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Sağlık çalıĢanları 

 Klinisyen ve diş hekimleri 

 Hemşire  

 Teknisyenler 

 Fizyoterapistler 

 Acil servis tıbbi personeli  

 Eczacılar  

 Yönetici ve idari 
personeller 

 Laboratuvar çalışanları 

 Otopsi personeli  

 Öğrenciler  
 

 Tıbbi sekreterler 

 Temizlik ve çamaşırhane 
personelleri  

 Mutfak ve yemek elemanları  

 Güvenlik elemanları  

 Ambulans şoförleri 

 Teknik servis 

 Telefon ve bilişim 
operatörleri  

 Diyetisyenler, berberler 

 Gönüllüler   
 



Sağlık çalıĢanları 
 

 Dünyada >59 milyon  

 Türkiye’de 700 000  

 

Yüksek riskli  
Yüksek 

riskli 

 

 

 
İnfeksiyonlar 

Kimyasal ajanlar 
 Karsinojenler 

 Kazalar 

Radyasyon 

Kas iskelet bozuklukları 



Sağlık çalıĢanları 

 

İnfeksiyon  

Sağlık çalışanı Hasta 

  Standart önlemler 

  Bulaş yoluna ait özel önlemler 

  Bağışıklama 

  Antimikrobiyal profilaksi 



Sağlık çalıĢanları ve bağıĢıklama 

 Her hastanenin kendi aşılama politikası olmalı 

 Aşı kayıtları bilgisayar ortamında tutulmalı 

 Sağlık çalışanlarının işe girişte ve yıllık bağışıklık 

durumları değerlendirilerek aşı önerilerinde 

bulunulmalı 



AĢıyla korunabilen hastalıklar 

 Tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu! 

 Mevsimsel influenza mortalite oranı meme kanseriyle 

aynı, HIV/AIDS’den üç kat daha fazladır. 

 Avrupa’da kızamık artmaktadır. 

 Dünya çapında bir çok ülkede boğmaca artmaktadır. 

 Antimikrobiyal ilaçlar etkisiz kalabilmektedir (influenzada 

antiviral direnci, kızamıkta etkili ilacın olmaması gibi). 

 Bu hastalıklar semptomlar başlamadan önce 

bulaşabilmekte ve sıklıkla subklinik seyrederek, sağlık 

çalışanları hastalığın yayılmasına neden olabilmektedir. 

 

 

Galanakis E, et al. Euro Surveill 2013;18(45):pii=20627. 



 

Sağlık çalıĢanları neden aĢılanmalıdır?  

 Sağlık çalışanının kendisini, ailesini ve hastalarını 

koruması 

 Sağlık çalışanına uygulanacak başarılı bir 

bağışıklama programının maliyeti, salgın 

kontrolü ve olgu tedavi maliyetinden daha 

ekonomik  olması 

 



Sağlık çalıĢanları ve bağıĢıklama 

Rutin öneriler 
Belirli durumlarda 

öneriler 

 Hepatit B 

 İnfluenza 

 Boğmaca 

 Kızamık 

 Kızamıkçık  

 Kabakulak 

 Suçiçeği 

 Meningokok 

 Tifo 

 Polio  

 

CDC. MMWR 2011 
Talbot TR. Vaccine 2013 xxx– xxx  (baskıda) 



HEPATĠT B 



Ülkemizde Hepatit B prevalansı 
 HBs Ag prevalansı %2.7-4 

 Orta endemisite 

 

 

 1998-2000 yıllarında yürütülen çalışmada; 

 702 sağlık çalışanında HBs Ag %3, anti HBs %68.4 

oranında pozitif saptanmıştır. 

 Kan donörlerinde HBs Ag %2.1oranında pozitif 

saptanmıştır. 

 

 

TKAD, VHSD (2008-2011) 

Ozsoy MF et al. J Viral Hepat 2003;10(2):150-6.  



Ülkemizde Hepatit B prevalansı 

 Ağustos 2002 – Ocak 2003  

 595 hemşire  

 Hbs Ag pozitifliği %2.7 

 HBs Ag ve/veya Anti HBc IgG pozitifliği %18.7 

Kosgeroglu N,  et al Epidemiol Infect 2004;132(1):27-33 



Hepatit B aĢısının etkinliği 

 Sağlıklı infantlarda                       %95 

 <40 yaş sağlık çalışanları               %92 

 ≥40 yaş sağlık çalışanları               %84  

Alikaşifoğlu M, et al. J Trop Pediatr 2001;47:60–2.  

