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a¤l›k kuruluﬂlar› hizmet, e¤itim, araﬂt›rma faaliyetlerinin yürütüldü¤ü kompleks yap›lard›r.
Bu nedenle sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n iﬂ yerinde karﬂ›laﬂt›klar› risk ve tehlikelerin say› ve çeﬂidi de çok
fazlad›r. ‹lk akla gelenler infeksiyon ve kesici-delici alet yaralanmalar› olmakla birlikte, radyasyon,
toksik kimyasal maddeler, biyolojik ajanlar, ›s›,
gürültü dahil olmak üzere fizik ajanlar, ergonomik
sorunlar, stres, ﬂiddet ve kötü muamele gibi risk
ve tehlikeler ile sa¤l›k çal›ﬂanlar› her gün karﬂ›laﬂmaktad›r. Bunlar›n içinde infeksiyon riskleri ayr›
bir önem taﬂ›maktad›r. Özellikle hasta ile temas
eden sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n iﬂ ortam›nda kazanacaklar› infeksiyonlar di¤er hastalar, di¤er sa¤l›k çal›ﬂanlar›, aile bireyleri ve toplum içi di¤er temaslar
için de risk oluﬂturur. Di¤er taraftan, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n toplumdan kazand›klar› infeksiyonlar›, hastalara ve di¤er sa¤l›k çal›ﬂanlar›na taﬂ›malar› da
olas›d›r. Aﬂ›yla önlenebilir hastal›klarda, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n sa¤l›¤› ve hastane infeksiyon kontrol
programlar›n›n temelini, bu hastal›klara karﬂ› immünitenin sa¤lanmas› ve sürdürülmesi oluﬂturur.
Sa¤l›k çal›ﬂanlar› için yürütülecek immünizasyon
program› infeksiyon riskinin en aza indirilmesini
maliyet-etkin bir ﬂekilde sa¤lamaktad›r (1).

S

‹mmünizasyon program›, Sa¤l›k Çal›ﬂanlar›
Sa¤l›¤› (SÇS) Program›n›n bir parças›d›r. Her sa¤l›k
kuruluﬂu, personel sa¤l›¤›n›n korunmas› ve iﬂ güvenli¤i amac›yla, ulusal/yasal çerçeve içinde kal-
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Kan ve vücut s›v›lar›na mesleki
olarak maruz kalan tüm çal›ﬂanlar

Tüm hastane çal›ﬂanlar›

Hekim taraf›ndan teﬂhis edilmiﬂ
k›zam›k öyküsü veya ba¤›ﬂ›k
olundu¤una dair laboratuvar kan›t›
olmayanlar

Hekim taraf›ndan teﬂhis edilmiﬂ
kabakulak öyküsü veya ba¤›ﬂ›k
olundu¤una dair laboratuvar kan›t›
olmayanlar veya do¤umdan hemen
sonra ya da bir y›l sonra aﬂ›
yap›lmayanlar

Do¤umdan bir y›l sonra canl› aﬂ›
yap›ld›¤›na dair veri olmayanlar
veya ba¤›ﬂ›kl›k için laboratuvar
kan›t› olmayanlar

Hasta temas olas›l›¤› olan
çal›ﬂanlardan suçiçe¤i öyküsü
olmayan ve varisella titresi
negatif olanlar

Hepatit B

‹nfluenza

K›zam›k

Kabakulak

K›zam›kç›k

Suçiçe¤i

IM: ‹ntramusküler, SC: Subkütan, IV: ‹ntravenöz.

Endikasyonlar›

Aﬂ›

0.5 mL
0 ve 4-8. haftalar

Monovalan aﬂ› veya trivalan k›zam›kkabakulak-k›zam›kç›k aﬂ›s›
0.5 mL SC

Monovalan aﬂ› veya trivalan k›zam›kkabakulak-k›zam›kç›k aﬂ›s›
0.5 mL SC

Monovalan aﬂ› veya trivalan k›zam›kkabakulak-k›zam›kç›k aﬂ›s›
0.5 mL SC

0.5 mL IM, her y›l

1.0 mL IM (deltoid)
0, 1, 6. aylar

Doz ve takvim

Tablo 1. Sa¤l›k çal›ﬂanlar› için mutlaka uygulanmas› önerilen aﬂ›lar

Aﬂ›ya, jelatine, neomisine karﬂ› hipersensitivite, immünyetmezlik,
aktif tüberküloz, ateﬂli hastal›k, gebelik

