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ÖZET
Hastanelerin, çal›ﬂanlar› için bar›nd›rd›¤› riskler aras›nda hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu önemli bir yer tutmaktad›r. Hastane personeli ise konuya her zaman gerekli önemi göstermeyebilmektedir. Samsun Do¤um ve Çocuk Bak›mevi’nde yap›lan bu çal›ﬂmada, hastane personelinin viral hepatitlere ve hepatit B aﬂ›s›na bak›ﬂ aç›s› irdelenmiﬂtir. Çal›ﬂmada %80 performans ile 254 kiﬂiye ulaﬂ›lm›ﬂ; hepatitlerin tan›mlanmas›, viral hepatit etkenleri, çal›ﬂma
ortamlar›n›n bulaﬂ aç›s›ndan riskli olup olmad›¤› ve hepatit B aﬂ›s› hakk›ndaki düﬂüncelerini yans›tacak 26 soruluk
bir anket uygulanm›ﬂt›r. Hepatitin tan›mlanmas› ile ilgili soruya 102 (%40.1) kiﬂinin bir karaci¤er hastal›¤› oldu¤u
yan›t›n› verebildi¤i, 189 (%74.4) kiﬂinin en az›ndan hepatit A, hepatit B ve hepatit C’yi tan›d›¤› görülmüﬂtür. ‹kiyüzyirmidört (%88.2) kiﬂi hepatit aç›s›ndan iﬂlerini riskli buluyor olmas›na ra¤men, bunlar›n sadece 82 (%36.6)’sinin
korunmak için aﬂ› yapt›rd›klar› dikkati çekmiﬂtir. Sonuç olarak hastane idaresinin, personelin bilgilenmesini ve aﬂ›lanmas›n› sa¤layacak programlar geliﬂtirmesi uygun olacakt›r.
Anahtar Kelimeler: Viral hepatitler, sa¤l›k çal›ﬂanlar›, aﬂ›lama.

