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iﬂ hekimleri; kan veya kanla kontamine olmuﬂ
vücut s›v›lar›ndan kaynaklanan patojenlerle
karﬂ›laﬂmaya neden olacak temas ve yaralanmalar
aç›s›ndan, di¤er sa¤l›k çal›ﬂanlar›na göre daha
yüksek risk grubunda yer al›rlar. Son y›llarda
önemli art›ﬂ gösteren bulaﬂ›c› hastal›klar ve insan
immünyetmezlik virüsü (HIV) infeksiyonunun yayg›nl›¤› ile ilgili bilgiler, diﬂ hekimli¤inde çapraz infeksiyon ve mesleki infeksiyonlar›n önlenmesine
karﬂ› etkili tedbirlerin al›nmas› gerekti¤ini ortaya
ç›karm›ﬂt›r (1-3).

D

Diﬂ hekimlerinin giriﬂim s›ras›nda yaralanarak
hastadan infekte olmas› s›k karﬂ›laﬂ›lan bir durumdur. Hastan›n diﬂ hekiminden infekte olmas› da
mümkündür. Ama bu olas›l›k oldukça düﬂüktür.
Diﬂ hekimli¤i uygulamalar› s›ras›nda, bulaﬂma riski yönünden hem diﬂ hekimini hem de hastay›
kayg›land›ran mikroorganizmalar; kan yoluyla bulaﬂabilen HIV, hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV) ve hepatit delta virüsü olarak say›labilir. Amerika Birleﬂik Devletleri, Danimarka ve ‹ngiltere gibi geliﬂmiﬂ ülkelerde sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda nispeten yüksek HBV infeksiyonu saptanmaktad›r. Ülkemizde yaklaﬂ›k alt› milyon kiﬂinin bu virüsü taﬂ›d›¤› ve bulaﬂt›r›c› konumda oldu¤u kabul
edilmektedir. Ülkemizde sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda
saptanan oranlar ise toplum ortalamas›ndan daha
yüksek de¤ildir. HCV bulaﬂma yollar› HBV’ye benzeyen, fakat genelde daha az bulaﬂ›c› olan bir vi-
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rüstür. Parenteral yol, bulaﬂta en iyi bilinen yoldur.
HCV infeksiyonu yüksek oranda kronikleﬂme e¤ilimi taﬂ›r (3,4).
Haziran 2000 tarihine kadar mesleki HIV temas› tan›mlanm›ﬂ sa¤l›k personelinde 56 infeksiyon
saptanm›ﬂt›r. Kan veya di¤er vücut s›v›lar› ya da laboratuvar s›v›lar› ile temas d›ﬂ›nda HIV riski saptanmayan ancak, serokonversiyon gerçekleﬂen 138
muhtemel olgu tan›mlanm›ﬂt›r. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›
aras›nda Aral›k 2001 tarihine kadar HIV ile infekte
oldu¤u bilinen bir kaynakla mesleksel temas sonras› toplam 57 olguda HIV serokonversiyonu bildirilmiﬂtir. Bu olgular aras›nda diﬂ hekimli¤i çal›ﬂan›
bulunmamaktad›r (5).

Kan ile temastan kaç›n›lmas›, sa¤l›k çal›ﬂan›na
HBV, HCV ve HIV geçiﬂinin önlenmesinde en temel yaklaﬂ›md›r. Söz konusu temas, i¤ne ucu veya
kesici aletlerle perkütan yaralanmalar veya infekte
kan, doku, di¤er vücut s›v›lar› ya da müköz membranlarla direkt maruz kal›ﬂ sonucu ortaya ç›kar. Diﬂ
hekimlerindeki yaralanmalar, genel cerrahlara ve
ortopedistlere göre daha az s›kl›kla olur ve geçmiﬂe göre daha azalmaktad›r. Bu azal›ﬂ, daha emin
çal›ﬂma koﬂullar›na, kullan›lan aletlerin yaralanmay› önleyici yönde tasarlanmas›na ve diﬂ hekimli¤i
sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n bu konuda sürekli e¤itilmesine ba¤lanabilir. Diﬂ hekimli¤i sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda
perkütan yaralanmalar;

‹leri safhada, yüksek viremisi olan AIDS hastalar›ndan bulaﬂma riski daha fazlad›r (1,5). 1992 y›l›nda AIDS’li bir diﬂ hekiminin alt› hastas›na HIV
bulaﬂt›rd›¤› kan›tlanm›ﬂ ancak bulaﬂma yolu saptanamam›ﬂt›r. 1993 y›l›nda aralar›nda 33 diﬂ hekimi
ya da diﬂ hekimli¤i ö¤rencilerinin de oldu¤u HIV
ile infekte 63 sa¤l›k personelinin bakt›¤›
22.000’den fazla hastaya bulaﬂma olmad›¤› bildirilmiﬂtir (5).

