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ÖZET
Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, sa¤l›k çal›ﬂanlar› aras›nda bar›nd›rd›¤› riskler aç›s›ndan önemli bir yer tutmaktad›r. Bu çal›ﬂmayla Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesinde çal›ﬂan hekimlerin HBV’ye karﬂ› aﬂ›lanma durumunun ortaya konmas› amaçlanm›ﬂt›r. Çal›ﬂma sonucunda toplam hekim say›s›n›n %62.7 (320/510 kiﬂi)’sine
ulaﬂ›labilmiﬂtir. Çal›ﬂmaya al›nanlar›n %68.1 (218 kiﬂi)’inin üç doz aﬂ› yapt›rd›¤›, %11.6 (37 kiﬂi)’s›n›n aﬂ› program›n› tamamlamad›¤› ve %20.3 (65 kiﬂi)’ünün ise hiç aﬂ› yapt›rmad›¤› tespit edilmiﬂtir. En yüksek aﬂ›lama yüzdesine
(%36.2) 25-29 yaﬂ grubu ve çal›ﬂma hayat›n›n ilk 10 y›l›nda olan hekimlerin sahip oldu¤u görülmüﬂtür. Çal›ﬂmaya al›nanlar›n %41.6 (133 kiﬂi)’s› günlük sa¤l›k hizmetleri s›ras›nda en az bir kez yaraland›¤›n› ifade etmiﬂtir. ‹statistiksel
analizlerde SPSS 13.0 (SPSS Inc., 2006) program› kullan›lm›ﬂt›r. Sonuç olarak, HBV infeksiyonu için önemli bir risk
grubunu oluﬂturan hekimlerin aﬂ›lanma oranlar› henüz arzu edilen düzeylerde de¤ildir. Bu nedenle HBV infeksiyonuna karﬂ› tüm sa¤l›k personeli aﬂ›lanmaya teﬂvik edilmeli, aﬂ›lanma oran›n›n yükseltilmesi hedeflenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hepatit B, aﬂ›lanma, hekimler.

SUMMARY
The Condition Aganist Hepatitis B Virus Infection in Physicians at Akdeniz University,
Medicine Faculty Hospital
Hepatitis B virus (HBV) infection, which exposed risks for health care workers, is a serious occupational hazard.
The aim of this study was to assess how well the guidelines on vaccination against hepatitis B had been implemented among physicians in Akdeniz University, Medicine Faculty Hospital. Sixty-three percent (320/510) of physicians had achieved. Twelve percent of physicians had received at least one dose of vaccine, but only 68.1%
(218/320) reported that they were fully vaccinated and 20.3% (65/320) hadn’t been vaccinated at all. The largest
proportion of fully vaccinated (36.2%) physicians were aged 25-29 years and first decade in working life. Forty-two
percent (133/320) of physicians had received injury at least ones. Data were analized with SPSS 13.0 (SPSS Inc.,
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2006). In conclusion physicians who care high don’t have enough vaccination aganist HBV infection. Therefore all
health care workers should be motivated and ensured for vaccination.
Key Words: Hepatitis B, vaccination, physicians.
#Bu

çal›ﬂma, VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi (2-5 Eylül 2006, Antalya)’nde poster olarak sunulmuﬂtur.