Goldfarb J, et al. Pediatr Infect Dis J 1994;13:18–21. 

Averhoff F, et al.  Am J Prev Med 1998;15:1–8.  

  



Hepatit B aĢılı kiĢide HBV infeksiyonu 

geliĢir mi? 

 109 aşılı kişide                  %0 

 404 aşılı kişide                  %1 

 493 aşılı kişide                  %1  

Subklinik HBV  

infeksiyonu 

*Aşı cevaplı kişiler 
McMahon BJ, et al. J Infect Dis 2009;200:1390–6.  

Poovorawan Y, et al. J Viral Hepat 2011; 18:369–75.  

Zhu CL, et al. Vaccine 2011;29:7835–41.  



HBV aĢılaması 

 Primer aşı seması:  0., 1., 6. aylar 

 ≥3 doz Hepatit B aşısı tamamlandıktan 1-2 ay 

sonra anti-HBs seviyesi  ≥10 mIU/mL 

 

 

 

Aşı cevaplı  



HBV aĢılaması 

 Koruyucu antikor oluşmayanlara ikinci aşı 

şeması uygulanır. 

 

 

Toplam altı doz 

Anti-HBs seviyesi  ≥10 mIU/mL Anti-HBs seviyesi  <10 mIU/mL 

Aşı cevaplı  Aşı cevapsız  



HBV aĢısına karĢı vevap 

 Mesleki maruziyet riski olan 178 kişi çalışmaya 

dahil edilmiş. 

 Primer aşı şeması sonrası koruyucu anti-HBs 

seviyesi oluşmayanlara ek bir doz aşı yapılması ile 

bu kişilerin %47’sinde koruyucu seviye oluşmuştur.  

 Primer aşı şemasına yanıtı olmayanlara üç doz 

daha aşı yapıldığında kümülatif yanıt oranı %69’a 

ulaşmıştır.  

Averhoff F, et al. Am J Prev Med 1998;15:1–8). 



Hepatit B aĢı cevabını etkileyen 

faktörler 

 Sigara 

 Obesite 

 İmmün baskılanma 

 Genetik faktörler 

 Yaşlılık  

 Erkek cinsiyet 

 Kronik hastalıklar 



Hepatit B aĢısı öncesi serolojik test 

yapılmalı mı? 

 HBs Ag prevalansı ≥%2 olan çoğrafi bölgelerde 

doğan tüm kişiler  

 Prevalansın <%2 olan düşük endemisite 

görülen bölgelerde  

 Erkekle seks yapan erkekler 

 Damar içi uyuşturucu bağımlıları gibi risk 

grupları 

 Sitotoksik veya immünsüpresif ilaç alacak 

olanlarda yapılmalı! 

 

 CDC. Immunization of Health-Care Personnel. MMWR 2011 



Hepatit B aĢısı öncesi testler 

 Sağlık çalışanlarının HBV infeksiyonu için 

değerlendirirken HBs Ag’nine ek olarak anti-

HBc ve anti-HBs göstergeleri de bakılmalıdır.   



En az üç dozluk hepatit B aĢı tamamlamıĢ ve 

aĢı sonrası serolojik test yapılmamıĢ sağlık 

personeli için temas öncesi değerlendirilmesi 

 
Anti- HBs düzeyinin ölçülmesi 

Anti-HBs ≥10 mIU/mL 
 

Anti-HBs <10 mIU/mL 

 

Bir doz hepatit B aşı uygula ve 

1-2 ay sonra anti HBs bak  

Anti-HBs  

<10 mIU/mL 

Anti-HBs   

≥10 mIU/mL 

 

Hepatit B 

profilaksisine  

gerek yoktur 



En az üç dozluk hepatit B aĢı tamamlamıĢ ve 

aĢı sonrası serolojik test yapılmamıĢ sağlık 

personeli için temas öncesi değerlendirilmesi 

Anti-HBs  

<10 mIU/mL 

İki doz hepatit B aşı uygula 

1-2 ay sonra anti HBs bak 

Anti-HBs  

<10 mIU/mL 

Anti-HBs   

≥10 mIU/mL 

Tüm temasları sonrası hepatit B  

değerlendirilmesi yapılmalı 

 

Hepatit B 

profilaksisine  

gerek yoktur 

CDC. MMWR 2013;62:1-24 



Olgu 

 28 yaşındaki hemşirenin eline HBs Ag pozitif 

olan hastadan kan alırken iğne batmıştır. 

