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ÖZET

The surgeons and dentists are under great risk for he-

Sa¤l›k personeli hepatit B virüsü (HBV) ve hepatit C virüsü (HCV) infeksiyonlar› için risk grubundad›r. Çal›ﬂmam›zda hasta kan› ile daha s›k temas halinde olan cerrahlar›n ve diﬂ hekimlerinin HBV ve HCV infeksiyonlar› ile ilgili bilgi düzeylerinin ölçülmesi amaçland›. Çal›ﬂmaya
Afyon il merkezinde ve Eskiﬂehir SSK Hastanesi’nde çal›ﬂan 40’› diﬂ hekimi, 40’› cerrah olmak üzere toplam 80
hekim dahil edildi. Hekimlere 17 soruluk anket formu
yüz yüze görüﬂme yöntemi ile uyguland›. Çal›ﬂma sonunda cerrahlar›n tamam›, diﬂ hekimlerinin ise %65’i viral hepatitlerle ilgili serolojik testleri yapt›rm›ﬂlard›. Diﬂ
hekimlerinin %15’i HBV ve HCV taﬂ›y›c› hastalara müdahale ederken özel bir önlem almazken, cerrahlar›n tümünün önlem ald›¤› saptand›. Cerrahlar›n %42.5’i, diﬂ
hekimlerinin %12.5’i parenteral bulaﬂ›n viral hepatit etkenlerini do¤ru olarak biliyordu. Cerrahlar›n %47.5’i, diﬂ
hekimlerinin %22.5’i viral hepatitlerin bulaﬂ yollar›n›, kli-

e¤itimin gerekli oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

SUMMARY
Knowledge of Surgeons and Dentists About the
Hepatitis B and C

patitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) infections as they usually get direct contact with patients’ blood. This study was designed to evaluate their level of
knowledge about these infections. Forty surgeons and
40 dentists, who work in Afyon and Eskisehir SSK Hospital, were included in the study. A questionnaire including 17 questions about hepatitis B and C infections
was filled out by the subjects. The results showed that
only 20% of the subjects in each group has enough information about the clinical course, transmission routes
and prognosis of HBV and HCV infections. This study
demonstrated that, although surgeons and dentists are
under great risk for these infections, they know little
about these diseases. Therefore, education is also necessary for surgeons and dentists like other health care workers.
Key Words: HBV, HCV, Risk Groups, Hospital Infection.

nik gidiﬂ ve sonuçlar›n›, kronik hastal›k ve taﬂ›y›c›l›k aras›ndaki fark› bildi¤ini düﬂünüyordu. Cerrah ve diﬂ hekimlerinin HBV ve HCV infeksiyonlar› için önemli bir risk grubu olmalar›na karﬂ›n bu konuda bilgi düzeylerinin yetersiz olmas› sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n her kademesinde oldu¤u
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# Bu çal›ﬂma, VI. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu (31 Ekim-