SUMMARY
Evaluation of Knowledge About Viral Hepatitis and Hepatitis B Vaccine of Health Care Workers
Among the exposed risks in hospitals for health care workers, hepatitis B virus (HBV) infection is a serious occupational hazard. However they are not always aware of the importance of this subject. This study that realized in
Samsun Maternity Hospital Search to their opinion for HBV infection and vaccine. In this study, 254 persons could
be met by 80% performance. It was wanted to answer 26 questions about definition of hepatitis, agent of viral hepatitis whether there is or not a risk to infection in working environment, and what thought about vaccine. 102
(40.1%) persons answered the question what hepatitis was that the liver disease. 189 (74.4%) were aware of hepatitis A, B and C at least. It attracted our attention that 224 (88.2%) persons were aware of contagious risk for hepatitis agents though, merely 82 (36.6%) of them were vaccineted for prevention. As a result we suggest that hospital managements should provide intervention and vaccination programmes.
Key Words: Viral hepatitis, health care workers, vaccination.
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G‹R‹ﬁ
Viral hepatitler yüzy›llard›r bilinmesine karﬂ›n
günümüzde de önemli halk sa¤l›¤› sorunu olmaya
devam etmektedir. Viral hepatitlerin yay›lmas›n›n
önlenmesi ise aﬂ› çal›ﬂmalar› ve toplumun bilinçlendirilmesi ile mümkündür (1). Toplumumuzda;
hemﬂireler, sa¤l›k teknisyenleri ve hatta hastane
idari personeli, çevreleri taraf›ndan özellikle
medyatik olan hastal›klar hakk›nda sorulara maruz kalmakta, ço¤u zaman bir uzmana yönlendirme mümkün olmamaktad›r.
Hastaneler, infeksiyon hastal›klar›n›n ve hepatitlerin bulaﬂmas› aç›s›ndan tüm çal›ﬂanlar› için önemli
çevresel riskler bulundurdu¤undan, hasta ile direkt
ya da dolayl› yoldan temasta olan sa¤l›k personeli,
hem kendilerini koruyabilmek hem de dan›ﬂ›lan konumda olduklar›nda uygun önerilerde bulunabilmek için yeterli bilgiye sahip olmal›d›r (2).
Karaci¤eri tutan infeksiyöz bir hastal›k olarak tan›mlanabilen viral hepatitin A, B, C, D ve E olmak
üzere bilinen beﬂ tipi vard›r. Hepatit G virüsü
(HGV) ve TTV baﬂlang›çta çok ilgi çekmiﬂ ancak
kronik karaci¤er hastal›klar›nda primer rol oynamad›¤›, hastal›¤›n seyrini etkilemedi¤i saptand›ktan sonra çal›ﬂmalar eski h›z›n› yitirmiﬂtir. HGV ve
TTV’nin hepatit virüsü olmad›klar› yönündeki düﬂünceler daha a¤›r basmaktad›r (3). Hepatit A virüsü (HAV), en s›k rastlanan hepatit etkeni olup,
%90’› çocukluk döneminde geçirilerek ba¤›ﬂ›kl›k
kazan›l›r. Hepatit E virüsü, HAV gibi fekal-oral yolla bulaﬂ›r ve özellikle gebelerde fulminan seyretmesi önemlidir (4). Tüm dünyada kronik hepatit,
siroz ve hepatoselüler kanser (HCC)’in en önemli
nedeni olan HBV, toplumda ikinci s›kl›kta görülen
hepatit türüdür. Perkütan, cinsel temas, perinatal
ve horizontal yol olmak üzere dört ana bulaﬂma
paterni vard›r. Tüm dünyadaki hepatit B taﬂ›y›c›lar›n›n say›s›n›n 350 milyon civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir. Her y›l 1-2 milyon kiﬂi HBV infeksiyonu ve komplikasyonlar›na ba¤l› olarak yaﬂam›n› yitirmektedir (5). Hepatit D virüsü, HBV ile
birlikte koinfeksiyona veya HBsAg taﬂ›y›c›s› kiﬂilerde süperinfeksiyona neden olur. ‹nfeksiyon kaynaklar› ve geçiﬂ ﬂekli HBV ile benzerdir (6). Baﬂta
kan ve kan ürünleriyle parenteral yol olmak üzere,
cinsel ve perinatal bulaﬂma özelliklerine de sahip
olan hepatit C virüsü (HCV)’nün neden oldu¤u hepatitte, olgular›n ço¤u subklinik seyretmektedir.
HBV gibi kronik hepatit, siroz ve HCC’ye yol açabilir (7). HBV aﬂ›s› 1981 y›l›ndan beri güvenle kullan›lmaktad›r. HCV için aﬂ› çal›ﬂmalar›nda henüz
umut verici geliﬂmeler görülmemektedir.
Viral Hepatit Dergisi 2003; 8(1): 32-35

