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ÖZET
T›p fakültesi ö¤rencileri i¤ne batmas›, kesici alet yaralanmas›, kontamine kan ya da vücut s›v›lar› ile mukozal

temas gibi kazalara maruz kalmalar›ndan dolay› mesleki infeksiyonlar için risk alt›ndad›rlar. Bu çal›flmada; t›p fa-
kültesi ö¤rencilerine, kan veya vücut s›v›lar› ile iliflkili riskli temaslar›n› ve temas sonras› tutumlar›n›, üniversal ön-
lemler ile ilgili bilgi düzeylerini ve uyumlar›n› sorgulayan anket yap›lmas› planland›. Yüz on dört ö¤renci anketi
doldurdu. Ö¤rencilerin %31.6’s› üçüncü s›n›f, %22.8’i dördüncü s›n›f, %35.1’i beflinci s›n›f, %10.5’i alt›nc› s›n›ft›.
Ö¤rencilerin %61.4’ünün en az bir kere mesleki yaralanma öyküsü mevcuttu. ‹¤ne batmas› sonucu yaralanma
%82.9, kan veya vücut s›v›lar› ile mukozal temas %35.7, kesici alet ile yaralanma %30 oran›ndayd›. Kan veya in-
fekte vücut s›v›lar›na maruziyet oran› beflinci ve alt›nc› s›n›flarda üçüncü ve dördüncü s›n›flarla karfl›laflt›r›ld›¤›n-
da istatistiksel olarak anlaml› oranda daha yüksekti. Maruziyetin en çok enjektör kapa¤›n› kapatma s›ras›nda ger-
çekleflti¤i bildirildi. Maruziyetini bildirmeyenlerin oran› %74.2 idi. Ankete kat›lanlar›n %53.5’i hepatit B’ye karfl›
afl› ile ba¤›fl›kland›¤›n› ifade etti. Yüz on dört ö¤rencinin %28.9’u her türlü parenteral ifllemden önce daima eldi-
ven giydi¤ini belirtti. 

Ö¤renciler kendi güvenlikleri için riskleri konusunda e¤itilmeli ve mesleki maruziyetlerini bildirme konu-
sunda teflvik edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki infeksiyon, Yaralanma, T›p fakültesi ö¤rencisi

SUMMARY
Risk of Occupational Infections Due to Occupational Exposures in Medical Students

Medical students are exposed to the risk of occupational infections due to accidental exposures such as
needlestick injuries, sharps injuries and mucosal exposure of contaminated blood or body fluids. A question-
naire was devised to determine occupational exposures (OEs) they had experienced, behaviours following
OE, their knowledge and compliance on universal precautions. One hundred and fourteen medical students
filled out the questionnaire. 31.6% were in 3rd, 22.8% in 4th, 35.1% in 5th, and 10.5% in 6th class. 61.4% of
students had history of occupational injuries at least once. Rate of sharps injuries, needlestick injuries and
mucosal exposure were 30%, 82.9%, 35.7% respectively. Rate of OEs was higher and statistically significant
in 5th, 6th classes compared to 3rd, 4th.The most common way for exposure was recapping the needle. Ra-
te of underreporting was 74.2%. 53.5% of the participants were vaccinated with complete dose of hepatitis
B virus vaccine. 28.9% declared they always wore gloves prior to any percutaneus procedures. 

Medical students should be educated for the risk and encouraged to report OEs for their own safety.
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Kan veya infekte vücut sıvılarına maruziyet sonu-
cu; hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV),
insan immünyetmezlik virüsü (HIV) ile infeksiyon ris-
ki sağlık çalışanlarının karşılaştığı en ciddi tehlikeler-
den biridir. Sağlık çalışanlarında kesici-delici alet ya-
ralanmaları her yıl yaklaşık olarak 66 bin HBV, 16
bin HCV, 200-5000 HIV infeksiyonuna neden ol-
maktadır[1]. Kan veya infekte vücut sıvılarına maru-
ziyet sonrası bulaş riski HBV için %10-30, HCV için
%4-10, HIV için %0.1-0.3’tür[2].

Tıp fakültesi öğrencileri deneyimlerinin az olma-
sı nedeniyle kan veya infekte vücut sıvılarına maruzi-
yet açısından büyük risk altındadır[3]. Kan veya in-
fekte vücut sıvılarına maruziyet en çok enjeksiyon
uygulanması, kan alma, enjektör kapağını kapatma,
enjektörün atılması, atık kutularının tutulması gibi iş-
lemler sırasında gerçekleşmektedir[4].

Hepatit B aşılaması ve maruziyet sonrası öneri-
len stratejilerin uygulanması kesici-delici aletle yara-
lanmalarının sonuçlarını etkilemektedir[3].

