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Amaç  

Splenektomili hastalarda; 

 Savunma sistemi daha zayıf  

 Kapsüllü bakteriler ile oluşan;  

 Pnömoni 

 Menenjit 

 Bakteriyemi ve sepsis gibi infeksiyonların sıklığında 

 Antimikrobiyal tedaviye yanıt oranı normal konağa göre 

 Morbidite ve mortalite oranları 
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Amaç:  

 Bu enfeksiyonlardan korunmada  

                  

                  
Etkin bir bağışıklama önemli… 
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R, recommended—administer if not previously administered or not current; such patients may be at increased risk for this vaccine-preventable infection; 

U, usual—administer if patient not current with recommendations for dose(s) of vaccine for immunocompetent persons in risk and age categories 
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Amaç: 

Bu hastalarda; 

 Aşılanma oranları düşük 

 Hekimler aşılarla ilgili yetersiz veya doğru olmayan bilgilere sahip 

 Aşıların güvenliği, etkinliği ve kontrendikasyonları hakkında veri az 

 Çoğu hastada koruyucu immün cevap oluşmamakta 
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Amaç: 

                               Bu çalışmada; 

 

     

 
Hekimlerin splenektomi yapılacak hastalardaki aşılama 

 ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlandı 
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Gereç ve Yöntem: 

 Çalışma 02-15 Ocak 2016 tarihleri arasında  

 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev alan 

hekimlere 

 Gönüllülük bazında yapılan ve araştırmacılar tarafından 

oluşturulmuş anket formu aracılığıyla gerçekleştirildi 
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Gereç ve Yöntem: Anket Formu 

1. Ad Soyad ( baş harfler):    

2. Klinik Branşı: 

3. Ünvanınız:  

4. Aşı ve bağışıklama ile ilgili eğitim aldınız mı?  

5. Splenektomili hastalara aşı öneriyor musunuz?  

6. Splenektomi planlanan/splenektomi yapılmış hastaların aşı programı için enfeksiyon 

hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji konsültasyonu istiyor musunuz? 

7. Splenektomi yapılan/yapılması planlanan hastalara hangi aşıları öneriyorsunuz? 

8. Acil splenektomi yapılan hastalarda hangi aşıların ne zaman yapılmasını 

öneriyorsunuz? 

9. Elektif splenektomi yapılan hastalarda hangi aşıların ne zaman yapılmasını 

öneriyorsunuz? 

10. Hangi aşıların tekrarını hangi zamanlarda yapılmasını öneriyorsunuz? 

11. Hastanemizde bu grup hastalara aşı yapılıyor mu?  
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Gereç ve Yöntem: 

 İstatistiksel analizler SPSS 15.0 istatistik paket 

programında yapıldı 
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Bulgular: 

 54 hekim ankete katıldı 

 Ankete katılan hekimlerin kliniklere göre dağılımı;  

 %24.1’i enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji 

 % 75.9 ise diğer branşlarda görev yapan hekimlerdi 

 %22,2’i iç hastalıkları 

 %25,9’u genel  cerrahi 

 %7,4’ü çocuk hastalıkları 

 %7,4’ü nöroloji 

 %3,7’si ortopedi ve travmatoloji 
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Bulgular: 

Katılımcıların; 

 %69.8’i             aşı ve bağışıklama ile ilgili yeterli eğitim 

aldığını 

 %96.3’ü            splenektomili hastalara aşı önerdiğini 

 %59.3’ü            splenektomi planlanan hastaların aşı 

programı için enfeksiyon hastalıkları ve klinik 

mikrobiyoloji konsültasyonu istemekte 
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Bulgular: 

Katılımcıların;  

 %98’i                    pnömokok aşısı 

 %75.5’i                 meningokok aşısı 

 %65.3’i                 H. influenzae tip b aşısı ve 

 %21.3 ise              influenza aşısını  

splenektomi planlanan veya splenektomi yapılmış hastalara önermekte 
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Bulgular: 

Ankete katılan hekimlerin %33.4’ü  

 Acil splenektomi planlanan hastalarda; iki hafta sonra 

 Elektif splenektomi planlanan hastalara ise iki hafta önce 

aşılanma için öneride bulunmakta 
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Bulgular: 

Splenektomi yapılmış hastalarda aşıların tekrarlaması ile ilgili 

hekimlerin görüşleri değerlendirildiğinde;  

Katılımıcıların ; 

 %42.6’sı                      pnömokok aşısının  

 %16.7’si                      meningokok aşısının 

  %20.4’i                      H. influenzae tip b aşısının  

 %5.6’sı ise                  influenza aşısının tekrarlanması gerektiğini 

belirtiler 
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Bulgular: 

 Hekimlerin %92.2’si aşılama için hastayı yönlendirecekleri 

yer olarak aşı merkezimiz olduğunu belirtiler 
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Sonuç: 

Acil ve elektif splenektomi planlanan hastalara aşılanma zamanları 

Aşıların tekrarlanması  

Pnömokok aşısı dışındaki diğer aşılar ile ilgili 

 hekimlerinin bilgi düzeylerinin daha düşük olduğu tespit edildi 
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Sonuç: 

Bu amaçla risk grubundaki hastaların aşılanması ile  

ilgili tekrarlayan eğitim çalışmalarına gerek vardır 
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TEŞEKKÜRLER… 