1. S›kl›kla hasta a¤z›n›n d›ﬂ›nda olur ve bu nedenle hasta dokular› ile yeniden temas riski azd›r.

‹nfeksiyon riski, temas edilen patojene, temas
tipine, temas edilen kan miktar›na ve temas s›ras›nda hastan›n kan›ndaki virüs miktar›na göre de¤iﬂir. HBsAg pozitif bir kiﬂiden yaralanmada infekte olma olas›l›¤› %5-30 aras›ndayken, HCV pozitif
bir kiﬂiden perkütanöz yaralanmada infekte olma
olas›l›¤›n›n %1.8 oldu¤u belirlenmiﬂtir. HIV ile infekte kanla i¤ne batmas› ya da kesici ve bat›c› aletlerle yaralanma gibi perkütan temas sonras› HIV
bulaﬂmas› ortalama riski yaklaﬂ›k %0.3 oran›ndad›r.
HIV ile infekte kan›n göz, burun ya da a¤›z gibi mukoza membranlara temas› sonras› risk yaklaﬂ›k
%0.09’dur (yaklaﬂ›k 1/1000). HIV ile infekte kan›n
bütünlü¤ü bozulmuﬂ deriye temas› sonras› bulaﬂma riski %0.1’den düﬂük olarak hesaplanm›ﬂt›r (5).

Diﬂ hekimli¤indeki yaralanmalar›n ço¤unlu¤u
önlenebilir niteliktedir. Kan ile temas riskinin
azalt›lma yöntemleri; standart önlemlerin uygulanmas›, yaralanmay› önleyici yönde tasarlanm›ﬂ
aletlerin kullan›lmas› ve çal›ﬂma yöntemlerinin
de¤iﬂtirilmesidir. Son y›llarda, bu önlemlere uyulmas› ile diﬂ hekimlerinde perkütan yaralanmalar
önemli ölçüde azalm›ﬂt›r.

Diﬂ hekimli¤inde kullan›lan aletlerin ve çal›ﬂma tekniklerinin kan ile temas eden yaralanmalara neden olmas› kaç›n›lmazd›r. Ülkemizde yap›lan
bir çal›ﬂmada yaralanma nedenleri olarak en çok
sivri uçlu el aletleri (%33), anestezi (%11), frezler,
ortodontik tel, kanal aletleri ve elevatörler gösterilmiﬂtir. Diﬂ hekimli¤i çal›ﬂmalar›nda yaralanmalar
genellikle hasta a¤z› d›ﬂ›nda oluﬂur. A¤›z cerrahlar›n›n di¤er diﬂ hekimlerine göre yaralanma oran›
daha yüksektir.
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2. Az miktar kan ile temas söz konusudur.
3. Frez, ﬂ›r›nga i¤neleri ve kesici aletler nedeniyle meydana gelir (5).
KAN ve KANLA TEMAS NEDEN‹ OLAN
YARALANMALARDAN KORUNMA
YÖNTEMLER‹

