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ÖZET

Günümüzde 15-16 milyon kifliyi infekte etti¤i bildirilen ve ölümle sonuçlanan Human Immunodeficiency
Virus (HIV) infeksiyonu, di¤er kan yolu ile bulaflan patojenlere benzer flekilde geçifl göstermektedir. Bu virü-
sü tafl›yan kiflilerin hastanelerdeki say›s› artt›kça sa¤l›k personeli için de risk giderek büyümektedir. Hastal›k
Kontrol Merkezleri’nin (CDC) belirledi¤i genel korunma önlemleri, hastan›n kan ve vücut s›v›lar› ile sa¤l›k
personelinin perkütan ya da bütünlü¤ü bozulmufl cilt ve mukoza yoluyla temas›n› önlemeye yönelik olarak
uygun bariyerler kullan›lmas›n› önermektedir. Temas sonras› zidovudine (ZDV) profilaksisi önerilmekle bir-
likte bugün için rutin kullan›ma girmemifltir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  ::  HIV ‹nfeksiyonu, Sa¤l›k Personeli.

SUMMARY

HIV Infection in Healthcare Workers and Recommendations for Prevention

Today it is reported that Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection effects 15-16 million people
and its prognosis is fatal. Transmission of HIV is similar to the bloodborn pathogens. As the incidence of
HIV infection in the hospitalized population increase, the risk of the healthcare workers increases as well.
The Centers for Disease Control (CDC) determines universal precautions and recommends to use app-
ropriate barriers to prevent percutaneous or nonintact skin and mucous membrane exposure to blood and
body fluids. The use of zidovudine (ZDV) for postexposure HIV prophylaxis is recommended, but not ro-
utinely used today.

KKeeyy  WWoorrddss  ::  HIV Infect›on, Healthcare Worker.



1981 yılında ABD’nin batı kıyılarında, ender
olarak rastlanan fırsatçı infeksiyonların birkaç ho-
moseksüel erkekte görülmesi ile dikkatleri üzerine
çeken, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre
1994 yılı Ocak ayı itibarıyla 163 ülkeden 15 400
000 kişiyi infekte ettiği bildirilen ve ölümle sonuçla-
nan HIV infeksiyonu; yirminci yüzyılın tıp tarihi ya-
zıldığında kuşkusuz ilk sırada yer alacaktır. Tüm
dünyayı toplumsal ve medikal açıdan meşgul eden
bu hastalık gündemi işgal etmeye devam ederken,
sağlık personelinin bu infeksiyondan nasıl koruna-
cağı bir eğitim sorunu olarak karşımızda durmakta-
dır (1-3).

Ne Kadar Risk Altındayız ?

Sağlık personeli deyince; sağlık kurumlarında
bulunan eğitimciler ve öğrenciler ile hastalar ya da
onların kanları ve diğer vücut sıvılarıyla teması ola-
bilecek görevlilerin tümünü anlamaktayız. Sağlık
personeli içerisinde cerrahlar, patologlar, diş he-
kimleri, hemşireler ile onkoloji ve diyaliz ünitesi, acil
servis, ameliyathane, laboratuvar, kan bankası ve
morg çalışanları HIV açısından yüksek risk altındaki
grupta yer alırlar. Bu risk HIV prevalansı yüksek
bölgelerde daha da artar (4,5).

HIV infeksiyon epidemisinden sonra, CDC ve
diğer infeksiyon kontrol uzmanları, sağlık personeli-
ni HIV ve kan yolu ile bulaşan diğer hastalıklardan
korumak için, 1982 yılından itibaren yaptıkları ça-
lışmaları genişleterek, 1987 yılında yeni bir rehber
hazırlamışlardır. Bu rehber, infeksiyon kontrol
programının bir parçasını oluşturmakta, tüm hasta-
neler ve sağlık kurumlarının bu yönetmeliğe uyması
öngörülmektedir. Amaç, kaliteli sağlık hizmetleri ya-
nında sağlık personelinin infeksiyon riskini de en
aza indirmektir (1,3,6).