G‹R‹ﬁ
Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, tüm dünyada
görülen önemli bir sa¤l›k problemidir. Dünyada
her y›l 500 bin kiﬂinin bu infeksiyondan öldü¤ü
tahmin edilmektedir (1).
Parenteral, perinatal, horizontal ve cinsel yolla
bulaﬂan HBV infeksiyonu için sa¤l›k çal›ﬂanlar›
toplumun di¤er kesimine göre daha yüksek oranda risk taﬂ›maktad›r. Özellikle giriﬂimsel iﬂlemler
nedeniyle bu risk artmaktad›r. Ülkemizde risk
gruplar› aras›nda HBV seroprevalans›n›n en çok
araﬂt›r›ld›¤› grup, sa¤l›k çal›ﬂanlar›d›r. Buna göre
HBV infeksiyonundan korunmada en etkin yol olan
aﬂ›laman›n sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda y›llar içinde artt›¤›
görülmektedir (2-4). Ancak, bu aﬂ›lama oranlar›ndaki art›ﬂa ra¤men henüz sa¤l›k çal›ﬂanlar› aras›nda yeterli aﬂ›lama düzeylerine ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Çal›ﬂmaya hastayla temas› olan, cerrahi ve dahili kliniklerinde çal›ﬂan, HBV infeksiyonu için riskli grupta yer alan hastanemiz hekimleri dahil edilmiﬂtir.
Sonuç olarak, bu çal›ﬂmayla Akdeniz Üniversitesi
T›p Fakültesi ö¤retim üyeleri, ö¤retim görevlileri,
uzmanlar ve araﬂt›rma görevlilerinin HBV infeksiyonuna karﬂ› ba¤›ﬂ›klanma durumunun saptanmas› amaçlanm›ﬂt›r.
MATERYAL ve METOD
Çal›ﬂmam›z 13 May›s 2006-15 Haziran 2006 tarihleri aras›nda Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi
ö¤retim üyeleri, ö¤retim görevlileri, uzmanlar ve
araﬂt›rma görevlilerine intörn hekimler taraf›ndan anket uygulanarak yap›lm›ﬂt›r. Anket formlar›nda yer alan sorular Tablo 1’de görülmektedir.
Kesitsel olarak planlanan çal›ﬂmam›zda örneklem
seçilmemiﬂ, hasta ile yüz yüze gelen dahili ve cerrahi tüm klinik bölümlerdeki hekimlere (toplam
510 hekim) ulaﬂ›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. ‹statistiksel
analizlerde SPSS 13.0 (SPSS Inc., 2006) program›
kullan›lm›ﬂt›r.
BULGULAR
Çal›ﬂma sonucunda hekimlerin %62.7 (320)’sine
ulaﬂ›labilmiﬂtir. Hekimlerin yaﬂ ortalamas› 34.3 ±
9.2, çal›ﬂma süreleri ise 8.99 ± 8.96 y›l olarak saptanm›ﬂt›r. Hekimlerin görevlerine ve çal›ﬂt›klar›
birimlere göre da¤›l›m› ﬁekil 1 ve 2’de, çal›ﬂmaya
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Tablo 1. Anket formlar›nda yer alan sorular.
• Yaş
• Cinsiyet
• Görevi
• Çalıştığı birim
• Hepatit B aşısı yaptırdınız mı?
• “Evet” ise tam doz (3 doz) mu, eksik doz (< 3 doz)
mu yapıldı?
• Son bir yıl içinde kesici-delici aletlerle bir yaralanma
oldu mu?
• Yaralanma varsa o sırada yapmakta olduğunuz işlem neydi?