Gebelik, yumurta veya neomisine anafilaktik reaksiyon öyküsü,
ciddi ateﬂli hastal›k, immünsüpresyon, son zamanlarda IV
immünglobulin uygulamas›

Gebelik, yumurta veya neomisine anafilaktik reaksiyon öyküsü,
ciddi ateﬂli hastal›k, immünsüpresyon, son zamanlarda IV
immünglobulin uygulamas›

Gebelik, yumurta veya neomisine anafilaktik reaksiyon öyküsü,
ciddi ateﬂli hastal›k, immünsüpresyon, son zamanlarda IV
immünglobulin uygulamas›

Yumurtaya karﬂ› anafilaktik reaksiyon öyküsü

Maya hipersensitivitesi

Kontrendikasyonlar›
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Sa¤l›k Çal›ﬂanlar›nda Aﬂ›lama

mak kayd›yla, kendine özgü politikalar üretmeye
ve uygulamalar geliﬂtirmeye ihtiyaç duyabilir. SÇS
program› için öncelikle ihtiyaç olan bir personel
sa¤l›¤› merkezidir (1,2).
Sa¤l›k çal›ﬂanlar› mesle¤ine ve yapt›¤› iﬂe göre
farkl› infeksiyonlar aç›s›ndan farkl› riskler taﬂ›r. ‹mmünizasyon programlar› bu risklere göre oluﬂturulmaktad›r. Risk de¤erlendirmesinde ana kriterlerden biri sa¤l›k çal›ﬂan›n›n hasta veya hasta materyali ile temas olas›l›¤›d›r. Bir di¤er kriter temas etti¤i hastan›n (örn. immünsüprese, yenido¤an, gebe, yo¤un bak›m hastas› vb.) özelli¤idir. Ayr›ca
sa¤l›k çal›ﬂan›n›n infeksiyonlara karﬂ› immünitesi,
duyarl›l›¤› ve taﬂ›y›c›l›¤› bu de¤erlendirmede tan›mlanmal›d›r. Bu kapsamda, geçirdi¤i k›zam›k, k›zam›kç›k, suçiçe¤i gibi çocukluk ça¤› hastal›klar›;
tüberküloz ile karﬂ›laﬂm›ﬂ olmas› veya tedavi görmesi; hepatit öyküsü; aç›k yara veya kronik drenaj› olan infeksiyon gibi dermatolojik durumu; immünyetmezlik durumu ele al›nmal›, kayda geçmelidir.
Risk de¤erlendirmesinin, sa¤l›k çal›ﬂan› hem
iﬂe baﬂlarken hem de görevi veya görev yeri de¤iﬂtirilince yap›lmas› önemlidir. ‹mmünizasyon
program›nda hangi aﬂ›lar›n yer alaca¤›na karar verirken;
1. Belirli bir bölgede belirli bir etken ile karﬂ›laﬂma riski,
2. ‹ﬂin yap›s›,

3. Kurumun büyüklü¤ünün dikkate al›nmas›
önerilmektedir.
“Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)” ve “Hospital Infection Control Practices
Advisory Committee (HICPAC)” önerilerinde sa¤l›k
çal›ﬂanlar› için temel olarak uygulanmas› öngörülen aﬂ›lar hepatit B, influenza, k›zam›k, k›zam›kç›k,
kabakulak ve suçiçe¤idir (3). Bu aﬂ›lar›n uygulanmas› gereken sa¤l›k çal›ﬂanlar›, aﬂ› takvimi, dozlar›
ve kontrendikasyonlar› Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.
Bu aﬂ›lar uygulanmadan önce serolojik tarama yap›lmas›n›n Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD) için
maliyet-etkin bulunmad›¤› bildirilmektedir (2-4).
‹yi aﬂ›lanm›ﬂ gruplarda salg›nlar ortaya ç›karsa immünitenin gösterilmesi için rutin takip önerilmektedir. Böyle bir durumda, örne¤in; k›zam›k program›nda yeniden aﬂ›lanmas› hedeflenen grubun serolojik testlerinin tekrarlanmas›, tüm çal›ﬂanlar›n
aﬂ›lanmas›ndan daha ucuza mal olmaktad›r (5). Ülkemizde yap›lan bir araﬂt›rmada, sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda k›zam›k-k›zam›kç›k-kabakula¤a karﬂ› immünite %78’in üstünde ise tarama testi yap›lmadan
aﬂ› uygulanmas›n›n maliyet-etkin oldu¤u gösterilmiﬂtir. Suçiçe¤ine karﬂ› immünitenin %6’n›n üzerinde oldu¤u sa¤l›k çal›ﬂan› popülasyonunda ise
test yaparak duyarl› bireyleri saptay›p aﬂ›laman›n
maliyet-etkin oldu¤u bildirilmektedir. Ayn› araﬂt›rma ülkemizde sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n k›zam›¤a %98.6,
k›zam›kç›¤a %98.3, kabakula¤a %92.2, suçiçe¤ine

