
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA 
BİYOLOJİK ETKENLER İLE BULAŞ 

YOLLARI
Uzm Dr Sultan Pınar Çetintepe

İş ve Meslek Hastalıkları BD

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi



Dünya Sağlık Örgütü Tanımları

• Sağlık çalışanları, görevleri toplumların sağlığını korumak ve 
iyileştirmek olan insanlardır.

• Sağlık çalışanlarının da madencilik veya inşaat işçileri gibi işyeri 
tehlikelerinden korunmaya ihtiyaçları vardır.

• Ama genellikle hastalıklara bağışıklığı olduğu farzedilir.



WHO_Health workers document_https://www.who.int/whr/2006/06_chap1_en.pdf?ua=1





Hastanede çalışanları bekleyen tehlikeler

• Biyolojik Tehlikeler: Tüberküloz, Hepatit, HIV/AIDS, SARS, vb.

• Kimyasal Tehlikeler: Glutaraldehit, etilen oksit, vb.

• Fiziksel Tehlikeler: Gürültü, radyasyon, kaymalar ve düşmeler

• Ergonomik riskler: Ağır kaldırma, vb.

• Psikososyal Tehlikeler: Vardiyalı çalışma, stres ve şiddet

• Yangın ve patlama tehlikesi: Oksijen, alkollu dezenfektanlar

• Elektrik tehlikeleri: Yıpranmış elektrik kabloları



Biyolojik etkenlere temasta riskli işlemler

• Biyolojik materyalleri toplarken veya işlerken (Kan alma, BOS alma, 
vb)

• Vücut sıvısı bulaşmış ekipmanları dezenfekte etmek, temizlemek, 
taşımak

• Kontamine olmuş alanlarda çalışmak,

• Kesici-delici alet yaralanması (İş kazası)



Olası maruz kalım yolları

• Kan kaynaklı bulaş

• Damlacık kaynaklı bulaş

• Hava kaynaklı bulaş

• Fekal-oral bulaş

• Dokunma ile bulaş



Kan kaynaklı bulaşan etkenler

• Hepatit B virüsü (HBV):

• Hepadnaviridae ailesinden, küçük, çift sarmallı bir DNA virüsüdür. 

• Genellikle, çocukluk çağında %90 sıklıkta asemptomatik seyrederken, 
yetişkinlerde %20-30 sıklıkta semptomatiktir. 

• Erişkindeki akut B hepatitlerinin %1’i fulminant seyreder ve karaciğer 
transplantasyonuna ihtiyaç gösterebilir.

• HBV perinatal dönemde bulaşırsa %90, beş yaşına kadar bulaşırsa 
%20-30 ve erişkinlerde bulaşırsa %2-5 civarında kronikleşir.



Kan Kaynaklı Bulaşan etkenler

Ülkemizde HBsAg Prevalansı : % 5 (3.9-12.5) 

Sağlık personelinde taşıyıcılık oranı:  

Mıstık R.Viral Hepatit 2007;10-50  

Baykam N. Viral Hepatit derg 1997;1:66-9 

1989-1999: %4.8 

2000-2005: %2.19 



Kan kaynaklı bulaşan etkenler

• Ülkemizde 18 yaş üstü her üç kişiden biri HBV ile karşılaşmış
durumdadır ve erişkin yaş grubunda 2 milyondan fazla HBsAg
pozitifliği olduğu düşünülmektedir. 

• Bu kişilerin ancak yaklaşık %12’sinin durumdan haberdar olduğu
saptanmıştır.



Kan kaynaklı bulaşan etkenler

• Hepatit C virüsü (HCV):

• Hepatit C virüsü (HCV) Flaviviridae ailesinden Hepacivirus genusundan
tek zincirli bir RNA virüsüdür. 

• Türkiye’de 18 yaş üstü nüfusta yaklaşık 250.000-550.000 kişinin HCV 
ile enfekte olduğu ve HCV ile enfekte olanların büyük çoğunluğunun
bu durumun farkında olmadığı düşünülmektedir.

• HCV’nin tedavi edilmediği takdirde önümüzdeki 20 yılda hastalık
yükünün ve mortalitenin giderek artması beklenmektedir.

