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ÖZET
Hepatit B virüs infeksiyonu, sa¤l›k çal›flanlar› için en iyi bilinen mesleki risklerden birisidir. Bu çal›flman›n

amac›, sa¤l›k çal›flanlar›m›z› afl›lamak ve afl› flemas›na uyumlar›n› etkileyen faktörleri araflt›rmakt›r. 

Ocak 2002-Nisan 2003 tarihleri aras›nda Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde çal›flmakta olan top-
lam 508 sa¤l›k personeli çal›flmaya dahil edildi. Seronegatif olan 154 kifli afl›lama program›na al›nd›; 41 kifli
(%26.6) üç doz, 113 kifli (%73.4) dört doz afl› flemas› ile afl›land›. Afl›lanan 154 sa¤l›k personelinin 100 (%64.9)’ü
afl› flemas›n› tamamlad›, %35.1’i ise programa uyum göstermedi. Otuz yafl›nda veya daha genç olman›n ve dok-
torluk veya hemflirelik d›fl›ndaki görevlerde çal›flman›n afl› program›na uyumu art›ran faktörler olduklar› sap-
tand› (s›ras›yla p= 0.029 ve p= 0.003). Lojistik regresyon testi ile de doktorluk veya hemflirelik d›fl›ndaki gö-
revlerde çal›flman›n uyumu art›ran faktörler olduklar› tespit edildi (p= 0.012). Di¤er yandan cinsiyetin, afl› sa-
y›s›n›n ve çal›fl›lan birimin, afl›lamaya uyumu etkileyen faktörler olmad›klar› saptand› (p> 0.05).

Anahtar Kelimeler: Hepatit B, Afl›lama, Sa¤l›k çal›flan›

SUMMARY
Participation and Compliance of Health Care Workers to the

Hepatitis B Vaccination Campaigne 
Hepatitis B virus (HBV) infection is a well recognized occupational risk for the health care workers

(HCWs). The aim of this study was to vaccinate our HCWs and to find out the facts that affect the comp-
liance to the vaccination shedule.