Tablo 2. Temas sonras› hepatit B profilaksisi
Sa¤l›k çal›ﬂan›n›n
ba¤›ﬂ›kl›k durumu
Aﬂ›s›z

HBsAg pozitif

Kayna¤›n durumuna göre tedavi
HBsAg negatif

Bilinmiyor

HBIG (0.06 mg/kg) +
aﬂ›lama

Aﬂ›lama

Aﬂ›lama

Tedavi gerekmez

Tedavi gerekmez

Tedavi gerekmez

Anti-HBs < 10 mIU/mL

HBIG (0.12 mg/kg)
veya
HBIG (0.06 mg/kg)
+
Tekrar aﬂ›lama

Tedavi gerekmez

Kayna¤›n yüksek
riskli oldu¤u
biliniyorsa HBsAg
pozitif gibi kabul edilir.

Aﬂ› yan›t› bilinmiyor

Anti-HBs kontrolü
> 10 mIU/mL: Tedavi
gerekmez
< 10 mIU/mL: HBIG + rapel aﬂ›

Tedavi gerekmez

Anti-HBs kontrolü
> 10 mIU/mL: Tedavi gerekmez
< 10 mIU/mL: HBIG + tekrar
aﬂ›lama

Aﬂ›l›
Anti-HBs > 10 mIU/mL

HBIG: Hepatit B immünglobulini.
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IM: ‹ntramusküler, SC: Subkütan, IPV: ‹naktive polio aﬂ›s›, OPV: Oral polio aﬂ›s›.

‹nfeksiyon kontrol önlemlerinin yetersiz
oldu¤u koﬂullarda çal›ﬂan; çoklu ilaç
direnci olan tüberküloz suﬂlar›n›n yayg›n
bulundu¤u ortamda çal›ﬂan personel

BCG

Rutin endikasyonu yoktur.
Deneysel çal›ﬂmalar vb. durumlarda
de¤erlendirilmeli

Meningokok
(polisakkarid aﬂ›)
A, C, W135, Y

Kuduz virüsü veya infekte hayvanlarla
deneysel çal›ﬂma yapan personel

Baﬂlang›ç dozlar›n› tamamlamam›ﬂ veya
son 10 y›l içinde rapel yapt›rmam›ﬂ olanlar

Tetanoz-difteri

Kuduz

65 yaﬂ üstü veya altta yatan kardiyak,
pulmoner, karaci¤er, böbrek hastal›¤›
veya immünyetmezli¤i olanlar

Pnömokok

Sokak virüsünü yayan hastalarla yak›n
temas› olan veya laboratuvarda sokak
virüsü ile çal›ﬂan personel

Risk taﬂ›yan çal›ﬂanlardan (yemek servisi,
yenido¤an yo¤un bak›m vb.)
Hepatit A IgG negatif olanlar

Hepatit A

Polio

Endikasyonlar›

Aﬂ›

Tablo 3. Sa¤l›k çal›ﬂanlar› için özel durumlarda uygulanabilecek aﬂ›lar

Tek doz, 0.3 mL perkütan

HDCV veya RVA 0, 7, 21, 27. günler
IM (deltoid) veya ID 1.0 mL

IPV 4-8 hafta arayla 2 doz SC; 6-12 ay
sonra 3. doz; booster aﬂ› IPV veya
OPV olabilir

Üretici firman›n önerdi¤i ﬂekilde tek doz

Baﬂlang›ç aﬂ›lar›: 0.5 mL IM, 0, 1, 6-12.
aylar; ba¤›ﬂ›k çal›ﬂanlar için rapel: 0.5 mL,
her 10 y›lda bir