• https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Bulasici-hastaliklar
db/duyurular/Turkiye_Viral_Hepatit_Onleme_ve_Kontrol_Programi/Turkiye_Viral_Hepatit_Onleme_ve_Kontrol_Programi_TR.pdf 

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Bulasici-hastaliklar
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Bulasici-hastaliklar
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Bulasici-hastaliklar


Kan Kaynaklı bulaşan etkenler
• Sağlık Çalışanlarında Anti-HCV pozitifliği

• Baykam N. Viral Hepatit derg 1997;1:66-9  //Mıstık R, Viral Hepatit 2003 kitabı içinde, ed. Tekeli E, Balık İ., 2003, Ankara, s.34 //Ozsoy MF.J Viral Hepat
2003;10(2):150-6. 

% 0 Aydın, Bursa, Denizli

% 0-1 Diyarbakır, İstanbul, İzmit

% 1-2 Ankara, Erzurum

% 2.9 Sivas

% 0.83 Türkiye’de yapılan 17 çalışmanın
ortalaması



Kan kaynaklı bulaşan etkenler



DSÖ, 2015



Kesici / Delici Aletlerle Yaralanma

• İnjeksiyon

• Kan alma 

• İğne başlığının kapatılması

• İğnelerin atım işlemleri

• Kirlilerin ve atık malzemelerinin taşınması

• Kan ve vücut sıvılarının enjektörden tüplere aktarımı

• Cerrahi işlemler



Kesici / Delici Aletlerle Yaralanma

• 2016, e-anket yöntemiyle

• Hasta ve Sağlık Çalışanları Güvenliği Platformu

• 1050 sağlık çalışanı

• %54.4 en az 1 defa kesici/delici aletle yaralanma

• Hekim %54

• Hemşire %60.9

• ATT %75.5



Kan kaynaklı bulaşan etkenler

• Sağlık kurumlarında hepatit B, C ve D virüsleri veya insan immün
yetmezlik virüsü (HIV) ile enfekte olmak için ana mesleki risk, 
kontamine bir iğne veya başka bir keskin nesne ile perkütan keskin bir
yaralanmadır.

• Aynı etkenlerle diğer bulaş yolu çalışanın sağlam olmayan deri 
yüzeyine hastanın vücut sıvılarının teması ile olabilir.



Kan kaynaklı bulaşan etkenler

• Kan kaynaklı virüs içeren kana tek bir perkütan maruziyetten sonra
kanla bulaşan virüslerin bulaşması riski çeşitli faktörlere bağlıdır, 
ancak ortalama riskin şu olduğu tahmin edilmiştir: 

• Hepatit B virüsü % 33.3 (3'te 1), 

• Hepatit C virüsü % 3.3 (30'da 1) 

• HIV % 0,31 (319'da 1)’dir.

European Agency for Safety and Health at Work: Current and emerging issues in the healthcare sector, including home and community care European. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2014. (Risk Observatory Report). 



Kan kaynaklı bulaşan etkenler

• HIV

• Ülkemizde HIV/AIDS bildirimi zorunlu hastalıklar listesinde yer almakta

• Ülkemizde 1985 yılından 31 Aralık 2018 tarihine kadar doğrulaması
testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan

• 19.748 HIV(+) kişi ve

• 1772 AIDS vakası mevcuttur. 

• Vakaların % 79,9’u erkek, % 20,1 kadın olup % 15,4’ü yabancı uyruklu
kişilerden oluşmaktadır.

• https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/862-hiv-aids/1135-h%C4%B1v-aids-istatislik.html
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Kan kaynaklı bulaşan etkenler

• Bulaş yoluna göre dağılımına bakıldığında, vakaların % 49,4’ünün 
cinsel yolla bulaşmakta olduğu, cinsel yolla bulaştığı bildirilen bu
vakaların % 70.8’inin bulaşma yolunun heteroseksüel cinsel ilişki
olduğu bilinmektedir.

• Vakaların %1,3’ünün bulaşma yolu damar içi madde kullanımı olup % 
48,6’ının bulaş yolu bilinmemektedir.



Kan kaynaklı bulaşan etkenler

• Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)

• Keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs
grubuna ait bir virüsle oluşan

• Ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve
ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden
olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir
enfeksiyon hastalığıdır.

