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ÖZET

Karaci¤eri tutan infeksiyöz bir hastal›k olan viral hepatitin A, B, C, D ve E olmak üzere bilinen befl tipi vard›r. Böl-
gemizde gerek alt yap› yetersizli¤i gerekse hijyen kurallar›na yeterince uyulmamas› nedeniyle viral hepatitten bir
korunma yöntemlerinin özellikle ö¤renciler taraf›ndan bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla Diyarbak›r’da Anado-
lu Endüstri Meslek Lisesi’nde e¤itim gören ö¤rencilerin hepatit B konusunda bilgi düzeylerinin incelenmesi ama-
c›yla bir anket yap›ld›. 2003-2004 e¤itim ve ö¤retim y›l› dönemindeki lise ö¤rencileri (n= 452) çal›flmaya dahil edil-
di. “Viral hepatitlerden korunma” konulu seminere bafllamadan 30 dakika önce ö¤rencilere daha önceden haz›r-
lanm›fl olan anket formu da¤›t›ld›. Ankette ö¤rencilere 16 soru soruldu ve cevaplara göre bilgi düzeyi iyi, orta ve
kötü olmak üzere üç grupta incelendi. Ankete kat›lan 352 ö¤renciden 197’si erkek, 155’i k›zd›. Yafl ortalamalar›
15.8 ± 1.2 olan ö¤rencilerin %52’sini lise 1, %29’unu lise 2, %19’unu da lise 3 ö¤rencileri oluflturdu. Viral hepatit
konusu Milli E¤itim Bakanl›¤› müfredat›nda ders konusu olarak yer almas›na ra¤men ö¤rencilerin %92’si okulla-
r›nda hepatit ile ilgili bilgi verilmesini istedi. Ö¤rencilerin %63.4’ü anket sorular›na orta düzeyde, %20.5’i iyi dü-
zeyde, %16.2’si de kötü düzeyde yan›t verdi. Yap›lan istatistiksel analiz sonucunda ö¤rencilerin anne ve babalar›-
n›n e¤itim düzeyi ile ö¤rencilerin bilgi düzeyi aras›nda anlaml› bir iliflki bulundu (p< 0.01). Ö¤rencilerin sosyoeko-
nomik durumu ile ö¤rencilerin hepatit B konusundaki bilgileri aras›ndaki iliflki de anlaml› bulundu (p< 0.01). Lise
ö¤rencilerinin viral hepatitlerden korunma yöntemlerini içeren seminerlerin, Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› ifl birli¤i ile düzenlenmesi do¤ru olacakt›r.
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SUMMARY 

The Results of the Poll Which is about Rank of Knowledge of
Viral Hepatitis at High School Students

Viral hepatitis is an infectious diseases which is accepted liver, has five type A, B, C, D and E. Both sewer system’s
in sufficiency and hygiene rules does not adjust in our region because of this reason students were needed to know
against methods for viral hepatitis especially. For this reason the poll which is about students rank of knowledge
of hepatitis B, was taken in Anatolia Industry Vocational High School at Diyarbakir. 2003-2004 education years high
school students (n= 452) were included in this study. Poll forms which have got rady before, was dialed before thir-
ty minutes, the seminar whose topic is against for viral hepatitis, began. 16 questions were asked to students in the
poll than their rank of knowledge was investigated in three groups: good, medium and bad; according to their ans-
wes. 352 students (197 male, 155 female, mean age 15.8 ± 1.2 years) were paticipated in this poll. These students