A total of 508 HCWs who were working in Ankara Teaching and Research Hospital during January 2002-
April 2003 were enrolled into the study. Among 508 HCWs, 154 seronegative HCWs were included in the
vaccination program; fourty-one (26.6%) were vaccinated with three-dose regimen, 113 (73.4%) with four-do-
se regimen. One hundred (64.9%) of the 154 HCWs completed the vaccination schedule successfully and 35.1%
were noncompliant with the program. Being 30 years old or younger and working at jobs other than doctors
or nurses were found significant factors that increase the compliance to vaccination program (p= 0.029 and p=
0.003 respectively). Working at jobs other than doctors or nurses was found significant too, by logistic regres-
sion analysis (p= 0.012). On the other hand, gender, vaccination dose number and the type of the department
which they worked were not found assignificant factors influencing the compliance to the schedule (p> 0.05).
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Hepatit B, infekte kan veya diğer vücut sıvıları ile
perkütanöz veya mukozal temas yoluyla bulaşan ve
kronikleşerek karaciğer yetmezliği, siroz, kanser ve
hatta ölüme yol açabilen bir infeksiyon hastalığı-
dır[1]. Bu infeksiyon, sağlık personeli için en iyi bili-
nen mesleki risklerden birisidir[2]. Sağlık çalışanları
standart önlemlere uymadıkları takdirde çalışma sı-
rasında direkt kontakt, iğne batması veya sıçrama
şeklinde kanla temas edebilirler[3]. Dünya Sağlık Ör-
gütü verilerine göre mesleki kan teması sonucu her
yıl tahminen 66.000 hepatit B infeksiyonu geliş-
mektedir[4]. Bulaşın önlenmesi amacıyla sağlık per-
sonelinin hepatit B virüsü (HBV) yüzey antijeni ile
aşılanması önerilmektedir[5]. Bu çalışmada SB An-
kara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan sağ-
lık personelinin hepatit B’den korunmaları amacıyla
yapılan aşılama kampanyasının değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Ocak 2002 tarihinde hastanemizde çalışmakta
olan toplam 2150 sağlık personelinin hepatit B’den
korunması amacıyla bir aşılama kampanyası yapıl-
masına ve sağlık personelinin bu kampanyaya katılı-
mının ve aşı programına uyumunun değerlendirilme-
sine karar verildi. Sağlık personelinin hepatit B yö-
nünden mevcut durumlarını belirlemek üzere HBsAg
ve anti-HBs tetkiklerinin yapılması ve seronegatif
olanların aşılanması planlandı. Sağlık personelinin
aşılama kampanyasına katılımını artırmak ve tetkik-
lerini düzenli bir şekilde yaptırmak için, çalıştıkları bi-
rimlere göre bir takvim oluşturuldu ve belirlenen bu
takvime göre resmi bir yazı ile tüm sağlık personeli
tetkik edilmek üzere kliniğimize davet edildi. HbsAg
ve anti-HBs tetkikleri “Enzyme-Linked Immunosor-
bent Assay (ELISA)” yöntemi ile çalışıldı. Tetkik so-
nuçları ile cinsiyet, yaş, meslek, çalışılan birim ve he-
patit B’ye yönelik önceki aşılanma bilgileri, oluşturu-
lan standart formlara kaydedildi. Nisan 2003 tarihi-
ne kadar aşılama kampanyası için başvuran 513
sağlık personeli değerlendirildi. HBsAg pozitif bulu-
nan beş kişi çalışma dışında bırakıldı ve personel
sağlığı bölümünde takibe alındı. Geriye kalan 508
sağlık personeli çalışmaya dahil edildi. Seronegatif
olan (HBsAg ve anti-HBs negatif) sağlık personeli sı-
fır, bir ve altıncı aylarda (üç doz aşılama şeması) ve-
ya 0, 1, 2 ve 12. aylarda (dört doz aşılama şeması)
uygulanan aşı takvimlerinden rastgele biri ile aşılama
programına alındı. Aşılama programına alınan sağ-
lık personeline, İl Sağlık Müdürlüğü’nden temin edi-
len maya kökenli hepatit B aşısı (Euvax-B, LG Che-
mical, S. Korea) intramusküler yolla deltoid bölgesi-
ne uygulandı. İlk aşıları yapıldıktan sonra diğer aşıla-

rın yapılacağı tarihler aşı kartı üzerine yazılarak sağ-
lık personeline teslim edildi. Böylece aşı programına
devam etme sorumluluğu kişinin kendisine verildi.
Son aşıdan bir ay sonra anti-HBs tetkiki yapılması
planlandı. Daha önce hepatit B aşı programı uygu-
lanmış ancak anti-HBs negatif olan (< 10 mIU/mL)
sağlık personeli “booster” doz ile tekrar aşılandı.
“Booster” dozdan bir ay sonra tekrarlanan anti-HBs
titresi tekrar negatif olan sağlık personelinin aşılan-
masına üç doz veya dört doz aşı şemalarından rast-
gele biri ile devam edildi. Aşılama programını zama-
nında ve eksiksiz olarak tamamlayan sağlık persone-
linin, aşılama şemasına uyum gösterdiği kabul edildi.
Aşılama şemasına uyumlu olan sağlık personeli
uyumlu olmayanlarla karşılaştırıldı. İstatistiksel ana-
lizler ki-kare, Fisher Exact testi ve lojistik regresyon
testi kullanılarak yapıldı ve p< 0.05 değeri anlamlı
olarak kabul edildi.

BULGULAR

Çalışmanın yapıldığı dönemde hastanemizde ça-
lışan 2150 sağlık personelinden sadece 513’ü aşıla-
ma kampanyası için başvurmuştur; katılım oranı
%25.2’dir. Beş yüz on üç sağlık personelinin beşi
HBsAg pozitif olması nedeniyle çalışma dışında bıra-
kılmıştır.