dahil edilen hekimlerin aﬂ›lanma durumlar› ise
ﬁekil 3’te özetlenmiﬂtir. Hekimlerin yaﬂ gruplar›na
ve çal›ﬂma sürelerine göre aﬂ›lanma oranlar› ﬁekil
4 ve 5’te yer almaktad›r. Bu sonuçlara göre 50 yaﬂ
ve üzerinde olanlar ile çal›ﬂma süresi 25 y›l ve
üzerinde olanlarda aﬂ›lanma oran› önemli ölçüde
düﬂük bulunmuﬂtur (p< 0.05). Cinsiyet (%59.4 erkek, %40.6 kad›n) ve çal›ﬂt›¤› bölümün aﬂ›lanma
üzerine etkisi saptanmam›ﬂt›r (p> 0.05). Hekimlerin %41.6 (133 kiﬂi)’s› günlük sa¤l›k hizmetleri s›ras›nda en az bir kez yaraland›¤›n› ifade etmiﬂtir.
Yaralanman›n %15 (49)’inin kan alma/enjeksiyon;
%14.7 (47)’sinin operasyon; %7.5 (24)’inin küçük
müdahale; %3.8 (13)’inin ise di¤er iﬂlemler s›ras›nda oldu¤u bildirilmiﬂtir. Çal›ﬂmaya kat›lmadan
önce en az bir kez yaralanan grup ve hiç yaralanmayan grup aras›nda aﬂ›lanma oranlar›nda (s›ras›yla %70.7 ve %66.3) istatistiksel olarak anlaml›
bir fark saptanmam›ﬂt›r (p> 0.05).
TARTIﬁMA
Sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda HBV infeksiyonu riskinin
topluma göre 2-10 kat daha fazla oldu¤u bilinmektedir (5). Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ), 1992 y›l›nda
HBV infeksiyonunun sa¤l›k çal›ﬂanlar› için bir
meslek hastal›¤› oldu¤unu kabul etmiﬂtir (3).
HBV infeksiyonuna karﬂ› etkin ve güvenilir olan
aﬂ›ya 1982 y›l›ndan bu yana ulaﬂ›lmaktad›r. HBV
aﬂ›s›n›n bütün ülkelerde rutin aﬂ›lama program›na dahil edilmesi önerilmektedir. DSÖ’nün 1991
y›l›nda baﬂlatt›¤› kitlesel aﬂ›lama program›yla pek
çok ülkede yenido¤an, çocuk ve genç eriﬂkinler-
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ﬁekil 1. Hekimlerin görevleri.

ﬁekil 3. Hekimlerin aﬂ›lanma durumlar›.

deki HBV infeksiyonu insidans›nda anlaml› bir
azalma tespit edilmiﬂtir (2).
Risk alt›ndaki sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda aﬂ›lama, HBV
infeksiyonu ve komplikasyonlar› aç›s›ndan büyük
öneme sahiptir. Farkl› görevlerdeki hekimlerin
HBV infeksiyonuna karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k durumunu
araﬂt›ran bu çal›ﬂmada hekimlerin ancak %62.7’sine ulaﬂ›labilmiﬂtir. Çeﬂitli nedenlerle hekimlerin
tamam›na ulaﬂ›lamamas›n›n olumsuz bir faktör
oldu¤u düﬂünülmüﬂtür. Ulaﬂ›lan hekimlerin sadece %68.1’inin HBV için önerilen üç dozluk aﬂ›

ﬁekil 2. Hekimlerin çal›ﬂt›klar› birimler.

program›n› tamamlad›klar› tespit edilmiﬂtir. Hekimlerin %11.6’s› aﬂ› program›n› tamamlamazken,
%20.3’ü hiç aﬂ› yapt›rmam›ﬂt›r. Panhotra ve arkadaﬂlar› hemﬂireler, teknisyenler ve hekimlerin dahil oldu¤u sa¤l›k çal›ﬂanlar›ndaki HBV aﬂ›lama
durumunu ortaya koyan çal›ﬂmalar›nda, hekimlerin %52.9’unun tam aﬂ›l› oldu¤unu tespit etmiﬂlerdir (6). Dannetun ve arkadaﬂlar› ise hekim, hemﬂire, ö¤renci hemﬂire, laboratuvar ve ambulans
teknisyenlerinden oluﬂan 369 sa¤l›k çal›ﬂan›n›
içeren çal›ﬂmalar›nda tam doz aﬂ›lanma oran›n›
%40, eksik aﬂ›lanma oran›n› %40, aﬂ›lanmama
oran›n› ise %20 olarak bildirmiﬂlerdir (7). ‹lginç
olarak, her iki çal›ﬂmada da hekimlerin tam doz
aﬂ›lanma oran› di¤er sa¤l›k çal›ﬂanlar›na göre en
düﬂük düzeyde yer alm›ﬂt›r. Yine sa¤l›k çal›ﬂanlar›n› içeren, farkl› ülkelerden yap›lan benzer çal›ﬂmalarda HBV aﬂ›lama oranlar› %57.1-86 aras›nda
bildirilmektedir (8-10). Ülkemizden ise farkl› say›larda sa¤l›k çal›ﬂanlar›n› içeren çal›ﬂmalarda, y›llar içinde artan ve %21.8-59.8 aras›nda de¤iﬂen
aﬂ›lanma oranlar› tespit edilmiﬂtir (4,11). Hastanemiz hekimlerinin aﬂ›lanma oranlar›n›n (%68.1)
Türkiye ortalamas›n›n bir miktar üzerinde olmas›
sevindiricidir.
Çal›ﬂmam›z›n sonucunda hasta ile daha s›k temasta olan, 25-29 yaﬂ grubu ve çal›ﬂma hayat›n›n
ilk 10 y›l›nda bulunan araﬂt›rma görevlilerinde
aﬂ›lanma oran› daha yüksek bulunmuﬂtur. Elli yaﬂ
ve üzerinde olanlar ile çal›ﬂma süresi 25 y›l ve
üzerinde olanlarda aﬂ›lanma oran› önemli ölçüde
düﬂük düzeydedir. ‹statistiksel olarak anlaml› bulunan bu fark›n HBV infeksiyonunun daha iyi tan›nmas›na ve korunmaya verilen önemin y›llar içinde
artmas›na ba¤l› olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür. Dannetun ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda ise sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n yaﬂ gruplar›na göre aﬂ›lanma oranlar›nda istatistiksel bir fark tespit edilememiﬂtir (7).

