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Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Sağlık Çalışanlarında Bağışıklama



Sağlık kurumlarında hastalarla ve/veya enfekte
materyalleri ile temas riski bulunan tüm 
çalışanlar

Sağlık Çalışanı



Sağlık Çalışanı

• Doktorlar  

• Diş Hekimleri  

• Hemşireler  

• Eczacılar  

• Fizyoterapistler  

• Acil Servis Görevlileri  

• Laboratuar Çalışanları  

• Adli Tıp (Otopsi) Personeli  

• Öğrenciler  

• Teknisyenler 

• Yönetici ve İdari Personel

• Tıbbi Sekreterler 

• Temizlik ve Çamaşırhane 
Personeli  

• Diyetisyenler 

• Mutfak ve Yemek Personeli

• Güvenlik Görevlileri  

• Ambulans Şöforleri

• Teknik Servis 

• Telefon ve Bilişim 
Operatörleri

• Berberler



• Isı, gürültü, radyasyon ve 
ergonomik sorunlar

Fiziksel 
Riskler

• Toksik kimyasal maddelerKimyasal 
Riskler 

• Solunum, damlacık ya da kan 
yoluyla bulaşan enfeksiyon 
etkenleri

Biyolojik 
Riskler

Sağlık Çalışanları Risk Altında 



-Solunum yoluyla bulaşan 
Kızamık ve suçiçeği

-Damlacık yoluyla bulaşan

İnfluenza, kabakulak, 
kızamıkçık ve boğmaca

-Kan yoluyla bulaşan

Hepatit B

-Fekal-oral yolla bulaşan

Hepatit A 

-Kirli yaralanmalara 
yönelik

Tetanoz bağışıklaması

Aşı İle Korunabilir Enfeksiyon Etkenleri



• Kendisini, ailesini, yakın çevresini ve hastaları korumak

• İş gücü kaybının azalması, hem sağlık çalışanına hem 
de ülke ekonomisine katkı sağlar

• Etkin ve başarılı bir aşılama programı, salgın kontrolü 
ve hastaların tedavilerinden daha maliyet etkindir

Sağlık Çalışanları Neden Aşı Olmalı?



• İşe girişte

• İş değişikliği yaptığında

• Herhangi bir nedenle işten uzaklaştırılıp geri döndüğünde

• Bakanlıkça belirlenen aralıklarda

Sağlık Çalışanları Ne Zaman Aşı Olmalı ?

Aşı kayıtları bilgisayar ortamında saklanmalıdır





•Hepatit B 

•İnfluenza

•Difteri, tetanoz, boğmaca 

• Kızamık, kızamıkçık, kabakulak

• Suçiçeği 

Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar 

Özel durumlarda

•Meningokok
•Polio
•Tifo



Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar 

• Td

• KKK (kızamık/kabakulak/ 
kızamıkçık)

• Mevsimsel influenza

• Hepatit A

• Hepatit B

• Su çiçeği 

• Tüm sağlık çalışanlarının

• Tıp fakültesi/ diş hekimliği 
fakülteleri

• Hemşirelik fakülteleri

• Hemşirelik-ebelik yüksekokulları

• Sağlık meslek liseleri öğrencilerinin



İnfluenza
• Yüksek bulaşıcılığa sahiptir 

• Sağlık kuruluşlarında hızla yayılabilir 

• Hastalara influenza bulaşı
• Diğer hastalar
• Ziyaretçiler 
• Sağlık çalışanları aracılığı ile meydana gelir

• Hastanede yatmakta olan hastalar yaşları ve 
tıbbi durumları nedeniyle influenza
komplikasyonları açısından yüksek risk 
taşımaktadırlar

Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar 



Sağlık Çalışanlarının Sağlık Hizmeti İlişkili İnfluenza
Bulaşında Rolleri 

• Bulaştırıcılık semptomlar başlamadan 1-2 gün önce 

• Sağlıklı erişkinlerde semptomlar hafif 

• Sağlık çalışanlarının çoğu influenza benzeri hastalık 
geçirmekte iken çalışmaya devam etmekte 