0.5 mL SC veya IM
Her 6-10 y›lda bir rapel

1.0 mL, IM
0, 6, 12. aylar

Doz ve takvim

‹mmünkompromize kiﬂiler, gebeler

Streptomisin, neomisine ba¤l› anafilaksi öyküsü
Gebelikte güvenli olup olmad›¤› bilinmedi¤i için
gebelere uygulanmamal›

Gebelikte güvenli olup olmad›¤› bilinmiyor;
infeksiyon riski yüksek de¤ilse gebelere
uygulanmamal›

Bir önceki doz sonras›nda nörolojik veya
hipersensitivite reaksiyonu; gebeli¤in ilk üç ay›

Gebelikte güvenli olup
olmad›¤› bilinmiyor

Aﬂ›n›n herhangi bir bileﬂenine karﬂ›
hipersensitivite

Kontrendikasyonlar›

Vaccination of Health Care Workers
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Sa¤l›k Çal›ﬂanlar›nda Aﬂ›lama

%98 immünitesi oldu¤unu göstermektedir (6). Serolojik testlerin yap›lmas› konusunda hastanelerin
kendi politikalar›n› belirlemeleri görüﬂü de kabul
görmektedir (2,4,5).
Aﬂ› sonras› serolojik kontrolle antikor düzeyinin belirlenmesi sadece hepatit B immünizasyonu
için önerilmektedir. Aﬂ› ile oluﬂan anti-HBs antikor
yan›t› giderek azal›r ve sekiz y›l sonunda baﬂlang›ç
titresinin %60’› kaybolur (2). Bununla birlikte rapel
aﬂ›lama gerekmedi¤i; aﬂ› ﬂemas›n› tamamlayanlarda, oluﬂan yeterli anti-HBs düzeyi saptanamayacak kadar düﬂse bile tekrar hepatit B virüsü ile karﬂ›laﬂmada klinik tablo veya kronik hepatit oluﬂumunu önledi¤i bildirilmektedir (2,7,8). Hepatit
B’ye duyarl› olup çeﬂitli nedenlerle aﬂ›lanmam›ﬂ
veya immün durumu bilinmeyen sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n riskli bir temas› olursa temas sonras›nda uygulanmas› gereken profilaksi ﬂemas› Tablo 2’de gösterilmiﬂtir (2,3).

Sa¤l›k çal›ﬂanlar› difteri, pnömokok infeksiyonlar› ve tetanoz aç›s›ndan normal yetiﬂkinlerden
farkl› risk alt›nda bulunmam›ﬂlard›r (2,3). Bu nedenle, bu hastal›klara karﬂ› aﬂ›lama, meslek sa¤l›¤› ve güvenli¤i program› d›ﬂ›nda tutulmaktad›r. Ayn› ﬂekilde bo¤maca, tüberküloz, kolera, meningokok, veba, kuduz, tifo, tifüs ve sar› hummaya karﬂ›
aﬂ› endikasyonlar› da ancak hastadan maruz kalma
söz konusuysa ayr›ca de¤erlendirilmelidir (2). Bu
aﬂ›lar›n endikasyonlar› doz ve aﬂ› takvimleri Tablo
3’te gösterilmiﬂtir. Tüberkülozun endemik görülmesi ve giderek art›ﬂ göstermesi nedeniyle bu
grup aﬂ›lar›n içinde BCG aﬂ›s› ülkemiz için ayr›ca
de¤erlendirilmelidir. ABD’de BCG aﬂ›s›, sa¤l›k çal›ﬂanlar›na koruyucu amaçla rutin olarak uygulanmamaktad›r. Ancak BCG’nin koruyucu etkisi hakk›nda yeni bilgiler dikkati çekmektedir. ‹ki yeni çal›ﬂman›n meta-analizi, BCG’nin a¤›r tüberküloz geliﬂimini çocuklarda %80, eriﬂkinlerde %50 önledi¤ini göstermektedir (9). Bununla birlikte aﬂ›n›n adö-

Tablo 4. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n özel koﬂullar›na göre ba¤›ﬂ›klama
Aﬂ›

Gebelik

HIV
infeksiyonu

‹mmünsüpresyon

Aspleni

Böbrek
yetmezli¤i

Diabetes
mellitus

Alkolizm/
siroz

BCG

U

K

K

U

U

U

U

Hepatit A

U

U

U

U

U

U

Ta

Hepatit B

T

T

T

T

T

T

T

‹nfluenza

Tb

T

T

T

T

T

T

MMR

K

Tc

K

T

T

T

T

Meningokok

U

U

U

Ta

U

U

U

Polio IPVd

U

U

U

U

U

U

U
U

d

U

K

K

U

U

U

Pnömokoka

U

T

T

T

T

T

T

Kuduz

U

U

U

U

U

U

U

Polio OPV

Tetanoz-difteria

T

T

T

T

T

T

T

Tifo (inaktif)