G‹R‹fi

Hepatit B virüsü (HBV) ve hepatit C virüsü (HCV)
infeksiyonlar› tüm dünyada yayg›n olarak görü-
len, morbidite ve mortalitesi yüksek olan önemli
sa¤l›k sorunlar›ndand›r (1). Dünyada yaklafl›k
olarak 400 milyon kiflinin HBV tafl›y›c›s› oldu¤u,
her y›l 50 milyon insan›n bu hastal›¤a yakaland›¤›
ve y›lda 1-2 milyon civar›nda ölüm oldu¤u bildiril-
mektedir. 1999 y›l›nda Amerika Birleflik Devletleri
(ABD)’nde y›ll›k HBV infeksiyonu olgu say›s›n›n
7694 oldu¤u rapor edilmifltir (2). HCV infeksiyon-
lar›n›n ise, günümüzde dünya genelinde yaklafl›k
170 milyon insana bulaflt›¤› bildirilmektedir.
ABD’de nüfusun %1.8’inde anti-HCV’nin pozitif ol-
du¤u ve y›ll›k 8000-10.000 ölümün kronik HCV in-
feksiyonu nedeniyle oldu¤u tahmin edilmektedir
(3). Orta dereceli riskli bölgeler içinde yer alan
ülkemizde de, sa¤l›kl› kiflilerde HBV yüzey antije-
ni (HBsAg) tafl›y›c›l›¤›n›n %3.9-12.5 aras›nda oldu-
¤u, HCV seropozitifli¤inin ise %0.3-4.0 aras›nda
de¤iflti¤i bildirilmektedir (4).

Viral hepatitler yüzy›llard›r bilinmesine ra¤men
günümüzde de önemli bir toplum sa¤l›¤› sorunu
olarak devam etmektedir. Viral hepatitle savafl›m
konusunda baflar›l› olabilmek için toplumun bi-
linçlendirilmesi önem arz etmektedir (5,6). Akut
viral hepatitin bulafl yollar›n›n bilinmesi e¤itim
ça¤›ndaki gençler için korunma aç›s›ndan önem-
lidir. Bu hastal›ktan korunman›n yollar› ders ko-
nusu olarak anlat›lmal›d›r. Özellikle alt yap› so-
runlar› olan yörelerde hepatit A ve E aç›s›ndan bu
konuya dikkat çekilmelidir. HBV kan ve kan ürün-
lerinin kullan›m›, steril olmayan enjektör kullan›-
m›, cerrahi müdahale, kuaför ve berberlerdeki
sterilize edilmemifl manikür-pedikür setleri, trafl
b›çaklar›, makaslar ve difl f›rçalar›, dö¤me, aku-
punktur, kulak delme ile bulaflmaktad›r. Gençler
aras›nda dö¤me, akupunktur, kulak delme ve
uyuflturucu kullan›m› oldukça yayg›nd›r. Ayr›ca,
ö¤rencilerin bir k›sm› liseyi bitirdikten sonra ev-

lenip erken dönemde cinsel deneyime sahip ol-
duklar›ndan bu konuda ö¤rencilerin bilgi seviye-
lerinin araflt›r›lmas› önem tafl›maktad›r (7).