– Doktorlar >%75        Hemşireler %80

• İnfluenza ile enfekte olanların ~%50’sinde semptom 
görülmeyebilir

LaForce FM, Nichol KL, Cox NJ. Influenza: virology, epidemiology, 
disease, and prevention. Am J Prev Med 1994;10:31–44



• Sağlık çalışanlarına 1986’dan bu yana yıllık aşı 
önerilmekte 

– Sağlık çalışanlarında hastalık sıklığında ve hastalık 
izini kullanımında azalma

• Sağlık çalışanlarının hastalanmalarını ve buna bağlı 
işgücü kaybını önlemek için 

• Sağlık çalışanından hastaya, hastadan sağlık çalışanına 
bulaşı engellemek için

İnfluenza

Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar 



• Aşı 6 aydan büyük herkese önerilir
• En uygun zaman  Ekim ayıdır
• İnaktive aşı IM yolla deltoit kasa
• Canlı aşı intranasal yolla uygulanır
• Aşı koruyuculuğunu yaş ve immunsupresyon etkiler

İnfluenza

Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar 

Aşı; hastaneye yatışı 
Tüm yaş gruplarında %71
>50 yaşında %77 azaltır

Klimik Derneği, Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu





• Guillain-Barre Sendromu ile bağlantı kurulmamış
– Her 1 milyon aşıda fazladan 1 Guillain-Barre bildirilmiş

– İnfluenza hastalığında Guillain-Barre 4-7 kat daha sık

Sağlık Çalışanlarının Aşı Olmama Nedenleri 



• Aşının yan etki olarak influenza enfeksiyonuna neden 
olacağı yanılgısı

• Aşı etkinliği konusunda duyulan endişeler

• Her yıl tekrarlanmasının gerekliliği

• İnfluenzanın ciddi bir hastalık olmadığını düşünme

Sağlık Çalışanlarının Aşı Olmama Nedenleri 
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• Kendilerini  influenzaya karşı savunmasız hissetmeme

• Aşılamanın influenza yayılımını engellediği ve 
hastaların da korunmasını sağladığının farkında 
olmama

• Kurumların aşıya erişimi kolaylaştırmaması

• Maddi destek ve liderlik eksikliği

Sağlık Çalışanlarının Aşı Olmama Nedenleri 
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• Eğitim 
• Hastalığın riskleri 
• Aşının güvenirliği ve etkinliği

•Aşıya erişimin kolaylaştırılması 

•Zorunlu aşı uygulaması

Sağlık Çalışanlarının Aşı Oranlarını 
Arttırma



2018-2019 SEZONU MEVSİMSEL İNFLUENZA AŞISI 
UYGULAMASI

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

Alınan Aşı Sayısı 500

Uygulanan Aşı Sayısı 411

Kalan Aşı sayısı 89

Aşı Uygulanan Kişi Sayısı

2017-2018 Sezonu 

Mevsimsel Grip 

Aşısı Yapılan 

Personel Sayısı

Doktor Hemşire

Kurum Ev 

İdaresi 

Personeli

Öğrenci/ 

İntörn

Diğer 

Personel
TOPLAM 

PERSONEL

Başkent 

Üniversitesi 

Ankara Hastanesi

84 111 37 23 156 411



Hepatit B
• HBV yüksek infektiviteye sahiptir 

• Sağlık çalışanlarına HBV bulaşı

– Perkutan (ör. İğne batması)

– Enfekte kan ve vücut sıvıları        Bütünlüğü bozulmuş cilt

– Mukozal

Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar 

Yüksek                  Orta                  Düşük

Kan
Yara eksudası

Tükürük
Semen
Vajinal sıvı

İdrar
Gaita
Ter
Gözyaşı



Hepatit B

• Yüzeylerde 7 güne kadar varlığını sürdürür

• HBsAg ve HBeAg pozitif olan hastanın kanı ile kontamine iğne 
batmasında

– Serolojik HBV enfeksiyonu gelişme riski %37-62

– Klinik enfeksiyon riski %22-31

Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar 



Hepatit B Aşısının Etkinliği
• Yenidoğanda; %95 (≥10 mIU/mL )