2 Kas›m 2002)’nda poster olarak sunulmuﬂtur.
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G‹R‹ﬁ
Sa¤l›k personeli kan ve kan ürünleri ile bulaﬂan infeksiyonlar aç›s›ndan normal topluma göre
daha yüksek risk taﬂ›maktad›r (1). Ülkemiz koﬂullar›nda hepatit B ve C, bu infeksiyonlar içinde ilk
s›rada yer almaktad›r. Ülkemizde yap›lan de¤iﬂik
çal›ﬂmalarda sa¤l›k personelinde hepatit B virüsü (HBV) taﬂ›y›c›l›¤› %1.3-14.3; hepatit C virüsü
(HCV) taﬂ›y›c›l›¤› ise %0.5-2.9 aras›nda de¤iﬂmektedir (2-7). Sa¤l›k personeli aras›nda cerrahlar ve
diﬂ hekimleri, invaziv giriﬂimleri daha s›k uygulad›klar› ve hasta kan› ile temasa daha çok maruz
kald›klar› için, HBV ve HCV infeksiyonlar› aç›s›ndan en önemli risk grubunu oluﬂtururlar (8,9).
Biz bu çal›ﬂmada; parenteral bulaﬂan iki viral
hepatit etkeni olan HBV ve HCV bulaﬂ› aç›s›ndan
yüksek risk taﬂ›yan iki hekim grubunun, taﬂ›d›klar› riskin fark›nda olup olmad›klar›n› ve bu infeksiyonlarla ilgili bilgi düzeylerini araﬂt›rmay›
amaçlad›k.
MATERYAL ve METOD
Bu çal›ﬂma Eylül 2001-Kas›m 2001 tarihleri
aras›nda yap›ld›. Çal›ﬂmaya, Afyon il merkezinde
ve Eskiﬂehir SSK Hastanesi’nde çal›ﬂan, de¤iﬂik
branﬂlardan cerrah ve diﬂ hekimleri aras›ndan
rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen, 40 cerrah ve 40 diﬂ hekimi olmak üzere toplam 80 hekim dahil edildi. Çal›ﬂmaya al›nan hekimlerin tümüne toplam 17 soruluk anket formu yüz yüze
görüﬂme yöntemi ile uyguland›.
Sorular, hekimlerin özellikle HBV ve HCV infeksiyonlar› konusundaki bilgi düzeylerini, duyarl›l›klar›n› ve yaklaﬂ›mlar›n› de¤erlendirmeye
yönelik olarak haz›rland›. Bu amaç do¤rultusunda hekimlerin sar›l›k geçirip geçirmedikleri,
HBV’ye karﬂ› immüniteleri, HBV ya da HCV infeksiyonlu bir hasta ile ﬂüpheli temaslar›n›n
olup olmad›¤›, oldu ise nas›l önlem ald›klar›, bu
infeksiyonlar› taﬂ›yan hastalara müdahale s›ras›ndaki yaklaﬂ›mlar› ve viral hepatitler konusundaki bilgi düzeyleri sorguland›.
Çal›ﬂman›n istatistiksel de¤erlendirmeleri
Fisher’in Exact testi ve t-testi kullan›larak yap›ld›.
BULGULAR
Çal›ﬂmaya al›nan diﬂ hekimlerinin 9 (%22.5)’u
kad›n, 31 (%77.5)’i erkekti. Yaﬂlar› 24-62 (ortalama
37.2 ± 10.0) aras›nda de¤iﬂiyordu. Cerrahlar›n ise 6
(%15)’s› kad›n, 34 (%85)’ü erkekti. Yaﬂlar› 25-58 (orHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2004; 8: 4
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Tablo 1. Hekimlerin Sar›l›k Öyküleri ve Hepatit Serolojik Testlerini Yapt›rma Durumlar›.
Diﬂ hekimi
n (%)

Cerrah
n (%)

p

• Sar›l›k

1.0

Geçiren

8 (20)

7 (17.5)

Geçirmeyen

32 (80)

33 (82.5)

• Serolojik test

< 0.0001

Yapt›ran

26 (65)

40 (100)

Yapt›rmayan

14 (35)

-

talama 36.6 ± 7.7) aras›nda de¤iﬂiyordu. ‹ki grup
aras›nda yaﬂ ve cinsiyet aç›s›ndan istatistiksel
olarak fark saptanmad› (p> 0.05).
Diﬂ hekimlerinin %20’sinde, cerrahlar›n ise
%17.5’inde sar›l›k geçirme öyküsü vard›. Cerrahlar›n tamam› viral hepatitlerle ilgili serolojik
testleri yapt›rm›ﬂken, diﬂ hekimlerinin %65’i bu
testleri yapt›rm›ﬂt› (Tablo 1). Çal›ﬂmaya al›nan
hekimlerin hiçbirinde sorgulama ile HBV veya
HCV taﬂ›y›c›l›¤› saptanmad›. Hekimlerin HBV’ye
karﬂ› immünite durumlar› ile ilgili sorulara verdikleri cevaplar Tablo 2’de gösterilmiﬂtir.
HBV taﬂ›y›c›s› hasta kan› ile kontamine i¤nenin ele batmas›, müdahaleler s›ras›nda HBV taﬂ›y›c›s› olan hasta kan› ile direkt kontaminasyon gibi ﬂüpheli bir temas öyküsü diﬂ hekimlerinin
%5’inde, cerrahlar›n ise %35’inde vard›. Tablo 3’te
böyle bir temas sonras›nda hekimlerin davran›ﬂlar› gösterilmektedir.
Cerrahlar›n %5 (n= 2)’i kan transfüzyonu yaparken kanla bulaﬂan hastal›klarla ilgili testlerin
yap›l›p yap›lmad›¤›na dikkat etmiyordu.