Bu çal›ﬂmada, hastane personelinin kendileri için
risk oluﬂturan HBV infeksiyonu ve aﬂ›s›na karﬂ›
yaklaﬂ›mlar›n› belirlemek amaçlanm›ﬂt›r.
MATERYAL ve METOD
Çal›ﬂma, May›s 2001 tarihinde Samsun Do¤um ve
Çocuk Bak›mevi Hastanesi’nde yap›ld›. Üçyüzonalt› çal›ﬂan› olan hastanede, %80 performansla
254 kiﬂiye ulaﬂ›lm›ﬂ, önceden haz›rlanan anketler
hastanede görevli bir hekim taraf›ndan yüz yüze
görüﬂme tekni¤i ile uygulanm›ﬂt›r. Anket formlar›nda; kiﬂisel bilgiler, hepatitin tan›m› ve tiplendirme ile ilgili sorular aç›k uçlu olmak üzere, toplam 26 soru haz›rlanm›ﬂt›r. Çoktan seçmeli sorular; hepatit riski aç›s›ndan iﬂlerini de¤erlendirmelerini, bulaﬂma ve korunma yollar›n›, neden hepatit B aﬂ›s› yapt›rmad›klar›n› ve hepatit geçirme
öyküleri ile hepatit testi yapt›rma durumlar›n›
kaps›yordu. Hepatit geçirme öyküsü ve test ile ilgili sorular dokümante edilmedi¤i için kiﬂisel haf›za faktörünün olumsuz bir faktör olaca¤› düﬂüncesi ile de¤erlendirmeye al›nmad›. Personel mesleklerine göre doktor, hemﬂire, hasta bak›c›, laboratuvar teknisyeni ve idari personel olarak grupland›r›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› hastanenin
bir araﬂt›rma-uygulama hastanesi olmay›ﬂ›n›n
olumsuz bir faktör olabilece¤i düﬂünülmüﬂse de
hastane idaresinin konuya duyarl›l›¤› ve personelin samimiyeti takdirle karﬂ›lanm›ﬂt›r.
Elde edilen veriler SPSS versiyon 9 program›na girilmiﬂ ve analizler yine ayn› programda yap›lm›ﬂt›r.
BULGULAR
Araﬂt›rma grubunun yaﬂ ortalamas› 32.9 ± 0.5 y›l
(yaﬂ aral›¤› 17-61), çal›ﬂma süresi ortalama 10.7 ±
0.4 y›l (aral›¤› 1-34 y›l) olarak bulunmuﬂ olup, çeﬂitli özelliklerine göre da¤›l›mlar› Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiﬂtir.
Hepatitin tan›mlanmas› ile ilgili soruyu 17 (%6.7) kiﬂi boﬂ b›rakm›ﬂ, 11 (%4.3) kiﬂi bilmiyorum ﬂeklinde
cevaplarken, 90 (%35.4) kiﬂi kanda bilirubin yükselmesi ve sar›l›k olarak cevaplam›ﬂt›r. De¤iﬂik ﬂekillerde de olsa 102 (%40.1) kiﬂi bir karaci¤er hastal›¤› oldu¤u yan›t›n› verebilmiﬂtir. Cevaplar aras›nda;
ölümcül sar›l›k (%0.4), akci¤er infeksiyonudur
(%4.1), sar›l›k aﬂ›s›d›r (%0.4), ihbar› zorunlu bir
hastal›kt›r (%0.4) gibi cevaplar da bulunmaktad›r.
Bildikleri hepatit tipleri soruldu¤unda, 189 (%74.4)
kiﬂinin en az›ndan hepatit A, hepatit B ve hepatit
C’yi tan›d›¤› görülmüﬂtür. Otuz (%11.8) kiﬂi hepatiti bulaﬂ›c› sar›l›k ve anne sütüne ba¤l› sar›l›k olarak tan›mlam›ﬂt›r. Viral hepatit tiplerinin tan›nma
oranlar› Tablo 3’te gösterilmiﬂtir.
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Tablo 1. Yaﬂ gruplar› ve cinsiyete göre da¤›l›m.

< 20

Yaş grupları (yıl)
20-39

> 40

Erkek

Kadın

5

199

50

74

180

2.0

78.4

19.7

29.1

70.9

Sayı
%

Cinsiyet

Tablo 2. Meslek gruplar› ve çal›ﬂma sürelerine göre da¤›l›m.
Meslek grupları
Hasta bakıcı
Teknisyen

