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ÖZ

Giriş: Sağlık çalışanları normal popülasyona kıyasla daha fazla aşıyla önlenebilir hastalıkların riskine maruz kalmaktalar. Bu çalışmada 
bir onkoloji hastanesi sağlık çalışanlarında kızamık, kızamıkçık, kabakulak (KKK) ve suçiçeğine karşı bağışıklık oranları ve bu oranların 
demografik özellikler ve hastalığı geçirme öyküleri ile ilişkisi değerlendirilmiştir.

Materyal ve Metod: Personel Sağlığı Polikliniğine başvuran sağlık çalışanlarında KKK ve suçiçeğine karşı serolojik test ELISA yöntemiyle 
yapıldı. Bir anket formuyla yaş, cinsiyet, meslek, meslekte çalışma süresi, hastalığı geçirme ve aşılanma öyküleri ve bulaş yolları sorgulan-
dı. İstatistik analiz “IBM SPSS Statistics 24” paket programı ve kappa (κ) uyum katsayısı ölçümü ile yapıldı.

Bulgular: Toplam 328 sağlık çalışanında; yaş ortalaması 40.08 ± 7.42 yıl ve %75.9’u kadın idi. Kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve 
suçiçeği seropozitifliği sırayla %95.7, %93.6, %82.3 ve %95.4 saptandı. Kızamık için seronegatif olanların istatistiksel olarak anlamlı 
bir kısmı (%50.0; p= 0.041) ≤ 34 yaş grubunda idi. Bu hastalıkların bulaş yollarını en çok hemşire grubu doğru yanıtladı (%44.8; p< 
0.05). Seropozitiflik oranları ile hastalığı geçirme öyküsü arasındaki uyumun zayıf olduğu saptandı (κ< 0.10).

Sonuç: Bu çalışma, özellikle immünsüpresif hastaların tedavi edildiği hastanelerde, sağlık çalışanlarının KKK ve suçiçeğine karşı bağışıklık 
durumunun serolojik testlerle tespit edilmesi ve seronegatif çalışanların aşılanması gerektiğini göstermektedir.
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GİRİŞ

Sağlık personeli, mesleklerini icra ederken has-
talarla olan yakın temas nedeniyle bulaşıcı infek-
siyon hastalıklarına toplum geneline kıyasla daha 
yüksek oranda maruz kalmakta, bu hastalıkları 
kolaylıkla hastalara ve sağlıklı bireylere bulaştıra-
bilmektedirler[1,2].

Kızamık, kızamıkçık, kabakulak (KKK) ve suçi-
çeği oldukça bulaşıcı infeksiyon hastalıklarıdır. Bu 
infeksiyonlar solunum damlacıklarıyla ve bu sal-
gılarla kontamine olmuş yüzeylere temas yoluyla 
bulaşmaktadır. Söz konusu bulaş, hastane dışında 
olduğu gibi hastane ortamında da hastalar arasın-
da ve hastalar ile sağlık çalışanları arasında kolay-
lıkla gerçekleşebilmektedir[1]. Hastane içinde sağlık 
çalışanlarından kaynaklanan salgınlar; çocuklar, 
gebeler, yaşlılar, komorbiditeli ve immünsüpresif 
hastalar gibi özellikli konakta daha yüksek mor-
talite ve morbidite riskini beraberinde getirmekte, 
aynı zamanda sağlık kuruluşları için iş gücü kaybı 
ve maliyet artışı söz konusu olmaktadır. Hasta 

ve sağlık çalışanı arasında infeksiyonların bulaş 
döngüsünü kırmanın en önemli ve etkili yolların-
dan biri aşıyla önlenebilir bulaşıcı hastalıklara kar-
şı sağlık çalışanlarının aşılanmasıdır[3]. Ülkemizde 
sağlık çalışanları da dahil olmak üzere yetişkin 
aşılaması son yıllarda gündeme gelen bir kavram-
dır, ancak henüz istenen düzeye ulaşamamıştır[4]. 
Sağlık çalışanlarının aşıyla önlenebilir bulaşıcı has-
talıklara karşı bağışıklık durumlarının bilinmesi ve 
aşılanması sağlık kuruluşlarında infeksiyon kontrol 
önlemlerinin önemli bir parçasıdır[5].

Bu çalışmada bir onkoloji hastanesi sağlık ça-
lışanlarında KKK ve suçiçeğine karşı bağışıklık 
oranları ve bu oranların, hastalığı geçirme öykü-
leri ile uyumu değerlendirilmiştir.

MATERYAL ve METOD 

Bu çalışma Dr. Abdurrahman Yurtaslan An-
kara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
gerçekleştirildi. Bu hastane ağırlıklı olarak solid 
organ ve hematolojik maliniteli hastaların tanı ve 
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Introduction: Healthcare workers are at increased risk of vaccine-preventable diseases than the normal population. In this study con-
ducted in an oncology hospital, the immunity rates of healthcare workers against measles, rubella, mumps (MMR) and chickenpox and 
the agreement between immunity and the history of illness were evaluated.