Tablo 2. HBV için Serolojik Test Yapt›ran Hekimlerde Sonuçlar›n De¤erlendirilmesi.
Hepatit B için
serolojik durum

Diﬂ hekimi
n (%)

Cerrah
n (%)

Aﬂ›l›

21 (80.8)

32 (80)

Aﬂ›s›z

4 (15.4)

6 (15)

1.0

Do¤al ba¤›ﬂ›k

1 (3.8)

2 (5)

1.0

26 (100)

40 (100)

Toplam

p
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Tablo 3. HBV ile ﬁüpheli Temas Öyküsü ve Temas Sonras›nda Hekimlerin Davran›ﬂlar›.
Diﬂ hekimi
n (%)

Cerrah
n (%)

p

• ﬁüpheli temas öyküsü
Olan

0.001
2 (5)

14 (35)

38 (95)

26 (65)

1

9 (64.3)

1. Sadece aﬂ›

1

2

2. Aﬂ› + hiperimmünglobulin

-

2

3. Sadece hiperimmünglobulin

-

2

4. Önceden aﬂ›l› oldu¤u için önlem almayan

-

3

Olmayan
• Temas öyküsü verenlerde hepatit B’ye
karﬂ› önlem alan hekim say›s›

Diﬂ hekimlerinin %15 (n= 6)’i HBV veya HCV
taﬂ›y›c›s› hastalara müdahale ederken özel bir
önlem almazken, cerrahlar›n tümünün önlem ald›¤› ifade edildi. Hekimlerin ald›klar› önlemlerle
ilgili soruya verdikleri cevaplar Tablo 4’te gösterilmiﬂtir.
Hekimlerin tamam› viral hepatit bulaﬂ› aç›s›ndan risk grubunda oldu¤unu biliyordu. Cerrahlar›n %85’i, diﬂ hekimlerinin ise %60’› bu konuda bilimsel bir yay›n okumuﬂtu. Ancak “özellikle risk
grubunda oldu¤unuz ve parenteral bulaﬂan kaç
etken biliyorsunuz” sorusuna cerrahlar›n %42.5’i,
diﬂ hekimlerinin ise sadece %12.5’i do¤ru cevap
verdi. ‹ki hekim grubunun hastal›k hakk›ndaki

0.0145

bilgilerini ölçmek amac› ile sorulan di¤er sorulara verdikleri cevaplar Tablo 5’te gösterilmiﬂtir.
TARTIﬁMA
HBV ve HCV infeksiyonlar› önemli bir toplum
sa¤l›¤› sorunudur. Sa¤l›k personelinin bu virüslerle karﬂ›laﬂma olas›l›¤› normal popülasyona
göre daha yüksektir (10,11). Hastanelerde; hematoloji-onkoloji ve hemodiyaliz birimleri, acil
servis, kan merkezleri, ameliyathaneler ve diﬂ
kliniklerinde, bu virüslerin bulaﬂma yollar› ile ilgili olarak infeksiyon riski özellikle yüksektir
(11). Bu nedenle cerrahlar ve diﬂ hekimleri sa¤l›k personeli aras›nda daha fazla risk taﬂ›yan grubun içinde yer al›r. Bu hekim grubu taraf›ndan

Tablo 4. Hekimlerin Hepatit B veya C Taﬂ›y›c›s› Hastaya Müdahale Ederken Ald›klar› Önlemler.
Diﬂ hekimi
n (%)

Cerrah
n (%)

I. Hastay› muayene ederken eldiven kullanma

5 (12.5)

18 (45)

II. Cerrahi müdahalelerde çift eldiven kullanma

17 (42.5)

11 (27.5)

6 (15)

-

-

1 (2.5)

I + II

9 (22.5)

2 (5)

I + IV

-

6 (15)

II + IV

3 (7.5)

-

I + tek kullan›ml›k alet kullanma

-

1 (2.5)

II + tek kullan›ml›k alet kullanma

-

1 (2.5)