Hemşire

38

111

29

36

39

136

97

21

15.0

43.7

11.4

14.2

15.4

53.6

38.2

8.2

Sayı
%

Tablo 3. Viral hepatit tiplerinin tan›nma oranlar›.
Viral hepatit tipleri

Sayı

%

A, B, C

135

53.1

A, B, C, D

11

4.3

A, B, C, D, E

23

9.1

A, B, C, D, E, G

19

7.5

A, B, C, D, E, G, TTV

1

0.4

Hepatit aç›s›ndan 224 (%88.2) kiﬂi iﬂini riskli buluyorken, korunmak için ne yap›ld›¤› sorusuna 66
(%29.5) kiﬂi hiçbir ﬂey yapmad›klar›n›, 34 (%15.1)
kiﬂi eldiven kulland›klar›n›, 29 (%12.9) kiﬂi eldiven ve maske kulland›klar›n›, 13 (%5.8) kiﬂi do¤al
ba¤›ﬂ›k oldu¤unu ifade etmiﬂ ve 82 (%36.6) kiﬂinin
de aﬂ›l› oldu¤u görülmüﬂtür.
‹ﬂini riskli bulup aﬂ› yapt›rmayanlardan, neden
aﬂ› yapt›rmad›klar› sorusunu 56 (%39.4) kiﬂi boﬂ
b›rakm›ﬂ, 18 (%12.6) kiﬂi f›rsat olmad›¤› için, 16
(%11.3) kiﬂi aﬂ› pahal› oldu¤u için, 12 (%8.4) kiﬂi
aﬂ›ya güvenmedikleri için, 5 (%3.5) kiﬂi yan etkilerinden korktuklar› için, cevab›n› vermiﬂtir. ‹kiyüzonsekiz (%85.8) kiﬂi aﬂ›y› baﬂkalar›na tavsiye
ederken, 10 (%3.9) kiﬂi kendilerine yapt›rmad›klar› gibi baﬂkalar›na da önermemiﬂtir. Geriye kalan
26 (%10.2) kiﬂi ise çekimser kalm›ﬂt›r.
TARTIﬁMA
Sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda HBV infeksiyon riski, genel
popülasyona göre iki-on kat daha fazlad›r (8).
Sa¤l›k personelinde HBV göstergelerinin s›kl›¤›
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hasta ile temastan çok, kanla temas etme oran›yla ilgilidir. Bu nedenle, birebir hasta ile temas›
olan hekim ve hemﬂireler kadar laboratuvar personeli ve örneklerin transportunu sa¤layan personel de ayn› oranda risk alt›ndad›r. Bu riskin
azalt›labilmesi için al›nabilecek önlemlerden birisi, hastane personelinin HBV’ye karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k
durumlar›n›n araﬂt›r›lmas› ve infeksiyona duyarl›
olanlar›n aﬂ›lanarak ba¤›ﬂ›k hale getirilmesidir.
Hastane personelinin hepatit etkenlerine iliﬂkin
bilgi düzeylerini araﬂt›ran bir çal›ﬂmada; viral hepatit etkenlerinin kaç tipi oldu¤u sorusuna %44.0
do¤ru cevap al›nm›ﬂ, %66.0 eksik veya yanl›ﬂ cevap al›nm›ﬂt›r (9). Çal›ﬂmam›zda hepatitin tan›mlanmas› ile ilgili soruya 102 (%40.1) kiﬂi de¤iﬂik
ﬂekillerde de olsa bir karaci¤er hastal›¤› oldu¤u
yan›t›n› verebilmiﬂtir. Personelin %43.4’ünün hepatiti kanda bilirubin yükselmesi olarak tan›mlamas› ve 30 (%11.8) kiﬂinin tiplendirmede anne sütüne ba¤l› sar›l›¤› kullanmas›, araﬂt›rma hastanesinin özelli¤ine ba¤lanm›ﬂt›r. Bildikleri hepatit
tipleri soruldu¤unda 189 (%74.4) kiﬂinin en az›ndan hepatit A, hepatit B, hepatit C’yi tan›d›¤› ve
hepatit etyolojisinde sorgulanan yeni virüslerin
%7.9 oran›nda bilindi¤i görülmüﬂtür.
Sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda HBV ile karﬂ›laﬂma daha çok
kontamine i¤ne batmas›, kan ve vücut s›v›lar›n›n