 Daha önce Hepatit B’ye karşı bağışıklığı 

olmadığı için iki ay önce tek doz hepatit B 

aşılaması yapılmıştır. İkinci dozunun tarihini 

geçirmiştir.   



Bu olguda nasıl bir yol izlersiniz? 

 Anti HBs düzeyini bakarım. Eğer anti-HBs 

seviyesi  ≥10 mIU/mL ise, ek bir şey yapmam. 

 İkinci doz aşısını yaparım. 

 HBIG ve hepatit B aşılamasına kaldığı yerden 

devam ederim.   

 Aşı şemasına yeniden başlayarak üç doz aşısını 

yaparım.  



Sağlık çalıĢanının kan veya vücut sıvıları ile 

perkütan veya mukozal temas sonrası hepatit B 

için yönetimi 
Sağlık çalışanı durumu Temas sonrası test Temas sonrası profilaksi Aşı sonrası 

serolojik test † Kaynak hasta 

(HBsAg) 

Sağlık çalışanı 

(anti-HBs) 

HBIG* Hepatit B aşısı 

≥3 doz aşı sonrası aşı 

cevabı belgelenmiş§  
Herhangi bir profilaksi gerekmez 

6 doz aşıya cevapsız¶  Pozitif/bilinmiyor —** Bir ay ara ile 

HBIG x2 
- Hayır 

Negatif Herhangi bir profilaksi gerekmez 

3 doz aşı sonrası 

cevabı bilinmiyor 

Pozitif/bilinmiyor <10mIU/mL**  HBIG x1  Tekrar 

aşılamaya başla 

Evet 

Negatif <10mIU/mL  Verilmez  

Harhangi bir 

sonuç 

≥10mIU/mL  Herhangi bir profilaksi gerekmez 

Aşılanmamış veya 

aşısı 

tamamlanmamış 

Pozitif/bilinmiyor —**  HBIG x1  Aşı semasını 

tamamla 

Evet 

Negatif — Verilmez Aşı semasını 

tamamla 

Evet 

Aşı seması tamamlanmamış sağlık çalışanın maruziyeti  

sonrası anti-HBs bakılması gerekli değildir ve yanıltıcı  

olabilmektedir. Çünkü, sadece aşı semasını tamamlayan  

kişilerde aşıyla indüklenen koruma düzeyi (anti-HBs)   

≥ 10 mIU / mL olarak tespit edilmiştir.  

                            

                            Mast EE, et al. MMWR Recomm Rep 2006;55(RR-16):1-33; quiz CE1-4.  

                             Jack AD, et al. J Infect Dis1999;179(2):489-92 



Sağlık çalıĢanlarında Hepatit B 

aĢılaması 

   350 sağlık çalışanının kan ve vücut sıvıları ile      

   temas sonrası değerlendirildiğinde; 

 

 

   Temas öncesi Hepatit B aşılaması %83.1 

Kuruüzüm Z, et al. Mikrobiyol Bul 2008;42(1):61-9. 



AĢı cevabı olmayan sağlık 

çalıĢanları 

 Uygulama yolu değişmeli mi? (i.m.           s.c) 

  Çift doz aşı? 

 İmmünostimulatör adjuvanların kullanımı? 

Leonardi S, et al. World J Gastroenterol 2012; 18: 5729–33.  

Halperin SA,  et al.  Vaccine 2012; 30: 2556–63. 

Sablan BP, et al.  Vaccine 2012; 30: 2689-96. 

 

 

 

 

 

 



ĠNFLUENZA 



Sağlık çalıĢanları ve influenza 

 İmmünize olmayan sağlık çalışanının %25’i grip 

mevsiminde influenza geçirmektedir 

 Bunun %75’i semptomatik seyretmektedir. 

Salgado CD, et al. Lancet Infect Dis 2002; 2:145–155. 

Hofmann F, et al. Infection 2006; 34:142–147. 