MATERYAL ve METOD

Bu çal›flma, Diyarbak›r ‹l merkezi Milli E¤itim
Müdürlü¤ü’ne ba¤l› olan Anadolu Endüstri Mes-
lek Lisesi’nde e¤itim gören lise ö¤rencilerinin
hepatit B konusunda bilgi düzeylerinin incelen-
mesi amac›yla planland›. 2003-2004 e¤itim ve ö¤-
retim y›l› dönemindeki lise ö¤rencileri (n= 452)
çal›flmaya dahil edildi. Ö¤rencilere 16 Aral›k
2003 tarihinde “Viral hepatitlerden korunma”
konulu bir seminer düzenlendi. Seminere baflla-
madan 30 dakika önce ö¤rencilere daha önce-
den haz›rlanm›fl olan anket formu da¤›t›ld›.
Araflt›rman›n sorular›, çeflitli araflt›rma ve litera-
tür bilgilerinden yararlan›larak oluflturuldu. Ö¤-
rencilerin viral hepatit konusundaki bilgilerini
ölçmeyi amaçlayan 16 sorudan oluflan bir anket
formu haz›rland›. Sorulan 16 sorunun; 14’üne
6’flar puan, 2’sine ise 8’er puan verildi. Onalt› so-
runun toplam›na 100 puan verildi. Ö¤rencilerin
bilgi düzeyi iyi, orta ve kötü olmak üzere üç
grupta incelendi. Seminer bafllamadan önce
formlar toplat›ld›. ‹ki bölümden oluflan anketin;
birinci bölümünde araflt›rmaya al›nan ö¤rencile-
rin ve ailelerinin sosyodemografik özellikleri,
ikinci bölümünde ise ö¤rencilerin viral hepatit
konusundaki bilgileri; yafl, cinsiyet, aile birey sa-
y›s›, okudu¤u s›n›f, sosyoekonomik durum ve ai-
le bireylerinin e¤itim durumu ile olan iliflkisi de-
¤erlendirildi. Elde edilen verilerin de¤erlendiril-
mesinde say›sal, yüzdelik ve ki-kare önemlilik
testi kullan›ld›. Ba¤›ml› de¤iflken; lise ö¤rencile-
rinin akut viral hepatit konusundaki bilgileri, ba-
¤›ms›z de¤iflkenler; ö¤rencilerin yafl›, cinsiyeti,
sosyoekonomik durumlar›, anne ve babalar›n›n
e¤itim düzeyi ve sosyal güvencelerinin olup ol-
mamas› fleklinde oluflturuldu.
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were in high school class 1 (52%), class 2 (29%), class 3 (19%). Inspite of viral hepatitis topic involves in curricu-
lum of The Ministry of Education, students (92%) were wanted to give them information about viral hepatitis at les-
sons in their school. Students answered questions of the poll medium level (63.4%), good (20.5%) and bad (16.2%).
The relationship between parents of student’s rank of knowledge about hepatitis B was meaningful by the statisti-
cal analysis which is done (p< 0.01). Also the relationship between student’s socioeconomic level and student’s ran-
ke of knowledge about for students from the cooperation between The Ministry of Education and Health an order
to complete high school students lack of knowledge and to illuminate their neighborhood about hepatitis B, should
be suitable.

Key Words: Viral hepatitis, poll, ranke of knowledge.



BULGULAR

Ankete kat›lan 352 ö¤renciden 197’si erkek, 155’i
k›zd›. Yafl ortalamalar› 15.8 ± 1.2 olan ö¤rencilerin
%52’sini lise 1, %29’unu lise 2, %19’unu da lise 3
ö¤rencileri oluflturdu. Hepatitin nas›l bir hastal›k
oldu¤u sorusuna farkl› cevaplar al›nd›; ö¤rencile-
rin %68’i hepatitin bulafl›c› bir hastal›k oldu¤unu
ifade ederken, %12’si cinsel bir hastal›k oldu¤u-
nu, %8’i kanser oldu¤unu, %4’ü bir tür sar›l›k ol-
du¤unu, %8’i de ne tür bir hastal›k oldu¤unu bil-
medi¤ini belirtti. Viral hepatitin kaç farkl› tipi ol-
du¤u sorusuna; ö¤rencilerin %79’u hepatitin üç
farkl› tipinin (A, B ve C) oldu¤unu, %62’si de en
a¤›r tip olarak hepatit C’yi bildiklerini yazd›lar.
Hangi organa yerleflir sorusuna ö¤rencilerin
%76’s› kana, %8’i karaci¤ere, %5’i de akci¤ere yer-
leflir diye cevaplad›. Ö¤rencilerin en fazla cevap
verdi¤i soru ise viral hepatitlerin bulafl yolu ko-
nusundaki soru oldu. Bulafl yolu konusunda ö¤-
rencilerin %61’i kan yoluyla, %45’i cinsel iliflkiyle,
%34’ü de ayn› evde yaflayarak bulaflabilir diye gö-
rüfl bildirdi. Ö¤rencilerin %15’i yanyana oturarak
hepatit B’nin bulaflabilece¤ini, %26’s› da hepatit
B’nin ilerleyerek hepatit C’ye dönüflebildi¤ini vur-
gulad›. Hepatit konusundaki bilgiyi nereden ald›-
n›z sorusuna; ö¤rencilerin %74’ü televizyondan,
%43’ü arkadafllar›ndan ve ailelerinden ald›klar›n›
belirtti. Viral hepatit konusu Milli E¤itim Bakanl›-
¤› müfredat›nda ders konusu olarak yer ald›¤› hal-
de ö¤rencilerin %92’si okullar›nda hepatit ile ilgili
bilgi verilmesini istedi. Hepatit B hastal›¤›ndan
korunmak için hepatit B afl›s›n›n oldu¤unu anke-
te kat›lan ö¤rencilerin %64’ü bilirken, %23’ü afl›-
n›n olmad›¤›n› belirtti. Anket sonunda puanlama
kötü, orta ve iyi bilgi düzeyi olarak üçe ayr›ld›.
Ö¤rencilerin %63.4’ü anket sorular›na orta düzey-
de, %20.5’i iyi düzeyde, %16.2’si de kötü düzeyde
yan›t verdi.