• Hastalık ülkemizde ilk olarak 2002 yılında dikkatleri çekmiş ve 2003 
yılında kesin tanısı konmuştur. 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/zoonotikvektorel-kkka/detay.html



Kan kaynaklı bulaşan etkenler

• İnkübasyon süresi kene tutunmasından sonra genellikle 1-3 gün, en
fazla 9 gün olabilmektedir.

• Enfekte kan, vücut sıvısı ve diğer dokularla temas sonrasında 5-6 gün; 
en fazla ise 13 gün olabilmektedir.





Damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonlar



Influenza-CDC ne diyor?

• Sağlık Çalışanları olarak neden aşı olmalıyız?

• Hastalık hastaneye yatışa ve ölüme sebep olabilir.

• Grip olan iş arkadaşları ve hastalardan virüsü kolayca kapabiliriz.

• Hasta hissetmesek de hastalarımıza virüsü bulaştırabiliriz.

• Aşı olarak kendimizi, ailemizi ve hastalarımızı koruruz.



Influenza

• ABD’de 

• 2016–2017 sezonu 

• Sağlık çalışanlarında aşılanma oranı : % 78.6

• Mesleğe göre aşılanma dağılım

• Hekimler : % 96.1

• Eczacılar: % 92.2

• Hemşireler: % 90.5

https://www.cdc.gov/flu/professionals/healthcareworkers.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fflu%2Fhealthcareworkers.htm



Hava yoluyla bulaşan enfeksiyonlar

• Tüberküloz

• Kızamık

• Varisella

• SARS



Hava yoluyla bulaşan enfeksiyonlar

• Kızamık:





Hava yoluyla bulaşan enfeksiyonlar

• Türkiye’de 2006 yılında yapılan çalışmada

• Sağlık çalışanlarında hastalıklara karşı antikor oranları:

• Kızamık %98.6

• Kızamıkçık % 98.3

• Kabakulak % 92.2

• Su çiçeği %98
• SCelikbas A, Ergonul O, Aksaray S, Tuygun N, Esener H, Tanir G, Eren S, Baykam N, Guvener E, Dokuzoguz B. Measles, rubella, mumps, and varicella 

seroprevalence among health care workers in Turkey: is prevaccination screening cost-effective? Am J Infect Control. 2006 Nov;34(9):583-7. PubMed 
PMID: 17097453.



Tuberküloz-DSÖ, 2016





Tüberküloz

• İngiltere’de sağlık çalışanlarında tüberküloz insidansı 15.4 (her 
100.000 çalışanda)

• İskoçya’da yapılan bir çalışmada:

• İngiltere dışında doğanlarda insidans 164.8 (her 100.000 çalışanda)

• İngiltere’de doğanlarda insidans 5 (her 100.000 çalışanda)

Pollock KG, McDonald E, Smith-Palmer A, Johnston F, Ahmed S. Tuberculosis in healthcare workers, Scotland. Scott Med J. 2017 Aug;62(3):101-103. 
doi: 10.1177/0036933017727963. Epub 2017 Aug 24. PubMed PMID: 28836925. 



Tüberküloz

• Mozambik’te sağlık çalışanlarında yapılan çalışmada 

• 690 kişi taranmış

• 3 kişi aktif tüberküloz (%0.4)

• 426 kişi latent enfeksiyon (% 61.7)

Graves et al. BMC Infectious Diseases (2019) 19:346 https://doi.org/10.1186/s12879-019-3966-7



Özetle

• Hastane maden, inşaat kolları gibi çok tehlikeli işyeri sınıfında yer 
almaktadır.

• Sağlık çalışanları hem kendi sağlıklarını hem de hastaların sağlığını 
korumakla yükümlüdür.

• Sağlık çalışanları enfeksiyonlardan korunma yöntemi olarak aşılanma 
ve hijyen kurallarını bilmelidir.

• Sağlığı korumak ve iyileştirmek için uyku düzeni (günlük en az 7-8 saat 
uyku), uygun dinlenme zamanları, uygun öğün alımına dikkat edilmeli.

• Yeni göreve başlayan çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 
verilmelidir.
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