U

U

U

U

U

U

U

Tifo (TY21 a)

U

K

K

U

U

U

U

Varisella

K

K

K

T

T

T

T

Vaccinia

U

K

K

U

U

U

U

a

Öneri, personelin yapt›¤› iﬂten çok sa¤l›k koﬂullar›na dayand›r›l›r.
‹nfluenza mevsiminde ikinci veya üçüncü trimest›rda olan gebe sa¤l›k çal›ﬂanlar›.
c HIV infeksiyonu ve a¤›r immünsüpresyonda asl›nda kontrendikedir.
d Sokak tipi virüs yayan hastalarla yak›n temas› olan, aﬂ›lanmam›ﬂ sa¤l›k çal›ﬂanlar› için önerilir.
Eriﬂkinlerde aﬂ›ya ba¤l› paralizi çocuklardan daha s›k görüldü¤ü için primer aﬂ›lamada IPV tercih edilmelidir. Primer ba¤›ﬂ›klamas› OPV veya
IPV ile tamamlanm›ﬂ olan sa¤l›k çal›ﬂan› sokak tipi virüs yayma olas›l›¤› olan bir hastan›n bak›m›yla ilgileniyorsa bir doz daha aﬂ› (OPV veya
IPV) uygulanmal›d›r.
U: Endikasyonu varsa uygulan›r, K: Kontrendike, T: Tavsiye edilir, MMR: Kabakulak- k›zam›k-k›zam›kç›k aﬂ›s›, IPV: ‹naktive polio aﬂ›s›,
OPV: Oral polio aﬂ›s›, HIV: ‹nsan immünyetmezlik virüsü.
b
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lesanlarda, sa¤l›k çal›ﬂanlar› dahil eriﬂkinlerde, insan immünyetmezlik virüsü infekte eriﬂkin ve çocuklarda koruyucu etkinli¤i tan›mlanmam›ﬂt›r.
BCG aﬂ›lamas›n›n bir tüberküloz kontrol stratejisi
olarak kabul edilemeyece¤i ileri sürülmektedir.
Çünkü:

Dokuzo¤uz B.

1.

2.

1. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda aﬂ›n›n koruyucu etkinli¤i bilinmemektedir.
2. Bir kiﬂide aﬂ› etkin olsa bile hastanedeki di¤er kiﬂiler mikobakteri ile olas› temastan korunmayacakt›r (2,4). Bununla birlikte BCG aﬂ›lamas›
baz› bölgelerdeki sa¤l›k çal›ﬂanlar› için gerekli olabilir (2,4,9):
• Çoklu ilaç direncinin yüksek oldu¤u bölgeler,

3.

4.

• Tüberküloz bulaﬂ olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤u
yerler,
• Tüberküloz kontrol programlar› uygulan›yor
olsa bile nozokomiyal bulaﬂ kontrolünde baﬂar›l›
olunamayan yerler.

5.

Sa¤l›k çal›ﬂan›n›n özel sa¤l›k koﬂullar›, uygulanacak aﬂ› program›nda de¤iﬂiklikler yap›lmas›n›
gerektirebilir (2). Aﬂ›lar›n, özel sa¤l›k koﬂullar›nda
endikasyon ve kontrendikasyonlar› Tablo 4’te gösterilmiﬂtir.

6.

Aﬂ›lar›n en verimli kullan›m›, sa¤l›k çal›ﬂan›
yüksek riskli duruma girmeden immünite kazanmas›d›r. Önemli bir nokta da aﬂ›y› uygulayan kiﬂinin her bir aﬂ› ve immünglobulin için endikasyonu,
saklanmas›, dozaj›, haz›rlanmas› ve kontrendikasyonlar› hakk›nda iyi bilgilenmiﬂ olmas›d›r. Aﬂ› uygulanmadan önce her sa¤l›k çal›ﬂan›n›n konuyla ilgili anamnezi tekrar al›nmal›, yan etkiler konusunda bilgilendirilmelidir.

7.
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8.

9.
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