 

2013-14 sezonu grip aĢısı  

1. A/California/7/2009 (H1N1)-benzeri suş 

2. A/Victoria/361/2011 (H3N2)- benzeri suş 

3. B/Massachusetts/2/2012-benzeri suş 

4. B/Brisbane/60/2008-benzeri suş  

 

Altı aydan büyük herkese önerilmektedir  
 



Ġnfluenza AĢı çeĢitleri 

 İnaktif İnfluenza Aşısı (IIV)  

–Yumurtada üretilmiş  üçlü aşı (IIV3)      im. / s.c 

–Hücre kültüründe üretilmiş  üçlü aşı (ccIIV3)  

–Yumurtada üretilmiş dörtlü aşı (IIV4)  

 Recombinan İnfluenza Aşısı (RIV3)  

 Canlı Attenue İnfluenza Aşısı (LAIV3/ LAIV4) 

Kaltsas A, et al. Curr Opin Infect Dis 2013; 26:366–77 



Ġnfluenza aĢılarının etkinliği; 

Sistematik derleme ve metaanaliz 

 34 randomize kontrollü çalışma, 47 influenza mevsimi ve 

94,821 kişi 

Tricco AC, et  al. BMC Med 2013;11:153  

Etkinlik LAIV TIV 

Benzer suşlarda %83 %65 

Benzer olmayan suşlarda %54 %52 

TIV ve LAIV aşıları benzer olmayan suşlara karşı çapraz  

koruma sağlayabilmektedir.  



 19 Şubat- 15 Mart 2012 

 66 hasta ve 57 sağlık çalışanı taranmış. 

 22 kişide (16 hasta ve 6 sağlık çalışanı) 

 İnfluenza A H3N2 saptanmış.  

 Atak oranı; Sağlık çalışanı için %11 

                    Hastalar için %24 

Journal of Hospital Infection xxx (2014) 1-6 (baskıda) 



Nozokomiyal influenza olguların, 

klinisyenlerin aĢılanması ile önlenmesi 

 Sağlık çalışanlarında influenza aşı oranı  12 yılık 

periyodda;  

    %4                  %67   (p<0.0001) 

 Sağlık çalışanlarında influenza  olguları ; 

    %42                 %9    (p<0.0001) 

 Nozokomiyal hastalar;  

     %32                %0     (p<0.001) 

 

Salgado CD., et al. Infection Control Hospital Epidemiology 2004; 25(11), 923–8. 



Sağlık çalıĢanlarının aĢılanmasının 

etkisi 

 Bakım evinde 8 sağlık çalışanın aşılanması 1 

ölümü,  

 5 sağlık çalışanın aşılanması 1 influenza 

hastalığını, 

 20 sağlık çalışanın aşılanması influenza 

nedeniyle hastaneye yatışı önlediği saptanmış. 

Hayward AC, et al. BMJ 2006;333(7581):1241-46  





Healthy People 2020 

 Aşıyla önlenebilir hastalıkların azaltılması ve 

eliminasyonu hedeflenmektedir. 

 Sağlık çalışanlarının yıllık mevsimsel influenza 

aşısını yaptırma oranını artırmak. 

 Sağlık çalışanlarında İnfluenza aşısı; 

 2008 yılında          %45.5 

 2020 yılında           %90.0  

 National Health Interview Survey (NHIS), CDC/NCHS 

http://www.healthypeople.gov/2020/topicsobjectives2020/objectiveslist.aspx?topicId=23 



Dönemler  2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Aşılanma 

oranları (%) 
29.23 31.08 22.11 17.8 

Sağlık çalışanlarında 



%12.7 



%35 



%23.1 













Sağlık çalışanı aşı olmak istemiyor! 

 

 



Sağlık çalıĢanları neden aĢı olmak 

istemiyor? 

 Aşının etkinliği ve güvenilirliğinden şüphe etme 

 Tıbbi kontrendikasyonlar 

 Dini  ve felsefi inançlar 

 Aşı korkusu, yan etkileri, aşının hızlı üretimi 

 Hastalığı geçirerek bağışıklık kazandığını 
düşünme 

 Daha önce aşılandığı için bağışık olduğunu 
düşünme 

 Zamanın olmaması, aşı erişiminin zor olması 
 

 
Prematungea C, et al. Vaccine 2012; 30 4733– 43 

Galanikis E, et al. Euro Surveill 2013;18(45):pii=20627. 



Sağlık çalıĢanları neden aĢı olmak 

istiyor? 