• Etkinlik yaş ile paralel olarak azalır

• > 40 yaş; %84 

Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar 

Etkinliği azaltan faktörler
•İleri yaş (>40) 
•Erkek cinsiyet 
•Obezite
•Sigara içilmesi 
•Kronik hastalık varlığı (KBY, DM.. vs)

KLİMİK Derneği, Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu 



Hepatit B

Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar 

• Tüm sağlık çalışanlarının

• Tıp fakültesi/ diş hekimliği 
fakülteleri

• Hemşirelik fakülteleri

• Hemşirelik-ebelik yüksekokulları

• Sağlık meslek liseleri 
öğrencilerinin

• Aşı uygulanmadan önce 
serolojik testler

• (HBsAg, anti-HBs, 
antiHBc total) 

• HBsAg ve anti HBs (-) 
saptanan kişilere

• 0,1 ve 6. aylarda olmak 
üzere 3 doz aşı

Hepatit B aşısının
Birinci ve ikinci dozu arasındaki süre en az 1 ay
İkinci ve üçüncü dozu arasındaki süre en az 2 ay
Birinci ve üçüncü dozu arasındaki süre en az 4 ay olmalıdır



Hepatit B
Son aşı dozundan 8 hafta (en az 4 hafta) sonra anti-HBs

düzeyi değerlendirilmelidir

• Anti-HBs ≥10 mIU/ml ise kişi bağışıktır

• Anti-HBs <10 mIU/ml ise kişi 3 doz seri ile tekrar 
aşılanmalı
– 1-2 ay sonra tekrar anti-HBs düzeyi değerlendirilmelidir

Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar 

Anti-HBs düzeyi 
6 doz aşılama sonrası <10 mIU/ml ise AŞI YANITSIZ
Riskli temas sonrasında HBIG (hepatit B immünglobülin)



Hepatit B Aşı Uygulaması ve 
Antikor Cevabının Değerlendirilmesi



•Kızamık enfeksiyonunda bulaşıcılık 
•Döküntüler çıkmadan dört gün önce 
•Döküntüler görüldükten dört gün sonrasına

•Virüs, insandan insana hava yoluyla ve enfekte bireyin burun,
boğaz sekresyonları ile doğrudan teması aracılığıyla bulaşır

•Bir kızamık hastası 16 ile 18 kişiye hastalığı bulaştırabilir

Sağlık çalışanlarınlarında risk 13-16 kat fazladır

Kızamık

Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar 



KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) Aşılaması 

•Kızamıkçık enfeksiyonunda bulaşıcılık 
•Döküntüler çıkmadan yedi gün önce başlar
•Döküntüler görüldükten yedi gün sonrasına kadar 
devam eder

•Kızamıkçık virüsü, insandan insana damlacık yoluyla ya 
da enfekte bireyin sekresyonları ile bulaşabilir

•Bir kızamıkçık hastası 6-7 kişiye hastalığı bulaştırabilir

Kızamıkçık



•Kabakulak enfeksiyonunda bulaşıcılık 
•Parotit gelişiminden iki gün önce başlar
•Parotit gelişiminden beş gün sonrasına kadar devam 
eder

•Bir kabakulak hastası 4-7 kişiye hastalığı bulaştırabilir

Kabakulak

Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar 



Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar 

KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak)

• Sağlık çalışanları kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşı bağışık 
olmalıdır

• Sağlık personelinin bağışıklık durumu serolojik olarak 
doğrulanmalıdır

• Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarını geçirdiklerine dair 
kayıtları olanlara

• Laboratuvar tetkikleri ile bağışık olduğu gösterilenlere aşı 
uygulanmasına gerek yoktur 

En az 1 ay ara ile iki doz KKK aşısı önerilir



Kızamık

•Özellikle 1980-1992 yılları arasında doğan sağlık çalışanları 
başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları 

• Aşı en az bir ay ara ile iki doz olarak uygulanmalıdır

• Tek doz aşısı olanlara bir doz aşı uygulanması yeterlidir

•Aşı uygulaması öncesinde serolojik değerlendirilme yapılmasına 
gerek yoktur

•Hastane kayıtlarında daha önce kızamığa karşı bağışıklık 
gösterilmiş olan kişilere aşı uygulanmasına gerek yoktur

Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar 

İmmün olmayan sağlık çalışanlarına temas sonrası ilk 72 saat 
içinde aşı uygulanması önerilmektedir



Tetanoz-Difteri

•Tüm sağlık çalışanları Td aşı serisini yaptırdığını  her 
10 yılda bir rapel doz yaptığını belgelemelidir

•Başlangıç dozlarını tamamlamış olan fakat 
belgeleyemeyen personele 3 doz aşı yapılmalıdır

•Birinci doz ile ikinci doz arasında en az 1 ay
•İkinci doz ile üçüncü doz arasında en az 6 ay

• Serinin ilk dozu Tdap olarak uygulanmalıdır

Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar 



Tdap (Tetanoz, Difteri, Asellüler Boğmaca)

•Yenidoğan yoğun bakım

•Doğumhane

•Kemik iliği transplantasyon

•Transplantasyon ünitelerinde çalışan sağlık personeli 

ve temizlik elemanları

•112 acil sağlık hizmetleri personeli için gereklidir

Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar 

Daha önce Tdap ile aşılanmamış sağlık personeline, önceki T/ Td
yapılma zamanına bakılmaksızın 1 doz Tdap yapılmalı 



Suçiçeği

•Varisella Zoster virusu çok bulaşıcıdır

•Lezyonların ortaya çıkışından 1-2 gün önce başlar

• Lezyonlar kurutlanıncaya kadar, (4-7 gün), devam eder

•Hastayla doğrudan temas, veziküler sıvı veya solunum sekresyonları

aerollarının inhalasyonu

•Bir su çiçeği olgusunun otuzdan fazla sağlık çalışanı ve hastanın 

suçiçeği geçirmesiyle sonuçlandığı gösterilmiştir

Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar 

Yaygın zona enfeksiyonu da suçiçeği enfeksiyonu kadar 
bulaşıcıdır, bu nedenle solunum izolasyonu uygulanması 
gerekmektedir



Suçiçeği

•Özellikle Kadın-Doğum Kliniği, Yenidoğan Kliniği ve İmmunsuprese
hastaların takip edildiği klinik çalışanları aşılanmalıdır

•4-8 hafta ara ile iki doz suçiçeği aşısı yapılır

•İki doz aşı yaptırdığını belgeleyen

•Bağışık olduğunu laboratuvar kanıtı ile gösteren

•Doktor tarafından suçiçeği veya herpes zoster tanısı konan sağlık 
çalışanları bağışık kabul edilir, aşılanmaz

• Aşı sonrası antikor taraması önerilmez

Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar 



Hepatit –A 

•Tıp/hemşirelik öğrencileri

•Pediatri servisleri, çocuk enfeksiyon servisleri, yetişkin yoğun bakım 
ünitelerinde çalışan sağlık personeli ve bu bölümlerde çalışan temizlik 
işçileri 
•Fekal materyal ile çalışan laboratuvar çalışanları 
•112 acil sağlık hizmetleri personeli 
•Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE) personeli ve acil sağlık 
araçlarında görev yapan personel için gereklidir
•Kronik hepatiti olan tüm sağlık çalışanlarına hepatit A aşısı 
yapılmalıdır

Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar 

•6 ay ara ile iki doz uygulanmalıdır

•Hep-A aşılaması öncesinde antikor düzeylerinin değerlendirilmesi 
gereklidir



Özel Durumlarda Önerilen Aşılar 

Meningokok Aşısı

•Neisseria meningitidis suşları ile çalışan laboratuar çalışanları 
•Meningokoksik hastaların sekresyonları ile doğrudan temas riski 
bulunan sağlık çalışanlarına aşı önerilir 
Damlacık izolasyonu ve gereğinde kemoprofilaksi korunmada 
yeterlidir

Polio Aşısı
•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

Tifo 
• Laboratuarda S.typhi ile çalışanlara aşı önerilir



TEŞEKKÜRLER