Çalışmaya alınan 508 sağlık personelinin de-
mografik verileri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Sağlık personelinin 313 (%61.6)’üne daha önce
hepatit B aşı programı uygulanmıştı. Daha önce aşı-
lanmayan 195 kişinin 68’inde anti-HBs pozitif ola-
rak saptandı ve doğal bağışık oldukları düşünüldü;
anti-HBs negatif olan 127 kişi aşılama programına
alındı. Daha önceden aşılanmış 313 sağlık persone-
linin 225’inin anti-HBS titresi pozitif (> 10
mIU/mL) idi; anti-HBs negatif olarak saptanan 88
kişiye hatırlatma dozu yapıldı. Hatırlatma dozu son-
rası 88 kişiden 61 (%69.3)’inde anti-HBs titresi >
10 mIU/mL olarak saptandı, geriye kalan 27 kişinin
aşılamasına 0, 1, 6 (üç doz) veya 0, 1, 2 ve 12. ay-
lardaki (dört doz) aşılama şemalarından rastgele biri
ile devam edildi. Daha önce aşı öyküsü olmayan
127 ve aşı öyküsü olup hatırlatma dozundan sonra
da seronegatif olarak kalan 27 kişi olmak üzere top-
lam 154 kişi aşılama programına alındı. Bunlardan
41 (%26.6)’ine üç doz, 113 (%73.4)’üne ise dört
doz aşılama şeması ile hepatit B aşısı uygulandı. 

Üç doz ve dört doz aşılama şemalarından biri ile
aşılanan toplam 154 sağlık personelinin 100
(%64.9)’ü aşılama programına uyum göstererek za-
manında ve tam doz olarak aşılandı; 54 (%35.1)’ü ise
aşılama programına uyum göstermedi ve aşı şeması-
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nı tamamlamadı. Aşılama programına alınan 24 dok-
torun 11 (%45.1)’i, 36 hemşirenin 19 (%52.8)’u, 94
diğer sağlık personelinin 70 (%74.2)’i aşılama prog-
ramına uyum gösterdi. Üç doz ve dört doz şeması ile
aşılananlar arasında aşılama programına uyum açı-
sından istatistiksel olarak anlamlı derecede fark sap-
tanmadı (p> 0.05). Aşılamaya uyum gösteren ve gös-
termeyen sağlık personelinin özellikleri Tablo 2’de
görülmektedir. Yaşı 30 veya altında olanların 30 yaş
üzerinde olanlara göre aşılama programına daha
uyumlu oldukları saptandı (p= 0.029). Laboratuvar
teknisyeni, radyoloji teknisyeni, temizlik şirketi perso-
neli, memur vb. diğer görevlerdeki sağlık personeli-
nin doktor veya hemşire olarak görev yapan sağlık
personeline göre aşılama programına daha çok
uyum gösterdikleri tespit edildi (p= 0.003). Sağlık
personelinin cinsiyetinin, çalıştıkları birimin ve aşı sa-
yısının aşılamaya uyumu etkileyen faktörler olmadığı
saptandı (p> 0.05). Aşı programına uyumu etkileye-
bilecek parametreler çok değişkenli analizler ile tek-
rar test edildi. Yaşı 30 veya altında olan sağlık perso-
nelinin aşı şemasına uyumu, 30 yaş üzerinde olanlar-
dan iki kat daha fazla olmasına rağmen lojistik reg-
resyon testinde bu fark anlamlı bulunmadı (p=
0.051). Doktor ve hemşire dışındaki sağlık persone-
linin aşılamaya uyumu doktor ve hemşirelere oranla
3.9 kat fazla olarak tespit edildi ve bu fark istatistik-
sel olarak anlamlı bulundu (p= 0.012). 
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Tablo 1. Sağlık personelinin demografik verileri

Sayı %

• Cinsiyet
Erkek 174 34.3

Kadın 334 65.7

• Yaş aralığı 18-61

• Yaş ortalaması 32.11 ± 7.58

• Görevi
Doktor 115 22.6

Hemşire 175 34.4

Laboratuvar teknisyeni 53 10.4

Temizlik şirketi personeli 50 9.8

*Diğer 115 22.6

• Çalışılan birim
Cerrahi klinikler 166 32.7

Dahili klinikler 111 21.9

Laboratuvarlar 66 13.0

Poliklinikler 34 6.7

Acil servis 24 4.7

**Diğer 107 21.1

* Radyoloji teknisyeni, memur vb.