 Hastalıklardan kendisini korumak 

 Sevdiklerini korumak 

 Hastalarını korumak 

 

 



İnfluenza aşılama oranları Hepatit B aşılanma oranları 



Ġnfluenza aĢısı zorunlu olmalı mı? 

 Amerika’da aşı zorunlu olduktan sonra 

2009’daki %69 olan aşılama oranı 2010’da 

%96’a ulaşmış. 

Huynh S, et al.  Am J Infect Control 2012;40(8):771-3. 



BOĞMACA 



Boğmacanın yeniden canlanması 

Kanada ve ardından  

ABD,  Avustralya ve  

çeşitli Avrupa  

ülkelerinde olgu  

sayısında artış ve  

salgın bildirimleri  



Türkiye’de boğmaca 

 

http://data.euro.who.int/CISID/  



Boğmaca 

 Boğmaca  infantlarda (<1 yaş) önemli           

morbidite ve ölüm nedeni 

 Son 60 yılda aşı programıyla çocuklarda         

boğmaca azaldı. 

 Zamanla immünitenin azalmasıyla erişkinlerde 

boğmaca artış göstermekte 

 Aşıyla oluşmuş immünite  8-10 yıl sürmekte 

 Erişkinler duyarlı grup için infeksiyon kaynağı 
olmakta 

 

 

 



Boğmaca 

 Asemptomatik veya hafif infeksiyon geçirmekte 

olan sağlık personeli çocuklar için risk 

oluşturmakta! 

 Hastane salgınları oluşmakta 

 

 

Greer AL, Fisman DN. Pediatrics 2011;128(3):e591-9. 

Sağlık personelinin aşılanması maliyet etkin 



Seropozitiflik oranı; 

10-15  yaş grubunda %12.6 

18-39 yaş grubunda %0 



Boğmaca aĢısı 

 Aşının etkinliği %78-92 

 Sağlık çalışanlarına bir doz Tdap önerilmektedir. 

 Aşı öncesi ve sonrası test  önerilmemektedir. 

 Tdap öncesinde yapılan Td aşısının zamanı 
dikkate alınmaz. 

 Tdap sonrası her 10 yılda bir Td yapılır. 

 Tdap yapılsa da boğmaca için temas sonrası 
antibiyotik profilaksisi uygulanır. 
 

Kaltsas A, Sepkowitz K. Curr Opin Infect Dis 2013, 26:366–377  



Tdap olan sağlık çalışanlarının boğmaca ile temas 

sonrası;  azitromisin profilaksisi alan ve almayan 

gruplar karşılaştırıldığında boğmaca infeksiyonu 

gelişmesi farklı bulunmamış.  Ancak olgu sayısı az! 



KIZAMIK 





Türkiye kızamık olguları 

http://data.euro.who.int/cisid/?TabID=328797  

7384 



Kızamık aĢısının etkinliği 

 KKK aşısının kızamığa karşı koruyuculuğu  

    ≥ 12 ay yapıldığında  

      Tek doz sonrası %95 

      İki doz yapıldığında %99 

CDC. MMWR 2011; 60: 1-48 



Kızamık aĢısı 

 Aşağıdaki durumlar dışında tüm sağlık 

çalışanlarına kızamık aşısı önerilmektedir;  

 Kızamık için iki doz aşılı olduğunu belgeleyenler 

 Kızamığa karşı bağışık olduğunun laboratuvar 

kanıtı olanlar 

 Kızamık hastalığını geçirdiğinin laboratuvar 

doğrulaması olanlar 

 Kişinin hastalığı geçirdiğini belirtmesi immünite kanıtı 

olarak kabul edilmez! 

 CDC. MMWR 2011; 60: 1-48  

ACIP Recommended immunization schecule for adults 2014. 



Hastalık geçirdiği ve aşılandığını belirten sağlık 

çalışanlarında;   

 Antikor negatifliği kızamık için  %11.3, kızamıkçık 

için %8.7, kabakulak için %4.9  

 Sağlık çalışanının kendi beyanının negatif prediktif 

değeri çok düşük (%1.2-17.7) 
  

Sağlık çalışanının hastalık geçirdiği veya aşılandığına dair kendi  

beyanı, hastalığa karşı bağışıklık için yeterli kanıt sağlamamaktadır. 