CDC, ABD’de bildirilen Acquired Immunodefici-
ency Syndrome (AIDS) vakalarının %5’den azını
sağlık personelinin oluşturduğunu ve bu vakaların %
95’inin HIV infeksiyonu açısından yüksek riskli dav-
ranış grubuna (homoseksüel, IV ilaç bağımlısı, mul-
tiple seks partnere sahip olma) giren sağlık perso-
neli olduğunu bildirmektedir. HIV infeksiyonuna
maruz kalan sağlık personelinin geriye kalan %5’in-
de ise en sık görülen bulaş yolu perkütan, yani HIV
pozitif kan ile kirlenmiş iğnenin cilde batması şeklin-
dedir (1,2,4,7,8). Mart 1993 tarihine kadar
CDC’ye bildirilen raporlara göre kesin olarak görev-
leri sırasında HIV ile infekte olduğu gösterilmiş sağ-
lık personeli sayısı ABD’de 36, Avrupa’da 19 iken;
ABD’de 75, Avrupa’da 31 HIV pozitif sağlık perso-

nelinde bilinen risk faktörlerine rastlanmamış, bun-
ların muhtemelen görevleri sırasında infekte olduğu
kabul edilmiştir (6).

HIV pozitif kan veya diğer vücut sıvılarıyla per-
kütan temas tarifleyen 4867 sağlık personelini kap-
sayan 23 ayrı çalışmada infekte olma riski %0.31
iken, bu temas, bütünlüğü bozulmuş cilt ya da mu-
koza yolu ile olduğunda ise risk çok daha düşük ola-
rak belirlenmiştir (2-4,6,8).

HIV geçişindeki bu düşük oran yanında HBsAg
ve HBeAg pozitif kanla bulaşmış iğne batması sıra-
sında hepatit B aşısı ve hepatit B immünglobulini
yapılmayan kişilerde HBV infeksiyonu riski %27-43
arasındadır. HBV infeksiyonundan korunmak için
kullanılan %100’e yakın koruma sağlayan bir aşı
mevcut olduğu halde, HIV infeksiyonundan korun-
mak için ne bir aşı, ne de hastalığın tedavisinde kul-
lanılabilecek bir ilaç mevcuttur. Bu da riski az olma-
sına rağmen oldukça ciddi bir sorunla karşı karşıya
olduğumuzu göstermektedir (1).

HIV ile temastan sonra infeksiyon oluşup oluş-
mamasında bir takım faktörlerden de bahsetmek
gerekmektedir. Yaralanmanın ciddi ve derin olması,
inokülum miktarının fazla olması, yüksek konsant-
rasyonda virüs kapsaması nedeni ile akut HIV infek-
siyonu ya da terminal evre HIV infeksiyonlu kişi ile
temas, infeksiyon riskini artıran durumların başında
gelmektedir (1,2,9,10).

HIV’ın bilinen üç bulaş yolu vardır:

1. Kan ve kan ürünleri (transfüzyon, iğne ve en-
jektörlerin ortak kullanılması, infekte kan ile bulaş-
mış iğne batması, mukoza ve bütünlüğü bozulmuş
cilde temas) ile geçiş,

2. Homoseksüel ve heteroseksüel ilişki,

3. Vertikal geçiş.

Diğer yandan bazı kuşkuların aksine böcek ısırı-
ğı, hava, su, yiyecek maddeleri ve günlük temaslar-
la (nonseksüel kişisel temas) bulaşa ait bir kanıt gös-
terilememiştir.

Sağlık kurumlarında CDC’nin ortaya koyduğu
genel korunma sisteminin amacı, kan yolu ile geçen
tüm patojenlerin parenteral, mukoza veya bütünlü-
ğü bozulmuş doku teması ile sağlık personeline ge-
çişini önlemektir (1,4,6).