** İdari birimler.

Tablo 2. Aşılama programına uyum gösteren ve göstermeyen sağlık personelinin özellikleri

Uyumlu (n= 100) Uyumsuz (n= 54) p

• Yaş
≤ 30 yıl 45 35 0.029
> 30 yıl 55 19

• Cinsiyet
Erkek 49 22 0.417
Kadın 51 32

• Çalışılan birim
Dahili klinikler, cerrahi klinikler, acil servis, poliklinikler 50 36 0.069
Diğer* 50 18

Görev
Doktor veya hemşire 30 30 0.003
Diğer** 70 24

• Aşılama şeması
Üç dozluk şema 30 11 0.272
Dört dozluk şema 70 43

* Laboratuvar, idari birimler,
** Laboratuvar teknisyeni, radyoloji teknisyeni, temizlik şirketi personeli, memur.



Hepatit B aşılama programına uyum göstererek
zamanında ve tam doz aşılanan 100 sağlık persone-
linin 97’sine anti-HBs tetkiki yapılabildi; 82’si pozi-
tif (%84.5) olarak tespit edildi.

TARTIŞMA

Sağlık personeli için HBV infeksiyonu en önem-
li infeksiyon tehditlerinden birisidir[6]. “Advisory
Committee on Immunization Practices (ACIP)” ve
“Hospital Infection Control Practices Advisory
Committee (HICPAC)” önerilerine göre hepatit B
aşısı sağlık çalışanları için temel olarak uygulanması
öngörülen aşılardandır[5]. Fakat bu önerilere rağmen
sağlık personelinin yaklaşık olarak yarısının hepatit
B’ye karşı aşılı olmadığı tespit edilmiştir[7-11]. ACIP
ve HICPAC’ın önerileri doğrultusunda hastanemizde
çalışan sağlık personelinin hepatit B’den korunması
için hepatit B’ye yönelik aşılama kampanyası düzen-
lenmesi planlanmış, bu çalışmada da sağlık persone-
linin bu kampanyaya katılımının ve aşılamaya uyu-
munun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma süresince hastanemizde görev yapmakta
olan 2150 sağlık personelinden 513’ü hepatit B aşı-
lama kampanyasına başvurmuştur, katılım oranının
oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir (%25.2). Katı-
lım oranının düşük olmasının nedeninin sağlık perso-
nelinin hepatit B infeksiyonu konusundaki bilgi eksik-
liği veya duyarsızlığı olabileceği düşünülmüştür. 

Ülkemizde yapılan bazı çalışmalarda sağlık per-
sonelinin hepatit B’ye karşı aşılı olma oranları
%44.5, %61.7 ve %68.1 olarak bildirilmiştir[12-14].
Bu oranlara benzer şekilde çalışma grubumuzun
%61.6’sında önceden hepatit B aşılaması öyküsü
mevcuttu. Aşıların sağlık personeline ücretsiz olarak
temin edilmesine rağmen aşılanma oranlarının yete-
rince yüksek olmaması dikkat çekicidir.

Çalışma süresince 154 sağlık personeli aşı prog-
ramına alınmış; bunların %64.9’u aşılama şemasına
uyum göstererek zamanında ve tam doz aşılanmış,
%35.1’i ise aşılama şemasını tamamlamamıştır. He-
kimlerin %45.1’inin aşılama programını tamamladığı
saptanmıştır.Turhan ve arkadaşlarının yaptıkları çalış-
mada ise hekimlerin %68.1’inin aşı şemasını tamam-
ladıkları tespit edilmiştir[14]. Yaş, cinsiyet, meslek ve
çalışılan bölüm gibi pek çok faktör aşılama şemasına
uyumu etkileyebilir. Bu konuda yapılan çalışmaların
bir kısmında kadınların aşılama şemasına daha uyum-
lu oldukları[15,16], bir kısmında ise bu çalışmada da
olduğu gibi cinsiyetin aşılamaya uyumu etkilemediği
tespit edilmiştir[17,18]. Bazı çalışmalarda kişinin yaşı-
nın da aşılamaya uyumu etkilediği gösterilmiş-
tir[16,18,19]. Çalışmamızda 30 yaş ve altında olan