Sağlık çalışanlarının bu hastalıklara karşı bağışıklık oranları; 

  Kızamık   %98.6 

  Kızamıkçık   %98.3 

  Kabakulak   %92.2 

   Suçiçeği   %98 

Aşılama öncesi sadece suçiçeği için tarama maliyet etkin! 



Kızamık aĢısı 

 Bağışıklık için yeterli kanıtı olmayanlara aşı öncesi 

test gerekli değildir. 

 Tüm sağlık personeli doğum tarihi gözönüne 

alınmaksızın kızamık aşısı olmalıdır. 

 En az 28 gün ara ile iki doz aşı önerilmektedir. 

 İki doz aşı sonrası serolojik test önerilmemektedir. 

 İmmün olmayan sağlık çalışanlarına temas sonrası 

ilk 72 saat içinde aşı uygulanması önerilmektedir. 

 CDC. MMWR 2011; 60: 1-48  

ACIP Recommended immunization schecule for adults 2014. 



KKK aşısıyla ilgili otizm makalesi 12 yıl sonra (2010 yılında ) geri çekildi 



KIZAMIKÇIK 



Kızamıkçık 

 Hastane salgınlarına neden olmakta 

 Hastane rutinin bozulması, gebelik 

sonlandırılması, iş devamsızlığı, pahalı koruyucu 

önlemler, olumsuz tanıtım ve dava tehditine yol 

açabilmektedir. 



Kızamıkçık aĢısı 

 Etkinlik %97-99 

 Kızamıkçık için tek doz KKK yeterli 

 Aşağıdaki durumlar dışında tüm sağlık çalışanlarına 

kızamıkçık aşısı önerilmektedir;  

 Kızamıkçık için tek doz aşılı olduğunu belgeleyenler 

 Kızamıkçığa karşı bağışık olduğunun laboratuvar kanıtı 

olanlar 

 Kızamıkçık hastalığını geçirdiğinin laboratuvar 

doğrulaması olanlar 

 Bağışıklık için yeterli kanıtı olmayanlara aşı öncesi test 

gerekli değildir. 
 

Kişinin hastalığı geçirdiğini belirtmesi  

immünite kanıtı olarak kabul edilmez 



KABAKULAK 



Kabakulak aĢısı 

 Tek doz aşının etkinliği %80-85, iki doz aşının 
etkinliği %79-95 

 Aşağıdaki durumlar dışında tüm sağlık çalışanlarına 

kabakulak aşısı önerilmektedir;  

 Kabakulak için iki doz aşılı olduğunu belgeleyenler 

 Kabakulağa karşı bağışık olduğunun laboratuvar 

kanıtı olanlar 

 Kabakulak hastalığını geçirdiğinin laboratuvar 

doğrulaması olanlar 

 Bağışıklık için yeterli kanıtı olmayanlara aşı öncesi 

test gerekli değildir. 
 

Kişinin hastalığı geçirdiğini belirtmesi  

immünite kanıtı olarak kabul edilmez 



SU ÇĠÇEĞĠ 





Suçiçeği aĢısı 

 Bağışık olmayan sağlık personeline 4-8 hafta 

ara ile iki doz aşı önerilir. 

 

 

 



 BağıĢık kabul edilenler; 

 İki doz aşılı olduğunu belgeleyenler 

 Su çiçeğine karşı bağışık olduğunun 

laboratuvar kanıtı olanlar 

 Su çiçeği hastalığını geçirdiğinin laboratuvar 

doğrulaması olanlar 

 Su çiçeği veya herpes zoster tanısı doktor 

tarafından konmuş veya kanıtlanmış olanlar  

 



Suçiçeği aĢısı 

 İki doz aşı yapıldığında erişkinlerde en az 5 yıl 

%97 antikor saptanmakta, 1-11 yıl sonra %25-

31’inde antikor kaybolmaktadır. 

 Antikor kaybolsa da hücresel immünite 

koruyuculuk oluşturmaktadır. 

 İmmünite kanıtı olmayanlarda aşı öncesi 

serolojik test maliyet etkin olması nedeniyle 

önerilmektedir. 



Temas sonrası aĢının etkinliği 

 Aşının temas sonrası ilk 3 günde yapılması 

halinde koruyuculuğu %90 ve üzerindedir.  

 İlk 5 günde yapılan aşılama ile koruyuculuk 

%70’e düşmekle birlikte gelişecek hastalığın 

%100 oranında hafif seyirli olmasını 

sağlamaktadır. 