Anamnez ve fizik muayene ile hastaların HIV ve
kan yolu ile bulaşan diğer patojenlerden biriyle in-
fekte olup olmadığını anlamak mümkün değildir, bu
nedenle hastalık durumlarına bakılmaksızın tüm
hastalar için bu izolasyon sistemi önerilmektedir.
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Genel Önlemler

1. Bütün sağlık personeli, hastaların kan ve vü-
cut sıvılarından, cilt ve mukoza temasını önlemek
için uygun bariyerler kullanmalıdır.

a) Direkt kan veya kanlı sıvılara, bunlarla kir-
lenmiş materyale, mukozaya ya da bütünlüğü bozul-
muş dokuya temas ederken, enjeksiyon yaparken
ve diğer vasküler girişimler esnasında eldiven giyil-
melidir. Eldiven her temastan sonra değiştirilmeli,
eller eldiven çıkarıldıktan sonra derhal yıkanmalıdır.
Eldivenin iğne batmalarında dokuya ulaşan kan
miktarını %50 oranında azalttığı, çift eldiven kulla-
nımında ise bu oranın %50’den %7’ye kadar düştü-
ğü gösterilmiştir (9,11,12).

b) Kan ve diğer vücut sıvısı damlacıklarının
ağız ve burun mukozasına veya göze temasını önle-
mek için maske ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

c) Kan ve diğer vücut sıvılarının sıçrama ihti-
malinin olduğu işlemler sırasında su geçirmeyen ko-
ruyucu elbise kullanılmalıdır.

2. Eller veya tüm cilt yüzeylerinin kan veya diğer
vücut sıvıları ile teması halinde, temas yeri derhal yı-
kanmalıdır.

3. Bütün sağlık personeli, invaziv müdahaleler
sırasında ve sonrasında delici ve kesici aletleri kulla-
nırken, temizlerken ya da taşırken kendilerini her
türlü yaralanmadan korumalıdır. Yapılan çalışmalar,
enjektörler kullanıldıktan sonra iğne koruyucularının
yerine takılması sırasında oldukça sık yaralanma
meydana geldiğini göstermektedir. Bu nedenle iğ-
ne koruyucuları kesinlikle tekrar yerine takılmamalı,
iğneler kıvrılmamalı ve yerinden çıkarılmamalıdır
(4,6,13).

Kullanılan tüm kesici ve delici malzeme diğer
atıklardan ayrı olarak özel hazırlanmış delinmeye di-
rençli kutulara atılmalıdır.

4. Her ne kadar HIV’ın tükürük ile bulaşı göste-
rilememişse de dudaktan dudağa yapılan resüssitas-
yondan kaçınılmalı, resüssitasyon için gerekli alet ve
ekipman hazır bulundurulmalıdır.

5. Sağlık personelinden eksüdatif cilt lezyonu
olanlar veya dermatitlilerin hastaya direkt teması,
hatta hastanın kan ve diğer vücut sıvılarını içeren
tıbbi malzemeleri taşıması önlenmelidir.

6. Gebe sağlık personelinin diğer sağlık perso-
neline göre daha fazla risk altında olup olmadığı bi-
linmemekle birlikte, bir sağlık personelinde gebeliği
sırasında HIV infeksiyonu gelişirse, infant vertikal
geçişten dolayı risk altındadır. Bu risk nedeniyle ge-

be olan sağlık personeli önlemlere daha sıkı uymalı
ve HIV geçiş riskini en aza indirmelidir (1,6).

Bu önlemler, kan temasının daha fazla olabile-
ceği ve çoğu hastanın infeksiyon durumunun bilin-
mediği acil servislerde daha da değerli olmaktadır
(1).

CDC, HIV ve kan yolu ile bulaşan diğer hastalık-
lardan korunmak için, bazı birimleri daha riskli ola-
rak belirlemiş ve genel önlemlere ilave olarak özel
önerilerde bulunmuştur. Bu birimler:

1. İnvaziv girişimlerin yapıldığı üniteler (ameli-
yathaneler, biyopsi ve küçük müdahale odaları)
(Tablo 1).