sağlık personeli grubunun aşılamaya daha çok uyum
gösterdikleri saptanmıştır. Sağlık personelinin cinsi-
yetinin, çalıştıkları birimin ve aşı sayısının aşılamaya
uyumu etkileyen faktörler olmadığı saptanmıştır.

Çalışmamızda doktor ve hemşireler dışındaki
sağlık personelinin aşılama şemasına daha iyi uyum
göstererek zamanında ve tam doz aşılandıkları tespit
edilmiştir. Bu durum, doktor ve hemşire dışındaki
sağlık personelinin bu konuda daha duyarlı oldukla-
rını düşündürmüştür.

Aşılama kampanyası için başvuran 513 sağlık
personelinden, seronegatif olan 154’ü aşı programı-
na alınmıştır. İlk aşıları yapıldıktan sonra diğer aşıla-
rın yapılacağı tarihlerin yazılı olduğu aşı kartı sağlık
personeline teslim edilerek aşı programına devam
etme sorumluluğu kişinin kendisine verilmiştir. Kişi-
lerin belirtilen aşı tarihlerinde gelip gelmedikleri gü-
nü gününe kontrol edilmemiş, çalışma sonunda de-
ğerlendirilmiştir. Ancak aşı programına uyum gös-
termedikleri ve aşılanmaya gelmedikleri için sağlık
personelinin üçte birinin (%35.1) aşı şemaları ta-
mamlanamamıştır. Aşılama programına uyum için
sadece aşı tarihlerini sağlık personeline bildirmek,
tek başına yeterli olmamıştır. Dannetun ve arkadaş-
ları, sağlık personeline aşı tarihlerini hatırlatmayı ve
tekrarlanan hatırlatmalara rağmen aşılama şemasını
tamamlamayan personeli yöneticilere haber verme-
yi önermektedirler[8]. Aşıların hatırlatılması özellikle
erişkinlerde aşı programına uyumu artırmak için de
önerilen bir yöntemdir[20]. Trevisan ve arkadaşları
ise hastaların vücut sıvıları ile temas etme olasılığı
olan tüm sağlık personelinin hepatit B’ye yönelik
aşılanmasının zorunlu olması gerektiğini belirtmekte-
dirler[21]. Bu bilgiler ışığında biz de hastanemizde he-
patit B aşılama oranını artırmak için yeni önlemler
alınması gerektiğini düşündük. Hastaneye yeni baş-
layacak olan tüm sağlık personeline personel sağlığı
alt komitesinde görevli infeksiyon kontrol hekimi ve
hemşiresi tarafından eğitim verilmesine, hepatit B
açısından taranması ve seronegatif olanların aşılan-
masına ve aşı programına uyumu artırmak için ge-
rektiğinde infeksiyon kontrol hekimi veya hemşiresi
tarafından telefonla hatırlatma yapılmasına karar
verdik.

Sonuç olarak; hastanemizde çalışan sağlık perso-
nelinin, hepatit B aşılama kampanyasına katılım ve
aşı şemasına uyum oranlarının düşük olduğu tespit
edilmiştir. Sadece aşı yapılmasını önermenin aşı şe-
masına uyumu sağlamadığı sonucuna varılmıştır.
Özellikle sağlık çalışanlarının sağlığı ile ilgilenen he-
kimler, aşılama şemasına uyumu artıracak önlemleri
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göz önüne alarak aşılama çalışmalarını yürütmelidir-
ler. Her yeni başlayan ve seronegatif olduğu sapta-
nan sağlık personelinin aşılanmasının ve aşı progra-
mına uyum göstermeyenlere hatırlatma yapılması-
nın, aşılanma oranını arttırabileceğini düşünmekteyiz.
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