Marin M, et al. MMWR Recomm Rep 2007 ;56(RR-4):1-40.  



Belirli durumlarda önerilen aĢılar 

 Meningokok 

 Tifo 

 Polio  

 



MENĠNGOKOK 



Meningokok aĢılaması 
 Rutin olarak Neisseria meningitidis ile izolatları ile 

çalışan mikrobiyoloji laboratuvar çalışanlarına 

önerilmektedir. 

 Quadrivalan meningokokkal konjuge aşı (MenACWY) 

 Sadece sağlık çalışanlarına tek doz, diğer riskli gruba 

en az 2 ay ara iki doz önerilir. 

 Risk devam ettiği sürece 5 yılda bir tekrar aşılama 

önerilir. 

 Meningokokkal polisakkarit aşı (MPSV4) 

 ≥56 yaş tercih edilir. 

 Tek doz kullanılır. 



TĠFO 



Tifo aĢıları 

 Aşılar ;  

 Oral canlı-attenuae  Ty21aşısı:  Beş yılda bir 

rapel 

 Kapsüler polisakkarit parenteral aşı:  İki yılda 

bir rapel 

 Her iki aşının koruyuculuğu %50–80 

 Mikrobiyoloji doktorları ve laboratuvarda S. 

Typhi ile çalışanlara önerilmektedir. 



POLĠOMĠYELĠT 



Polio aĢısı 

 Poliovirus, sağlık çalışanına infekte hastanın 

farengeal örnekleri, dışkı, idrar ve nadiren 

BOS’undan  bulaşabilmektedir. 

 Üç doz inaktif polio aşısı, Poliovirüs  tip 2 ve 

3’e karşı %100 ve tip 1’e karşı %96-100 

oranında korumaktadır.  

 Bağışıklık uzun ve hayat boyu sürebilir.  



Polio aĢısı sağlık çalıĢanlarından 

kimlere önerilir? 

 Poliovirüs içeren materyal ile çalışan 

laboratuvar çalışanları 

 Vahşi poliovirüs sekrete eden hasta ile yakın 

temas riski olan sağlık çalışanları 

 Poliovirüsün görüldüğü bölgede çalışan sağlık 

çalışanları 



 

Suriye'de polio salgını, Türkiye risk altında !  
29 Ekim 2013 Salı 14:07   

. 

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO),   

Suriye’de çocuk felçlerinin  

yaygınlaştığı konusunda  

çıkan söylentileri doğruladı 



AĢı Ģeması 

 Aşılanmış sağlık çalışanı 3 doz İPA almalıdır. 

 Aşı semasını daha önceden tamamlamış sağlık 

çalışanı, temas riski devam ettiğinde hayat boyu 

bir kez rapel doz alabilir. 

 Mevcut verilerle erişkinlere birden fazla rapel 

doz gerekmemektedir. 
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Pamukkale Üniversitesi Hastanesi 

2013 yılındaki aĢılanma oranları 



Sağlık çalıĢanlarının bağıĢıklanması 

ile ilgili çözülmesi gereken sorular 

 Aşılama oranları artırmak için en iyi method 

nedir? 

 Hepatit B aşısına cevap vermeyenlerde  

serokonversiyon oranını artırmak için alternatif 

doz stratejileri uygulanabilir mi? 

 İnfant iken aşılanan ve hepatit B aşı sonrası 

serolojik test yapılmayan sağlık çalışanında en 

iyi yaklaşım nedir? Ek booster doz verilmeli mi? 

Bağışıklık nasıl değerlendirilmelidir? 

 

 

 



Sağlık çalıĢanlarının bağıĢıklanması 

ile ilgili çözülmesi gereken sorular 

 Tdap ile bağışıklanmış sağlık personelinde 

boğmaca ile temas sonrası en iyi yaklaşım 

nedir? Aşılama zamanı önemli mi? 

 Tdap ile oluşan boğmaca için immünite süresi 

nedir? Booster doz için gereken aralık ne 

olmalıdır? 

 Artış gösteren infeksiyonlara karşı uygulanan 

kızamık ve Tdap gibi aşılar, işe alırken şart 

koşulmalı mı? 

 



Aşılayalım, aşılanalım… 

Aşılayalım, aşılanalım… 