Yap›lan istatistiksel analiz sonucunda ö¤rencile-
rin annelerinin e¤itim düzeyi ile ö¤rencilerin he-
patit B konusundaki bilgileri aras›nda anlaml› bir
iliflki bulundu (p< 0.01). Ö¤rencilerin babalar›n›n
e¤itim düzeyi ile ö¤rencilerin hepatit B konusun-
daki bilgileri aras›nda da anlaml› bir iliflki bulun-
du (p< 0.01). Ö¤rencilerin sosyoekonomik duru-
mu ile ö¤rencilerin hepatit B konusundaki bilgi-
leri aras›ndaki iliflki de anlaml› bulundu (p<
0.01). Buna karfl›n ailedeki birey say›s› ile ö¤ren-
cinin bilgi düzeyi aras›nda (p= 0.093), ö¤renci ya-
fl› ile ö¤renci bilgi düzeyi aras›nda (p= 0.794) an-
laml› bir iliflki bulunmad›. Ayn› flekilde ö¤rencile-

rin hepatit konusundaki bilgi düzeyi ile; cinsiyet
ve okudu¤u s›n›f aras›nda da anlaml› bir iliflki bu-
lunmad›.

TARTIfiMA

Kiflisel hijyen kurallar›na uyulmamas›n›n akut
viral hepatit A ve E salg›nlar›na yol açabilece¤i
dikkate al›nmal›d›r. Bu yüzden hastal›klar hak-
k›nda bilgi verilmeden önce ö¤rencilere kiflisel
hijyenin önemi anlat›lmal›d›r. Güleç ve arkadafl-
lar›; Ankara’n›n iki farkl› okulunda yapm›fl olduk-
lar› çal›flmada ö¤rencilerin kiflisel hijyen al›flkan-
l›klar›n› incelemifltir. ‹nceledikleri okullardan
kentsel olan›nda k›rsala göre; tuvalet ka¤›d› kul-
lanma, tuvaletten sonra el y›kama, yemekten ön-
ce el y›kama, haftada bir kez t›rnak kesme ve iç
çamafl›r› de¤ifltirme s›kl›¤›n›n anlaml› bir flekilde
fazla oldu¤u saptanm›flt›r (8). Bizim anketimizde
kiflisel hijyen ile ilgili sorulara al›nan cevaplar›n
Güleç ve arkadafllar›n›n Ankara’daki sonuçlar›na
benzer oldu¤u görüldü. Araflt›rma kapsam›na
al›nan ö¤rencilerin, hepatit B’nin tan›m›n› bilme
durumlar›na göre da¤›l›mlar› incelendi¤inde,
%8.7’sinin bildi¤i, %91.3’ünün bilmedi¤i saptan-
m›flt›r. Alç›nkayan’›n 1997 y›l›nda, Bornova Mus-
tafa Kemal Lisesi’ndeki son s›n›f ö¤rencilerinin
hepatit B konusundaki bilgi düzeylerini belirlen-
meye yönelik yapt›¤› araflt›rmas›nda ö¤rencile-
rin %85.4’ünün bilmedi¤i, %14.6’s›n›n k›smen bil-
di¤i, tam olarak bilen ö¤rencinin ise olmad›¤›
saptanm›flt›r (9). Araflt›rma kapsam›na al›nan
ö¤rencilerin, hepatit B’nin belirtilerini bilme du-
rumlar›na göre da¤›l›mlar› incelendi¤inde,
%34.8’inin bildi¤i, %65.2’sinin bilmedi¤i saptan-
m›flt›r. Etken ile temas eden olgular›n %80’inde
klinik hiçbir belirti ortaya ç›kmamakta ve kiflinin
HBV ile karfl›laflt›¤› ancak bir tarama s›ras›nda
serumda antikorlar›n görülmesiyle anlafl›lmak-
tad›r (10). Araflt›rma kapsam›na al›nan ö¤renci-
lerin, hepatit B’den korunma yollar›n› bilme du-
rumlar›na göre da¤›l›mlar› incelendi¤inde,
%63.5’inin bildi¤i, %36.5’inin bilmedi¤i saptan-
m›flt›r. Bizim çal›flmam›zda lise ö¤rencilerinin
özellikle hepatit B konusundaki bilgi düzeyleri-
nin yap›lm›fl di¤er çal›flmalara göre daha iyi ol-
du¤u saptand›. Bunda hepatit B’nin bölgemizde
Türkiye geneline göre daha fazla görülmesinin
etkili oldu¤u düflünülmektedir.