2. Diş üniteleri

3. Otopsi ve morg üniteleri

4. Diyaliz üniteleri

5. Laboratuvarlardır.

Genel önlemler, kan ve kan ürünleri dışında di-
ğer vücut sıvılarını da kapsamaktadır. BOS, sinovi-
yal sıvı, plevral sıvı, peritoneal sıvı, perikardiyal sıvı
ve amniyotik sıvı ile HIV geçişi konusunda herhangi
bir delil mevcut değilse de, bu sıvılar için de aynı
önlemler alınmalıdır. Semen ve vajinal sekresyon
sağlık personeli açısından risk oluşturmamakla bir-
likte HIV geçişinde seksüel temas yolu ile rol oyna-
dıkları için, önlemlere dahil edilen vücut sıvıları ara-
sındadır. Feçes, nazal sekresyon, balgam, ter, göz
yaşı, idrar ve kusmukta HIV izole edilmiş olmasına
rağmen, belirgin miktarda kan içermedikleri durum-
larda bunlardan geçişin çok zor olacağı bilinmekte-
dir. Anne sütünün de HIV geçişinde sağlık personeli
açısından risk oluşturmadığı bilindiğinden genel ön-
lemler listesine alınmamıştır. Buna rağmen, anne-
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Tablo 1. HIV İnfeksiyonundan Korunmak için
Ameliyathanede Uyulması Gereken Kurallar.

* Operasyon esnasında iğne ve diğer kesici aletlerin
elden ele geçişi mümkün olduğunca kısıtlanmalı,
zorunlu hallerde yüksek sesle uyarıda bulunulmalıdır.

* Kesici ve delici aletler hemşire masasında korunma-
lı, operasyon sahasında rastgele bırakılmamalıdır.

* Kesici aletler kullanılırken, operasyon sahasında sa-
dece cerrahın eli olmalı, aynı anda birden fazla kişi
dikiş atmakla uğraşmamalıdır.

* Kesilme ve zedelenmeden korunmak için tüm
operasyon ekibi tarafından çift eldiven ve su geçir-
meyen koruyucu elbise kullanılmalıdır (11,14).



den bebeğe HIV infeksiyonu bulaşında etken oldu-
ğu bilindiğinden dolayı anne sütü ile uğraşan perso-
nelin de eldiven giymesi önerilmektedir.

CDC bunların yanında, genel infeksiyon kontrol
prensipleri ve hijyen kurallarına da uyulmasını iste-
mektedir. Kuşkusuz buna en iyi örnek, her hastaya
temastan önce ve sonra el yıkama alışkanlığıdır. El
yıkama, günümüzde hala infeksiyon kontrolünde en
önemli unsurlardan birini oluşturmaktadır.

Bir diğer izolasyon sistemi de Lynch ve Jackson
tarafından önerilen “Body Substance Isolation”
(BSI) sistemidir. Bu sistemde genel önlemlere ilave
olarak hastaların diğer vücut sıvıları ve sekresyonları
(feçes, idrar, balgam, tükrük ve yara drenajı vb.) in-
fektif kabul edilip, bunlara ve tüm ıslak vücut yüzey-
lerine temasta gerekli bariyerlerin kullanılması öne-
rilmektedir (1,15).

Diğer yandan, hava yolu ile bulaşan tüberküloz,
su çiçeği gibi hastalıklar için hastaya tam izolasyon
uygulanması istenirken, HIV infeksiyonlu hastalarda
böyle bir önleme gerek görülmemektedir (16).

Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Prosedürleri

HIV, hastanede kullanılan kimyasal germisidler
ve evde kullanılan dezenfektanlar ile hızla ölmekte-
dir. Medikal materyalin uygun sterilizasyonu veya
dezenfeksiyonu HIV ve kan yolu ile bulaşan diğer
patojenler için yeterlidir. Dezenfeksiyon sırasında
mikroorganizmaların kimyasal germisidlere göster-
diği direnç; yüksek, orta, düşük olarak kabul edilebi-
lir (Tablo 2).

Alete Bağlı Bulaş Riski ve Öneriler

Kritik Aletler: Rutin olarak cilt ya da mukoza-
ya penetre olan aletlerdir (iğne ve bistüri gibi). Steri-
lizasyon gerektirirler, mümkünse “disposable” mal-
zeme kullanılmalıdır.

Az Kritik Aletler: Kullanım sırasında mukoza
ile temasta bulunan aletlerdir (endoskoplar, larin-
goskop, vajinal spekulum gibi). Yüksek düzey de-
zenfeksiyon gerektirirler.