Bu çalışma; tıp fakültesi üçüncü, dördüncü, beşin-
ci ve altıncı sınıf öğrencilerinin kan veya vücut sıvıla-
rı ile ilişkili riskli temas oranının, temas sonrası tutum-
larının belirlenmesi, üniversal önlemler ile ilgili bilgi
düzeyleri ve uyumlarının ölçülmesi ve alınması gere-
ken önlemlerin saptanması amacıyla planlandı. 

MATERYAL ve METOD

Çalışmamızda 01.08.2006-31.12.2006 tarihle-
ri arasında tıp fakültesi üçüncü, dördüncü, beşinci ve
altıncı sınıf öğrencilerine anket yapılması planlandı.
Toplam 114 kişiye yüz yüze görüşme yolu ile çoktan
seçmeli 48 sorudan oluşan anket infeksiyon hasta-
lıkları ve klinik mikrobiyoloji doktorları tarafından
uygulandı. Anket demografik verilerle ilgili sekiz so-
ru, kan veya vücut sıvıları ile ilişkili riskli temaslar ve
temas sonrası tutumlar ile ilgili 21 soru, hepatit B’ye
karşı bağışıklık durumları ile ilgili üç soru, üniversal
önlemler ile ilgili 16 soru olmak üzere toplam 48 so-
ru içermekteydi. 

İstatistiksel analizler SPSS programında ki-kare
testi kullanılarak yapıldı.

BULGULAR

Toplam 114 kişiye anket uygulandı. Yetmiş
(%61.4)’i kadın, 44 (%38.6)’ü erkekti. Yaş ortalama-
sı 21.95 ± 1.49 yıl idi. Ankete katılanların 36
(%31.6)’sı üçüncü sınıf, 26 (%22.8)’sı dördüncü sı-
nıf, 40 (%35.1)’ı beşinci sınıf, 12 (%10.5)’si altıncı
sınıf öğrencisiydi. Öğrencilerin 66 (%57.9)’sı klinik-
lerde eğitim görüyordu. 

Ankete katılan öğrencilerin 70 (%61.4)’i eğitim
süresi boyunca en az bir kere kan veya vücut sıvıları
ile ilişkili riskli temasa maruz kaldığını ifade etti.
Riskli temasların 58 (%82.9)’i iğne batması, 25
(%35.7)’i kan veya vücut sıvıları ile mukozal temas,
21 (%30)’i kesici alet yaralanması şeklindeydi. 

Ankete katılan üçüncü sınıf öğrencilerinin 14
(%38.9)’ü, dördüncü sınıf öğrencilerinin 16
(%61.5)’sı, beşinci sınıf öğrencilerinin 28 (%70)’i, al-
tıncı sınıf öğrencilerinin 12 (%100)’si kan veya in-
fekte vücut sıvılarına maruziyet tarifledi. Kan veya
infekte vücut sıvılarına maruziyet oranı beşinci ve al-
tıncı sınıflarda üçüncü ve dördüncü sınıflarla karşılaş-
tırıldığında istatistiksel olarak anlamlı oranda daha
yüksekti (p= 0.001). Üçüncü sınıflarla diğer sınıflar
kan veya infekte vücut sıvılarına maruziyet açısından
karşılaştırıldığında dördüncü, beşinci, altıncı sınıfların
maruziyet oranı istatistiksel olarak anlamlı oranda
daha yüksekti (p= 0.001).

Kliniklerde eğitim gören ve görmeyen öğrenciler
maruziyet açısından karşılaştırıldığında klinik eğitimi
görenlerin maruziyet oranı anlamlı oranda yüksekti
(p= 0.004). 

Kan veya infekte vücut sıvılarına maruz kalan öğ-
rencilerin 49 (%76.5)’u yaralanmaların öğleden son-
ra ve gece gerçekleştiğini bildirdi. 

Yirmi altı (%37.1) öğrenci hasta kan veya vücut
sıvılarına maruziyet sonrası hastaların viral işaretleri-
ne bakıldığını ifade etti. Hastalardan yedisinde HCV,
üçünde HBV pozitifliği saptandığı bildirildi. 

Kan veya infekte vücut sıvılarına maruziyetin en
çok enjektör kapağını kapatma sırasında gerçekleş-
tiği bildirildi (Tablo 1). 

En çok yaralanmanın gerçekleştiği vücut bölgesi
69 (%98.6) öğrenci tarafından eller olarak belirtilirken,
1 (%1.4) öğrenci kol bölgesinde yaralanma tarifledi.