Tüm dünyada 250 milyon kifli virüsün rezervuar›-
d›r. Bu durumda özellikle bulafl yollar›n›n bilin-
mesi ve korunma tedbirlerinin al›nmas› özellikle
lise ö¤rencilerinde önem arz etmektedir (10-12). 

Çelen MK ve ark.
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Yap›lan baflka bir çal›flmada, araflt›rma kapsam›-
na al›nan ö¤rencilerin hepatit B afl›s›n› yapt›rma
durumlar›na göre da¤›l›mlar› incelendi¤inde,
%21.7’sinin yapt›rd›¤›, %78.3’ünün yapt›rmad›¤›
saptanm›flt›r. Yap›lan bu çal›flman›n verileri, çe-
flitli araflt›rma ve literatür bilgilerinden yararla-
n›larak haz›rlanan, ö¤rencilerin hepatit B konu-
sunda bilgilerini ölçmeyi amaçlayan 22 sorudan
oluflan bir anket formu yard›m›yla toplanm›flt›r.
Araflt›rma kapsam›na al›nan ö¤rencilerin
%53.4’ünün hepatit B konusunda bilgi ald›¤›, bil-
gi alanlar›n %52.5’inin bilgiyi bas›n-yay›n organ-
lar›ndan %47’sinin sa¤l›k kurulufllar›ndan,
%43.5’inin de okuldaki sa¤l›k derslerinden ald›k-
lar› saptanm›flt›r. Elde edilen bulgulara göre ö¤-
rencilerin hepatit B konusunda yeterli bilgiye sa-
hip olmad›klar› saptanm›flt›r. Ö¤rencilerin anne-
lerinin ve babalar›n›n e¤itim düzeyi ile ö¤rencile-
rin hepatit B konusundaki bilgileri aras›nda
önemlilik düzeyinde anlaml› bir iliflki bulunama-
m›flt›r (9). Bu sonuca göre ö¤rencilerin anneleri-
nin ve babalar›n›n e¤itim düzeyinin bilme duru-
munu etkileyen bir de¤iflken olmad›¤› söylenebi-
lir. Ancak bizim yapt›¤›m›z çal›flmada ö¤rencinin
viral hepatit konusundaki bilgi düzeyi annenin
ve baban›n e¤itim düzeyi ile iliflkili bulundu.

Sonuç olarak; lise ö¤rencilerinin bilgi eksiklerini
tamamlamak ve viral hepatitten korunma yön-
temlerini anlatmak amac›yla Milli E¤itim Bakanl›-
¤› ve Sa¤l›k Bakanl›¤› ifl birli¤i ile okul sa¤l›¤› hem-
flireli¤inin uygulamaya konulmas›, sa¤l›k perso-
neli ve kurumlar›n ifl birli¤i ile ö¤rencilere semi-
nerlerin düzenlenmesi do¤ru olacakt›r.
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