Endoskopların dezenfeksiyonu için mekanik te-
mizlik en önemli basamaktır, sekresyonlar kuruma-
dan temizlenmeli, alkol ve aldehit bileşikleri proteini
koagüle etmeleri nedeniyle mekanik temizlikte kul-
lanılmamalıdır. Dezenfeksiyon için aletler %2 glute-
raldehit ile 45 dakika muamele edilmelidir.

Kritik Olmayan Aletler: Normal olarak bü-
tünlüğü bozulmamış cilt ile temasta olan aletlerdir
(tansiyon aleti, steteskop, EKG elektrotları). Vücut

sıvıları ile kirlenirse 1/10 dilüsyonda çamaşır suyu
ile silinir. Çamaşır suyu dilüe edildikten sonra 24
saat içinde tüketilmelidir. Çevredeki yüzeyler (duvar-
lar, zemin, çarşaflar vb.) vücut sıvıları ile kirlenme
durumunda öncelikle su ve sabunla temizlenir, daha
sonra düzgün yüzeylerde 1/100, gözenekli yüzey-
lerde 1/10 çamaşır suyu ile düşük düzey dezenfek-
siyon uygulanır. Herhangi bir kirlenme olmayan du-
rumlarda rutin temizlik dışında bir önleme gerek
yoktur (6,17).

İnfekte hasta kanı ile kontamine materyal eğer
uygun şekilde dezenfekte edilmezse HIV geçişine
neden olabilir. Her ne kadar HIV frajil bir virüs ise
de sıcak ve nemli ortamda kan pıhtısında ve dokuda
kalabilenler bulaşa neden olabilmektedir (2).

Şüpheli vücut sıvısı ile temas halinde:

1. Vakit kaybetmeden dekontaminasyon yapıl-
malıdır.

Cilt: Su ve sabunla yıkanmalı

Göz: Steril serum fizyolojik ile göz irrigasyonu
veya temiz bol su ile yıkanmalı.

Ağız, burun: Temiz bol su ile yıkanmalı.

2. Temas, eğitimli eleman veya uzman tarafın-
dan değerlendirilmelidir.

a) Temasın şekli: HIV pozitif kanla kirlenmiş iğ-
nenin cilde batması sonrası bulaş riski %0.3-0.4’tür,
fazla hacimle temas veya kaynakta yüksek konsant-
rasyonda viremi durumunda bu risk artar.

b) Kaynağın niteliği:

i) HIV geçişinde rolü olduğu bilinen sıvılar:
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Tablo 2. HIV ve Bazı Mikroorganizmaların
Kimyasal Germisidlere Direnç Durumu.

Yüksek dirençli Bakteri sporları

Orta dirençli Mikobakteriler

Düşük dirençli Non-lipid virüsler

(poliovirus, rhinovirus),

Funguslar

(Candida sp., Cryptococcus sp.)

Vejetatif bakteriler

(Staphylococcus sp.,

Pseudomonas sp.)

Çok düşük dirençli Lipid virüsler

(Herpes Simpleks Virus,

Cytomegalovirus, HBV, HIV)



Kan, kanlı vücut sıvıları, semen, vajinal sekresyon,
araştırma laboratuvarında konsantre edilmiş HIV
materyalleri (5,17).

ii) HIV geçişinde rolü olduğundan şüphe edi-
len sıvılar: BOS, plevral, peritoneal, sinovyal, peri-
kardiyal ve amniyotik sıvı.

iii) HIV geçişinde rolü belli olmayan mater-
yaller: Feçes, kusmuk, tükrük, idrar, ter, gözyaşı.

c) Kaynağın kimliğinin belirlenmesi: (isim, yatan
hasta ise protokol numarası):

i) Eğer kaynağın HIV pozitifliği biliniyorsa,
hastalığın evresi, CD4 sayısı, antiviral tedavi öyküsü
belirlenir.

ii) Kaynak HIV infeksiyonu açısından risk
grubu (homoseksüel, IV ilaç bağımlısı, multipl seks
partneri varlığı) ise, serolojik test yapılır.

iii) Risk faktörü yoksa ve düşük prevalanslı
bölgede ise test hekimin tercihine bağlıdır.