Eğitim süresi boyunca yaralanmaya maruz kalan
öğrencilerden 18 (%25.7)’i maruziyetini bildirdiğini
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Tablo 1. Kan veya vücut sıvıları ile ilişkili riskli
temas sırasında yapılan iş

Yapılan iş n %

• Enjektör kapağını kapatma 38 54.3

• Kan alma 31 44.3

• Dikiş atma 1 1.4



ifade etti. Maruziyetini bildirenlerin 4 (%22.2)’ü in-
feksiyon hastalıkları doktoruna, 14 (%77.8)’ü infek-
siyon hastalıkları dışında bir doktora bildirimde bu-
lunduğunu ifade etti.

Ankete katılanların 61 (%53.5)’i hepatit B’ye
karşı aşı ile bağışıklandığını ifade etti. Aşılananların
37 (%60.7)’si aşı sonrası bağışık yanıtını görmek
için test yaptırdığını belirtti. Bunların 36
(%97.3)’sında anti-HBs düzeyi koruyucu düzey olan
10 IU/mL ve üzerindeydi.

Ankete katılan öğrencilerin 50 (%43.9)’si kan ve-
ya infekte vücut sıvılarına maruziyet açısından kendisi-
ni risk altında hissettiğini ifade etti. Kırk iki (%36.8)’si
diğer sağlık çalışanları ile aynı, 39 (%34.2)’u ise diğer
sağlık çalışanlarından daha fazla risk altında olduğu
düşüncesindeydi. Anket sonuçları sadece 32 (%28.1)
öğrencinin üniversal önlemlere daima tam olarak uy-
duğunu gösterdi. Altmış sekiz (%59.6) öğrenci eldiven
giymenin kan veya infekte vücut sıvılarına maruziyeti
önlemek için bir yol olduğunu kabul ederken sadece
33 (%28.9)’ü her türlü parenteral işlemden önce da-
ima eldiven giydiğini belirtti.

TARTIŞMA

Tıp Fakültesi öğrencileri, hasta bakımı ve cerra-
hi tekniklerdeki deneyim eksikliği nedeni ile kan yo-
lu ile geçen patojenlerin etken olduğu infeksiyonlar
için artmış riske sahiptir[4-7]. Çeşitli çalışmalarda sağ-
lık çalışanlarında kan veya vücut sıvıları ile ilişkili risk-
li temas oranları %22-87.3 arasında değişmekte-
dir[8-12]. Çalışmamızda ankete katılan öğrencilerin
%61.4’ü eğitim süreleri boyunca en az bir kere kan
veya vücut sıvıları ile ilişkili riskli temasa maruz kal-
dığını ifade etti. Bu oran hastanemiz tıp fakültesi öğ-
rencilerinin kan veya vücut sıvıları ile bulaşan hasta-
lıklar açısından risk altında olduğunu göstermektedir. 

Kan veya infekte vücut sıvılarına maruziyet oranı
beşinci ve altıncı sınıflarda üçüncü ve dördüncü sınıf-
larla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı
oranda daha yüksekti. Elliot ve arkadaşları 256 tıp
fakültesi öğrencisi üzerinde yaptıkları çalışmada son
sınıf öğrencilerinin birinci ve üçüncü sınıf öğrencile-
rine göre kan veya infekte vücut sıvılarına daha faz-
la maruz kaldıkları bildirilmiştir[13]. Bu veriler ve bi-
zim bulgularımız öğrencilerin kliniklerde çalışmaya
başlamadan önce bağışıklama ve eğitim programla-
rına alınmaları gerektiğini desteklemektedir.

Osborn ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada
tıp fakültesi öğrencilerinde en fazla görülen yaralan-
ma şekli %54.5 oranı ile iğne batması olarak saptan-

mıştır. Mukozal temas %32.5 oranında, kesici alet
yaralanması %13 oranında görülmüştür[14]. Bizim
çalışmamızda da en sık yaralanma şekli iğne batması
şeklinde olup bunu sırasıyla kan veya vücut sıvıları ile
mukozal temas ve kesici alet yaralanması izledi.

Çalışmamızda öğrencilerin %37.1’i hasta kan
veya vücut sıvılarına maruziyet sonrası hastaların vi-
ral işaretlerine bakıldığını ifade etti. Bunlardan yedi-
sinde HCV, üçünde HBV pozitifliği saptandığı bildi-
rildi. Ancak takiplerde hiçbir öğrencide HBV ya da
HCV bulaşı saptanmadı. Cervini ve arkadaşlarının
yaptıkları çalışmada kesici-delici alet yaralanmaları-
nın %41’inde hastalardan kan yolu ile bulaşan has-
talıklar açısından tetkik istenmiştir. Birer hastada
HBV, HCV, HIV pozitifliği saptanmış, hiçbir öğren-
ciye bulaş bildirilmemiştir[15].