ﬁekil 4. Hekimlerin yaﬂ da¤›l›mlar› ve yaﬂ gruplar›na
göre aﬂ›lanma durumlar›.
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Sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda HBV ile karﬂ›laﬂma daha çok
kontamine i¤ne batmas›, kan ve vücut s›v›lar›n›n
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ﬁekil 5. Hekimlerin çal›ﬂma y›llar› da¤›l›m› ve çal›ﬂma y›llar›na göre aﬂ›lanma durumlar›.

mukozalara temas› ile olmaktad›r (5). Kiﬂio¤lu ve
arkadaﬂlar› sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n dahil oldu¤u
araﬂt›rmalar›nda, son bir y›l içinde en az bir kez
kesici-delici aletlerle yaralanma geçirenlerin oran›n› %36.2 olarak bildirmiﬂlerdir (11). Çal›ﬂma sonucunda en s›k yaralanman›n da i¤ne batmas›yla
oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Bizim çal›ﬂmam›z sonucu elde edilen günlük sa¤l›k hizmetleri s›ras›nda
%41.6 oran›nda en az bir kez yaralanma da, yaralanma sonras› bulaﬂ oran› yüksek olan HBV infeksiyonu için önemli bir yüzdeyi oluﬂturmaktad›r.
Yaralanma ile aﬂ›lanma yüzdesi aras›nda anlaml›
fark saptanmayan çal›ﬂmam›zda, en s›k yaralanman›n di¤er çal›ﬂmalarla benzer olarak kan alma/enjeksiyon iﬂlemleri ve operasyon s›ras›nda
oldu¤u tespit edilmiﬂtir (10,11). Buna ba¤l› olarak, HBV infeksiyonu ile mücadelede korunma
yollar›n› içeren hizmet içi e¤itimin özellikle i¤ne
batmas› vb. yaralanmalar› azaltabilece¤i düﬂünülmüﬂtür. Ayr›ca, e¤itime ek olarak tüm sa¤l›k
personeli HBV infeksiyonuna karﬂ› aﬂ›lanmaya
teﬂvik edilmelidir (10).
Sonuç olarak, HBV infeksiyonu ve komplikasyon
riskinin azalt›labilmesi için al›nabilecek en etkin
ve güvenilir önlem, hekimlerin HBV’ye karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k durumunun araﬂt›r›lmas›, infeksiyona duyarl› olanlar›n aﬂ›lanmaya teﬂvik edilerek ba¤›ﬂ›k
hale getirilmesidir.
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