Standart Önlemler
Tüm hastalar›n infekte oldu¤u varsay›larak
standart önlemlerin al›nmas› gerekir. Diﬂ tedavileri s›ras›nda tükürü¤ün kan ile kontamine oldu¤u
kabul edilir. Kan›n gözle görülebilir olmasa bile,
tükürükte mevcut oldu¤u unutulmamal›d›r. Eldiven giyilmesi, maske tak›lmas›, temas ve s›çrama
olaylar› için koruyucu gözlük ve giysi kullan›lmas›
standart önlemlerdir.
Alet Tasar›m›
Keskin aletler ve i¤ne uçlar›ndan kaynaklanan
temas riskini önlemek veya azaltmak için en
önemli yaklaﬂ›md›r. Bu tür kontrol, teknolojiye dayan›r ve aletlerin daha emin kullan›m›na yönelik
tasar›mlar› kapsar.
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Çal›ﬂma Yöntemleri
Yaralanmaya neden olabilecek alet ve materyalin kullan›m›, eliminasyonu veya temizli¤inden
sorumlu diﬂ hekimli¤i çal›ﬂan›n› korumaya yönelik
bir yaklaﬂ›md›r. Bu yaklaﬂ›mlar, mikromotor baﬂl›klar›n›n diﬂ ünitinden ayr›lmas›ndan önce frez
veya uçlar›n ç›kar›lmas›, doku retraksiyonunda
parmaklar›n kullan›m›n›n s›n›rland›r›lmas› ve dikiﬂ
iﬂlemleri veya anestezi s›ras›nda palpasyondan
kaç›n›lmas› olarak örneklenebilir.
Diﬂ hekimli¤i çal›ﬂma prati¤indeki perkütan yaralanmalarda i¤neler en önemli araçt›r. Bu nedenle, i¤ne tasar›m› ve manipülasyonlar› ile ilgili yaklaﬂ›mlar özel önem taﬂ›maktad›r. ‹¤nelerle ilgili koruyucu yöntemler aras›nda, kullan›lm›ﬂ i¤nelerin
uygun at›k kutular›nda muhafaza edilmesi de yer
almaktad›r. Ayr›ca, kullan›mdan sonra i¤neler çift
el kullan›larak k›l›flar›na tekrar yerleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmamal› veya i¤ne ucu aç›kken vücuda do¤ru
tutulmayarak olas› yaralanmalar önlenmelidir. Diﬂ
hekimi veya yard›mc›lar› i¤neleri kulland›ktan sonra onlar› k›v›rmaya veya k›rmaya yönelik gereksiz
manipülasyonlardan kaç›nmal›d›r.
YARALANMA ÖNLEMLER‹
• Diﬂ hekimli¤i uygulamalar› s›ras›nda eldiven
y›rt›l›r ve i¤ne batmas› ya da baﬂka kaza olursa
eldiven ç›kar›larak süratle bir yenisi giyilmeli ve
kazaya yol açan alet steril sahadan uzaklaﬂt›r›lmal›d›r.
• Çal›ﬂma organizasyonu, planlama ve ergonomik çal›ﬂma yaralanma riskini azaltacakt›r. ‹deal
çal›ﬂma kurallar›na uyulmas›, infekte materyalle
temas› en aza indirecektir.
• ‹¤ne uçlar›n›n çift el kullan›larak kapat›lmaya
çal›ﬂ›lmas› s›ras›nda i¤ne batmalar› oldukça s›k görüldü¤ünden, kesinlikle her iki el kullan›larak kesici-delici alet ucu kapat›lmaya çal›ﬂ›lmamal›d›r. ‹¤ne kapa¤›, yaralanma olmamas› için uygulamadan
sonra tekrar kapat›lmamal›d›r. Mutlaka kapatmak
gerekiyorsa tek el yöntemiyle ya da i¤ne kapat›c›
kullanarak kapat›lmal›d›r.
• Kesici ve delici aletler için tek kullan›ml›k
olanlar tercih edilmeli, iﬂlem bittikten sonra bu tip
aletler çal›ﬂma alan›nda b›rak›lmamal›, kullan›m
sonras› y›rt›lmaya ve kesilmeye dayan›kl› t›bbi
at›k kutular›na at›lmal›d›r. Bu kutular elle uzanabilecek mesafede bulunmal› ve tamamen dolmas›
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beklenmemeli, 3/4 oran›nda dolulu¤a eriﬂti¤inde
de¤iﬂtirilmelidir.
• Sütür i¤neleri ve bistüri yaralanmalar›n› engellemek için uygun çal›ﬂma teknikleri kullan›lmal›; elevatör, küret gibi aletlerin kullan›m›nda uygun
destek ve dayanak noktalar› ile çal›ﬂ›lmal›d›r.
• El ve kol gibi vücut bölgelerinde yara oldu¤unda uygun yara bantlar› ile kapat›lmal›d›r.
• Dezenfeksiyon öncesinde kontamine aletlerle
ç›plak elle temas edilmemeli, kontamine aletler
dezenfektan solüsyonlu kaplarda bekletildikten
sonra kal›n y›kama eldivenleri kullan›larak temizlenmelidir. Ultrasonik cihazlar ya da y›kay›c›/dezenfektör makinelerde temizlenmesi daha uygundur.
• Kontamine olabilecek çal›ﬂma yüzeyi her
hastadan sonra dezenfekte edilmelidir. Sprey ﬂeklindeki yüzey dezenfektan› uygulanmas› ard›ndan
kiri mekanik olarak uzaklaﬂt›rmak için silme iﬂlemiyle devam edilmesi ve dezenfeksiyonu gerçekleﬂtirmek için ikinci kez spreyleme önerilir.
• Ölçüler, modeller, protetik ve ortodontik
araçlar laboratuvara gönderilmeden dezenfekte
edilmelidir.
• Dezenfeksiyonun zor oldu¤u ve kontamine
olabilecek dental araçlar ve yüzeyler (örn. ›ﬂ›k kollar› veya X-›ﬂ›n› baﬂl›klar›) dayan›kl› (hava-su geçirmez), destekli ka¤›t, alüminyum folyo veya ﬂeffaf plastik örtüyle kaplanmal›d›r. Her hastada kullan›mdan sonra kaplamalar kald›r›lmal› ve at›lmal›, yerine temiz kaplamalar konulmal›d›r.
• Hastay› bilgilendirmek; özellikle küçük giriﬂimler s›ras›nda hastan›n ani hareket yapma olas›l›¤›n› azaltarak yaralanma riskini düﬂürür.
TEMAS SONRASI YAKLAﬁIM
‹nfekte materyale bir ﬂekilde temas edilmesi
durumunda, temas sonras› önlemlere uyulmas› da
infeksiyon kontrolünün çok önemli bir ad›m›d›r.
Tüm diﬂ hekimli¤i kurumlar› infekte materyale maruz kal›nmas› sonucunda yap›lmas› gerekenleri
içeren bir protokole sahip olmal›d›r. Bu protokol
gere¤i infekte materyal ile temas›n ﬂekli, zaman›,
nas›l oldu¤u, yaralanma sonras› ilgili kiﬂiye dan›ﬂ›l›p dan›ﬂ›lmad›¤› ve koruyucu olarak neler yap›ld›¤› kaydedilmelidir. Kan veya infekte materyal ile
temas sonras›nda yap›lacak acil iﬂlemler vard›r.
Kesici alet yaralanmalar›nda deri su ve sabun ile
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y›kanmal›, mukozalar su ile temizlenmelidir. Antiseptik kullan›lmas›n›n ek bir yarar› oldu¤u konusunda kan›t olmamas›na ra¤men, antiseptik ajan
kullan›m›n›n sak›ncas› bulunmamaktad›r. Yara yeri
s›k›lmamal›d›r. Yaran›n dezenfektan ile temizlenmesi önerilmez. Göz mukozas›na kan temas› durumunda bol miktarda su ya da bol miktarda serum
fizyolojik ile y›kan›r. Vakit geçirilmeden t›bbi karar
için infeksiyon kontrol hekimine baﬂvurulur.
T›bbi müdahaleden önce personelin genel
sa¤l›k durumu; sistemik hastal›k, immünyetmezli¤i, gebelik; hepatit B durumu: Aﬂ›lanma hikayesi;
hepatit C durumu; HIV durumu; tetanoz durumu
(son aﬂ› tarihi, kan kayb›) de¤erlendirilmelidir.
Kaynak olgunun de¤erlendirilmesi demografik
özellikleri; hepatit B durumu: Bilinen infeksiyon
hikayesi, kronik infeksiyon, yüksek risk grubu, bilinmeyen riskler, hepatit C durumu: Bilinen infeksiyon hikayesi, anti-HCV pozitifli¤i, yüksek risk
grubu, bilinmeyen riskler; HIV durumu: Bilinen
HIV pozitifli¤i, yüksek risk grubu, bilinmeyen risklere göre yap›lmal›d›r.
Kaynak olgu HBV taﬂ›y›c›s› ise ya da kayna¤›n
durumu bilinmiyorsa hepatit B aç›s›ndan uygulanacak profilaksi durumu Tablo 1’de özetlenmiﬂtir.