Kesici-delici alet ile yaralanmaların üçte biri en-
jektör kapağının geri kapatılması sırasında gerçek-
leşmektedir. Enjektör kapaklarının kapatılmaması,
enjektörlerin özel delinmeye dirençli kutulara atılma-
sı iğne batma riskini oldukça azaltmaktadır[16]. Çeşit-
li çalışmalarda atık kutularının kullanılmaya başlan-
masından sonra enjektör kapağını kapatmaya bağlı
yaralanmaların %70 oranında azaldığı bildirilmiş-
tir[17-19]. Çalışmamızda kan veya infekte vücut sıvı-
larına maruziyet en çok enjektör kapağını kapatma
sırasında gerçekleşti. Bu sonuç öğrencilerin atık ku-
tularını kullanma konusunda teşvik edilmesi gerekti-
ğini göstermektedir. Ayrıca iğne batması yaralanma-
larının sıklıkla iğne kapağının tekrar kapatılması sıra-
sında gelişiyor olması eğiticilerin ve servis sorumlu
hemşirelerinin eğitiminin önemli olduğunu düşün-
dürmektedir.

Çalışmamızda en çok yaralanmanın gerçekleştiği
vücut bölgesi %98.6 oranı ile ellerdi. Cervini ve ar-
kadaşları tarafından 157 tıp fakültesi öğrencisi üze-
rinde yapılan çalışmada yaralanmaların %97’sinin el
bölgesinde %3’ünün kol bölgesinde olduğu bildiril-
miştir[15].

Çalışmamızda eğitim süresi boyunca yaralanma-
ya maruz kalan öğrencilerden maruziyetini bildiren-
lerin oranı %25.8 olarak saptandı. Farklı çalışmalar-
da %9-66 arasında oranlar bildirilmektedir[9-12]. Bil-
dirim oranlarımızın düşük olmasında öğrencilerde,
kan yolu ile bulaşan patojenlerin yaralanmalardaki
bulaş riski ve temas sonrası yapılması gerekenler ile
ilgili bilgi eksikliği olmasının etkili olduğu düşüncesin-
deyiz. Bu nedenle bu konuda öğrencilerin eğitim ça-
lışmalarına önem verilmesi gerekmektedir.
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Hepatit B immünizasyonu kanla bulaşan pato-
jenlere maruziyet ile ilişkili hepatit B infeksiyonunun
önlenmesinde en önemli unsurlardan biridir[20]. An-
kete katılanların %53.5’i hepatit B’ye karşı aşı ile
bağışıklandığını ifade etti. Yapılan çeşitli çalışmalar-
da tıp fakültesi öğrencilerinde hepatit B’ye karşı aşı
ile bağışıklananların oranı %68-97 arasında bildiril-
mektedir[10,13,21]. Fakültemizde öğrenciler üçüncü
sınıftayken hepatit B aşılama programına alınmakta-
dır. Ancak programa katılmayan öğrencilere yaptı-
rım uygulanmamaktadır. Fakültemiz öğrencilerinde
düşük olan hepatit B aşılanma oranının arttırılması
için kliniklere başlamadan önce aşı programına ka-
tıldıklarının belgelenmesi gerekmektedir. 

Tüm hastalarda kan, diğer vücut sıvıları ve doku-
lar infekte gibi kabul edilmeli ve bunlarla temasın
olabileceği her türlü işlem sırasında üniversal önlem-
lere uyulmalıdır. Üniversal önlemler; mukokütanöz
kan temasının engellenmesi için eldiven, önlük,
maske, gözlük gibi bariyer önlemlerinin alınmasını
ve kesici-delici aletlerin delinmeye dirençli kutulara
atılmasını içerir[16,22]. Farklı çalışmalarda üniversal
önlemlere uyum oranı %35-64 arasında değişmek-
tedir[9,13,23]. Çalışmamızda ise bu oran %28.1 idi.
Öğrencilerin %59.6’sı eldiven giymenin kan veya in-
fekte vücut sıvılarına maruziyeti önlemek için bir yol
olduğunu kabul ederken sadece %28.9’u her türlü
parenteral işlemden önce daima eldiven giydiğini be-
lirtti. Bu oranlar öğrencilerimizin üniversal önlemle-
re uyumunun az olduğunu ve bu konuda eğitilmeleri
gerektiğini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, hastanemizde tıp fakültesi öğren-
cilerinin mesleki riskleri konusunda daha fazla bilgi-
lendirilmeye ihtiyaçları vardır. Bu danışmanlığın sağ-
lanması ve her türlü tıbbi yardım için öğrencilerin
başvurabilecekleri bir birimin olması gereklidir. Sağ-
lık kuruluşlarında öğrenci ve personel sağlığı için
merkezlerin oluşturulmasının ve iyi bir kayıt sistemi-
nin gerekli olduğu düşüncesindeyiz. 
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