mukozalara temas› ﬂeklinde olmaktad›r (2). Kontamine i¤ne batmas›nda infeksiyonun bulaﬂma
riski i¤nenin lümenli olup olmamas›na, i¤ne ile
aktar›lan kan miktar›na, kan›n içerdi¤i virüs titresine ve yaran›n derinli¤ine ba¤l› olarak de¤iﬂmektedir (10). Hepatit B’nin bulaﬂ yollar›ndan biri
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olan horizontal yol, cinsellik içermeyen yak›n temas olarak tan›mlan›r. Bu tip bulaﬂman›n mekanizmas›; HBV’nin hepatositlerin yan› s›ra perifer
kan mononükleer hücrelerinde de replike olabilme yetene¤i nedeniyle çok küçük miktarlardaki
infekte kan›n temasl›daki hasarl› deri ya da mukozadan bulaﬂmaya yol açabilece¤i ﬂeklinde aç›klanmaktad›r (11).
Çal›ﬂmam›zda hastane personelinin %10.3’ü enjektör i¤nesi batmas› ile hepatit B bulaﬂ› olabilece¤ini bilmezken, %15.2’si tokalaﬂma ve ayn› kaptan yemek yeme ile bulaﬂ olabilece¤ini düﬂünmektedir. Personelin %57.0’si hepatit B’nin ana bulaﬂ
yollar›na ait sorular› do¤ru cevapland›rm›ﬂt›r.
Sa¤l›k çal›ﬂanlar› infekte materyal ile s›k karﬂ›laﬂt›klar› için hepatit B infeksiyonuna yakalanma riski, genel topluma oranla daha yüksektir (6). Çal›ﬂma grubunun hemﬂirelikle s›n›rl› tutuldu¤u benzer bir çal›ﬂmada, çal›ﬂanlar›n %95’i HBV aç›s›ndan kendilerini risk alt›nda gördüklerini belirtirken, çal›ﬂmam›zda 224 (%88.2) kiﬂi iﬂini riskli bulmaktad›r (7). Personelin %36.6’s›n›n korunmak
üzere aﬂ› yapt›rd›¤› görülmüﬂtür.
HBV aﬂ›s› 20 y›l› aﬂk›n bir süredir kullan›lmaktad›r. Standart uygulama ﬂemas› 0-1-6 olmakla birlikte, h›zl› ba¤›ﬂ›klanma istendi¤inde 0-1-2-12 ﬂemas› önerilir. Her iki ﬂema ile de aﬂ›n›n etkinli¤i
%90’›n üzerindedir (1). Gerek çocuklarda gerekse
yetiﬂkinlerde rekombinant hepatit B aﬂ›s› güvenilir kabul edilmektedir. En s›k karﬂ›laﬂ›lan yan etkiler aras›nda enjeksiyon yerinde a¤r› (aﬂ› uygulananlar›n %3-29’unda) ve 37.7°C’nin üzerinde ateﬂ
(%1-6) say›labilir. Plasebo ile yap›lan çal›ﬂmalarda, bu yan etkiler, plasebo grubundan istatistiksel olarak farkl› de¤ildir. Hepatit B aﬂ›s›ndan sonra allerjik reaksiyonlar çok nadir olarak rapor
edilmiﬂtir (1/600.000) (12).
Personele niçin aﬂ› yapt›rmad›klar› soruldu¤unda, di¤er çal›ﬂma sonuçlar›na benzer ﬂekilde en
s›k f›rsat bulamad›klar› için (%12.6), daha sonra
s›ras›yla aﬂ›y› pahal› bulduklar› için (%11.0), risk
alt›nda olmad›klar› için (%10.8), aﬂ›ya güvenmedikleri için (%8.4) ve yan etkilerinden korktuklar›
için (%3.5) aﬂ›lanmad›klar›n› belirtmiﬂlerdir.
Sonuç olarak; HBV infeksiyonu ile savaﬂta hizmet
içi e¤itimin çok gerekli oldu¤u görülmüﬂtür. Hastane yönetimleri, tüm çal›ﬂanlar›nda HBV serolojik göstergelerini araﬂt›rarak infeksiyona duyarl›
olanlar›n aﬂ›lanmas›n› sa¤lamak üzere e¤itim
programlar› düzenlemelidir.
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