Al›nan önlem

III. Özel önlem almama
IV. Maske ve/veya gözlük kullanma
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Tablo 5. Hekimlerin Viral Hepatitler Konusundaki Bilgi Düzeylerini Ölçmeye Yönelik Olarak Haz›rlanan Sorulara Verdikleri Cevaplar.
Cerrah
n (%)

Diﬂ hekimi
n (%)

p

• Parenteral bulaﬂan viral hepatit etkenlerini do¤ru olarak bilen

17 (42.5)

5 (12.5)

0.0002

• Risk grubunda oldu¤unu bilen

40 (100)

40 (100)

-

• Viral hepatitler ile ilgili bilimsel bir yaz› okuyan

34 (85)

24 (60)

0.023

19 (47.5)

9 (22.5)

0.001

b. Sadece bulaﬂ yollar›n›, klinik gidiﬂ ve sonuçlar›n›
bildi¤ini düﬂünen

8 (20)

8 (20)

-

c. Bulaﬂ yollar› ve klinik hastal›¤› bilmekle birlikte yine
de bilgisinin yetersiz oldu¤unu düﬂünen

8 (20)

9 (22.5)

1.000

5 (12.5)

8 (20)

0.545

-

6 (15)

0.0255

• Hastal›k hakk›nda:
a. Bulaﬂ yollar›n›, klinik gidiﬂ ve sonuçlar›, kronik hastal›k
ile taﬂ›y›c›l›k aras›ndaki fark› bildi¤ini düﬂünen