Kaynak hasta HCV taﬂ›yorsa ya da kayna¤›n durumu bilinmiyorsa, yaralanan kiﬂi için ayn› gün,
bir-üç ve alt›nc› aylarda HCV serolojisi ve transaminaz kontrolü yap›l›r. Temas sonras› immünglobulin kullan›m› etkili bulunmam›ﬂt›r. Koruyucu
olarak interferon antiviral tedavinin etkinli¤i bilinmemektedir (1,6).
Kaynak olguda HIV infeksiyonu ve parenteral
temas saptanm›ﬂsa HIV’›n önemli bir özelli¤i akla
gelmelidir. HIV, cilde penetran bir yaralanma ile
bulaﬂm›ﬂ ise 24 saat, hatta hayvan deneylerinde
36 saat süre ile ciltteki makrofajlarda tutulmakta
adeta oyalanmaktad›r. Bu süre alt›n de¤erindedir
ve sa¤l›k çal›ﬂan› lehine kullan›lmal›d›r. Bu k›sa süre içerisinde hemen temas sonras› HIV profilaksisine baﬂlanmas› hayati önem taﬂ›maktad›r. Öncelikle kan ve di¤er infekte s›v›larla temas edilen yara ve cilt bölgesi sabun ve su ile dikkatlice y›kanmal›, mukoz membranlar su ile temizlenmelidir.
Sa¤l›k çal›ﬂan›na en k›sa süre içinde (hatta ilk saat
içinde), bir infeksiyon hastal›klar› uzman› taraf›ndan de¤erlendirilerek koruyucu tedavi ikili temel
antiretroviral tedavi baﬂlanmal›d›r: Zidovudin 3 x
200 mg oral, 28 gün boyunca ve lamivudin 2 x 150
mg oral, 28 gün boyunca olmak üzere iki revers
transkriptaz inhibitörü kombinasyonu kullan›l›r.