3. Temas sonrası yaklaşımda aşağıdaki prosedü-
re uyulmalıdır:

a) Danışmanlık hizmeti: Temas sonrası yaklaşım
için, ilgili üniteler eğitilmeli ve danışmanlık hizmeti
veren birimler oluşturulmalıdır.

b) Anti-HIV testi: Temastan hemen sonra, 6
hafta sonra, 3. ve 6. ayda yapılır. Eğer 6. ayda test
negatif ise büyük olasılıkla HIV infeksiyonunun oluş-
madığı kabul edilir. İdeal olan yaklaşım takibi 1 yıla
uzatmaktır. Bugüne kadar, tüm sağlık personeli se-
rokonversiyonunun temastan sonraki 6 ay içinde
oluştuğu tespit edilmiştir. Buna, zidovudine (ZDV)
ile kemoprofilaksi yapılanlar da dahildir (4,8).

c) Kemoprofilaksi: Temas sonrası ZDV ile profi-
laksi uygulaması halen deneysel aşamadadır. Hay-
van ve insan çalışma sonuçları etkiyi göstermek için
yetersizdir. Profilaksiye rağmen, bugüne kadar 3
başarısızlık bildirilmiştir (2).

Kemoprofilaksi:

- Kesin masif temasta (transfüzyon) önerilir.

- Kesin parenteral temasta (intramüsküler ve int-
ravenöz enjeksiyon) uygundur.

- Muhtemel parenteral temasta (subkutan iğne
batması veya mukozal temas) kabul edilebilir.

- Şüpheli parenteral temasta (kan içermeyen sıvı
ile temas) tartışmalıdır.

- Non-parenteral temasta (cilt teması) gereksizdir
(2,4,7,16).

Bugün için genel olarak kabul edilen bir profi-
laksi şeması mevcut değildir. En sık önerilen

ZDV’nin 1000-1200 mg/gün dozda 4-6 hafta sü-
reyle kullanılması şeklindedir. CDC’nin önerisi ise,
temastan sonra en kısa zamanda (ideali ilk 1 saat
içinde) profilaksiye başlanıp, 6 hafta süreyle 6x200
mg/gün dozda verilmesidir (3,16,18,20).

ZDV profilaksisi verilen hastalar ilacın toksisitesi
yönünden izlenmelidir. Tam kan sayımı ve kan bi-
yokimyası en az iki haftada bir kez kontrol edilmeli-
dir. ZDV’nin profilaktik amaçla kullanımı sırasında
bugüne kadar ciddi yan etki gözlenmemiştir (4).

Bugün için sağlık personelinin HIV ile temas ris-
kini azaltmak amacı ile, hastalara rutin anti-HIV tes-
ti yaptırmanın yararlı olup olmadığı konusunda bir
görüş birliği yoktur. Yapılan bazı çalışmalarda has-
taların HIV serolojilerinin bilinmesinin riskli temas-
ların önlenmesinde yeterli olmadığı belirlenmiştir
(12,13). Üstelik acil servislerde ve poliklinik hizmeti
esnasında her hastanın taranması mümkün değildir.
Bu işlemin getireceği mali yük de gözönüne alındı-
ğında, hastaları test programına alıp almama kararı
hekim ya da sağlık kurumunun tercihine bırakılmalı-
dır (19).

Diğer yandan, HIV ile infekte sağlık personelin-
den hastalara HIV geçişi oldukça nadirdir. ABD’nin
Florida eyaletinde 6 hastasını infekte ettiği tespit
edilen diş hekimi bu konuda tek örnektir. Bu ne-
denle genel önlemlerde CDC, sağlık personelinde
anti-HIV taramasını sadece invaziv girişimlerde gö-
rev alanlara önermekte, ancak zorunlu tutmamakta-
dır (6,18,20). Laboratuvar çalışanlarının ise HIV se-
rolojisi yönünden tetkik edilmesi önerilmektedir (5).

Ülkemizde bildirimi yapılan HIV pozitif kişi sayı-
sı 1996 Mart ayı itibari ile 523’tür. Gerçek sayının
10 kat fazla ve giderek artma eğiliminde olması,
sağlık personelinin önemli risk altında olduğunu ve
genel önlemlere uyma konusunda azami çaba har-
canmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koy-
maktadır.
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