d. Bilgisinin yetersiz oldu¤unu düﬂünen
e. Hiç bilgisi olmayan

uygulanan invaziv giriﬂimlerde, perkütan kaza
olas›l›¤› %5-10 dolay›ndad›r (12,13). Perkütan kazalardan en s›k rastlan›lan i¤ne batmas› sonucu
yaralanmad›r. Bu ﬂekilde HCV bulaﬂma olas›l›¤›
%4-10, HBV bulaﬂma olas›l›¤› ise %10-30 oranlar›ndad›r (14). Tüm sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n bu ﬂekildeki temaslardan sonra kan kaynakl› patojenlerden [HBV, HCV ve “Human Immunodeficiency
Virus (HIV)”] sa¤l›k personelini korumak için haz›rlanm›ﬂ bir plan› mutlaka olmal›d›r. Bu konularda bilgilendirecek bir dan›ﬂmanl›k merkezi tüm
sa¤l›k kuruluﬂlar›nda kurulmal› ve gerekli ise erken temas sonras› profilaksi sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca, tüm personel iﬂe baﬂlamadan önce HBV’ye
karﬂ› immünite durumu aç›s›ndan araﬂt›r›lmal›
ve gerekli olanlar aﬂ›lanmal›d›r (15). Tüm personel iﬂe al›nmadan önce kanla bulaﬂan infeksiyonlardan korunmak için al›nmas› gereken üniversal önlemler konusunda e¤itilmelidir. Bu önlemler Tablo 6’da gösterilmiﬂtir (16).
Sa¤l›k personeli içinde HBV ve HCV bulaﬂ›
aç›s›ndan daha fazla risk taﬂ›yan cerrah ve diﬂ
hekimlerinin bu infeksiyonlara karﬂ› daha duyarl› olmalar› beklenir. Bizim çal›ﬂmam›zda her iki
hekim grubunun da %15’inin hala HBV’ye karﬂ›
aﬂ›s›z olduklar›n› ifade etmeleri mesleki risk konusunda yeterince duyarl› olmad›klar› sonucunu
do¤urabilir. Bununla uyumlu olarak cerrahlar›n
sadece %42.5’inin, diﬂ hekimlerinin de %12.5’inin
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parenteral bulaﬂan viral hepatit etkenlerini; her
iki hekim grubunun da sadece %20’sinin HBV ve
HCV infeksiyonlar›n›n bulaﬂ yollar›, klinik gidiﬂ
ve sonuçlar›n› do¤ru olarak bildiklerini düﬂünmeleri dikkat çekici bir sonuç olarak de¤erlendirilebilir. Ayr›ca, HBV taﬂ›y›c›s› bir hastan›n kan›
ile perkütan temas› olan 1 (%50) diﬂ hekiminin
ve 5 (%35.7) cerrah›n temas sonras› profilaksiyi
uygun ﬂekilde yapmad›klar›n›n tespit edilmesi,
çal›ﬂma kapsam›na al›nan hekim say›m›z k›s›tl›
olsa da hekimlerin bu konuda duyars›z davrand›klar›n› ya da konu hakk›nda yeterli bilgilerinin
olmad›¤›n› düﬂündürmektedir. Bizim sonuçlar›m›za benzer ﬂekilde Bat› ve arkadaﬂlar› taraf›ndan ‹zmir Diﬂ Hekimleri Odas› üyelerinde yap›lan bir çal›ﬂmada, diﬂ hekimlerinin HBV infeksiyonuna karﬂ› temas sonras› profilaksi konusunda
yeterli bilgi düzeyine sahip olmad›klar› saptanm›ﬂt›r (17). Yine çal›ﬂma evrenini sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n oluﬂturdu¤u bir baﬂka çal›ﬂmada, sa¤l›k
personelinin hepatit konusunda bilgi düzeyinin
yetersiz oldu¤u gösterilmiﬂtir (18).
‹ki hekim grubunu karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda ise
cerrahlar›n diﬂ hekimlerine göre daha duyarl› olduklar›n› gördük. Zira; HBV ve HCV infeksiyonlar› ile ilgili serolojik test yapt›rma oran› (p<
0.0001), ﬂüpheli temas sonras›nda HBV infeksiyonuna karﬂ› profilaksi uygulayan (p= 0.0145) hekim oranlar› cerrahlarda diﬂ hekimlerine göre an307
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Tablo 6. Hastanelerde Kanla Bulaﬂan ‹nfeksiyonlardan Korunmak ‹çin Al›nmas› Gereken Üniversal Önlemler.
• Her türlü kontaminasyon olas›l›¤› yüksek giriﬂimden sonra ve hastalara dokunduktan sonra el y›kama
• Kan, vücut s›v›lar›, sekresyon-ekskresyon, mukoz membranlar, bütünlü¤ü bozulmuﬂ deri ile temastan önce,
kontamine bir hastaya temastan önce, vücudun kontamine bir bölgesine temas s›ras›nda eldiven giyme
• Sa¤l›k personelinin giysilerinin kontaminasyonu ve di¤er hastalara bulaﬂt›rma olas›l›¤›nda tek kullan›ml›k, s›v›ya karﬂ› geçirgen olmayan, plastik önlük giyilmesi
• Kan s›çrama olas›l›¤› olan iﬂlemler s›ras›nda maske ve gözlük kullan›lmas›

laml› derecede daha yüksek bulundu. Cerrahlar›n HBV ve HCV infeksiyonlar› ile ilgili bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik sorulara do¤ru cevap
verme oranlar› da diﬂ hekimlerine göre anlaml›
derecede yüksek bulundu (Tablo 5). Çal›ﬂmaya
al›nan hekimlerden ﬂüpheli temas öyküsü veren
cerrah say›s›n›n diﬂ hekimi say›s›ndan anlaml›
derecede yüksek olmas› (p= 0.001) bu farkl›l›¤›n
bir nedeni olabilir (Tablo 3). Bir di¤er neden ise,
viral hepatitlerle ilgili bilimsel yay›n okuyan cerrah say›s›n›n diﬂ hekimlerine göre anlaml› derecede yüksek olmas› (p= 0.023) dikkate al›nd›¤›nda, cerrahlar›n konu hakk›nda daha fazla bilgi sahibi olmalar› olarak say›labilir. Dolay›s› ile e¤itim, hekimlerin konu ile ilgili duyarl›l›¤›n› artt›rabilir görünmektedir.
Bizim çal›ﬂmam›z›n sonucuna göre, öncelikli
risk grubunda olmalar›na ra¤men cerrahlar ve diﬂ
hekimleri HBV ve HCV infeksiyonlar›na karﬂ› yeterli derecede duyarl› de¤illerdir. Buna göre sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n her kademesinde oldu¤u gibi
hekim düzeyinde de viral hepatitler konusunda
hizmet içi e¤itim gerekli görünmektedir.
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