Tablo 1. Hepatit B infeksiyonu ile ilgili yaralanma sonras› yap›lacak iﬂlemler
Kayna¤a göre tedavi
Yaralanan çal›ﬂan

HBsAg pozitif

HBsAg negatif

Bilinmeyen veya test edilmemiﬂ

Aﬂ›s›z

1. Hepatit B aﬂ›s›
baﬂlanmal› ve
2. Mümkünse 24 saat
içinde tek doz HBIG
yap›lmal›

1. Hepatit B
aﬂ›s› yap›lmal›

1. Hepatit B aﬂ›s› yap›lmal›

Aﬂ›l›ysa
Yan›t biliniyorsa

Tedaviye gerek yoktur

Tedaviye gerek yoktur

Tedaviye gerek yoktur

Yan›t al›namam›ﬂsa

1. Yaralanan kiﬂi 2 doz
HBIG almal› (2. doz 1. dozdan
1 ay sonra verilmeli) veya
2. Yaralanan kiﬂi 1 doz
HBIG + 1 doz hepatit B
aﬂ›s› olmal›

Tedaviye
gerek yoktur

Kayna¤›n yüksek risk
oldu¤u olgularda kaynak
HBsAg pozitif gibi
tedaviye baﬂlanmal›

Yan›t bilinmiyorsa

Anti-HBs test edilir.
1. Negatif ise 1 doz
HBIG + hepatit B aﬂ›s›
2. Pozitif ise tedaviye
gerek yoktur.

Tedaviye
gerek yoktur

Anti-HBs test edilir.
1. Negatif ise rapel hepatit B aﬂ›s›
2. Pozitif ise tedaviye gerek yoktur.

HBIG: Hepatit B immünglobulini.
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E¤er bulaﬂ riski fazlaysa, bu temel tedaviye indinavir 3 x 800 mg ya da nelfinavir 3 x 750 mg gibi bir
proteaz inhibitörü eklenir. Yaralanan sa¤l›k çal›ﬂan›na sekizinci gün, üçüncü ay ve alt›nc› aylarda anti-HIV testi yap›lmal› ve ilaç toksisitesi yönünden
de izlenmelidir (1,3,6).
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