Materials and Methods: Serological tests against MMR and chickenpox were performed by the ELISA method in healthcare workers 
who applied to the Personnel Health Polyclinic. With a questionnaire, age, sex, profession, duration of work, the diseases and vaccina-
tion history and the ways of transmission were questioned. In statistical analysis, “IBM SPSS Statistics 24” package program and the 
kappa (κ) coefficient of concordance were used.

Results: In a total of 328 healthcare workers, the average age was 40.1 ± 7.4 years and 75.9% were females. IgG seropositivity 
for measles, rubella, mumps and chickenpox was found 95.7%, 93.6%, 82.3%, and 95.4% respectively. A statistically significant 
proportion of those who were seronegative for measles (50.0%; p= 0.041) were in the age group ≤ 34. The nurses group answered 
transmission routes significantly correctly (44,8%; p< 0.05). The kappa (κ) coefficient of concordance between seropositivity and the 
history of the diseases was weak (κ< 0.10).

Conclusion: This study shows that especially in hospitals where immunosuppressive patients are treated, the immune status of health-
care workers against MMR and chickenpox should be determined by serological tests, and seronegative workers should be vaccinated.

Key Words: Healthcare workers; Seroprevalence; Vaccination; Oncology hospital
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tedavisinin gerçekleştiği 500 yataklı bir hastane-
dir. Hastanemizde Personel Sağlığı Polikliniğinde 
aktif olarak sağlık çalışanlarının aşı ile önlenebilir 
hastalıklar ile ilgili tetkikleri ve aşılanmaları diji-
tal ve fiziki dosyalarda kayıt altında tutulmakta-
dır. Bu çalışmada 1 Ocak-1 Eylül 2019 tarihleri 
arasında, sağlık çalışanlarında KKK ve suçiçeği 
serolojik tetkiklerinin (ELISA yöntemiyle spesifik 
IgG antikor tayini) sonuçları değerlendirildi. Ça-
lışmaya; doktor, hemşire, temizlik elemanları ve 
diğer sağlık çalışanları (yardımcı sağlık personeli 
ve hastalarla teması olan poliklinik ve kliniklerde 
görevli tıbbi sekreterler) dahil edildi. Sağlık çalı-
şanlarına ait verilere hastanemiz Personel Sağlığı 
Polikliniği kayıtlarından ulaşıldı. Ayrıca yanıtlamayı 
kabul edenlere yüz yüze görüşme yöntemiyle bir 

anket uygulandı. Anket formuyla personelin yaşı, 
cinsiyeti, mesleği, meslekte çalışma süresi, KKK 
ve suçiçeği geçirme ve aşılanma öyküleri ve bu 
hastalıkların bulaş yollarıyla ilgili bilgi düzeyleri 
sorgulandı (Tablo 1). 

Personel Sağlığı Polikliniğinde IgG negatif (se-
ronegatif) personele kontrendikasyon olmadığı ve 
kabul ettikleri takdirde en az bir ay ara ile 2 doz 
KKK veya suçiçeği aşıları uygulanmıştır.

İstatistiksel Analiz

İstatistiksel analizler SPSS (IBM SPSS Statis-
tics 24) paket programı kullanılarak yapılmıştır. 
Bulguların yorumlanmasında frekans tabloları ve 
tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. İki nitel de-
ğişkenin ilişkilerinin incelenmesinde Fisher Exact, 

Tablo 1. Sağlık çalışanlarında KKK ve suçiçeği seroprevalans çalışması anket formu

Doğum tarihi (Yıl): 

Cinsiyet:   a) Erkek     b) Kadın  

Meslek:   

a) Doktor           b) Hemşire           c) Diğer sağlık çalışanı         d) Temizlik elemanı  

Meslekte kaçıncı yılınız:

Kızamık geçirdiniz mi?

a) Geçirmedim                              b) Hatırlamıyorum                         c) Geçirdim    

Kızamıkçık geçirdiniz mi?

a) Geçirmedim                              b) Hatırlamıyorum                         c) Geçirdim   

Kabakulak geçirdiniz mi?

a) Geçirmedim                              b) Hatırlamıyorum                         c) Geçirdim   

Suçiçeği geçirdiniz mi?

a) Geçirmedim                              b) Hatırlamıyorum                         c) Geçirdim   

Kızamık-kızamıkçık-kabakulak bulaş yollarını biliyor musunuz? (birden fazla işaretleyebilirsiniz)

a) Solunum salgıları   b) Direkt temas        c) Cinsel yol            d) Kan yolu

*cevaplar doğru ve yanlış olarak değerlendirildi

Suçiçeği bulaş yollarını biliyor musunuz? (birden fazla işaretleyebilirsiniz)

a) Solunum salgıları    b) Direkt temas        c) Cinsel yol            d) Kan yolu  

**cevaplar doğru ve yanlış olarak değerlendirildi

Daha önce kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı yaptırdınız mı?  

a) Yaptırmadım          b) Yaptırdım            c) Hatırlamıyorum              

Daha önce suçiçeği aşısı yaptırdınız mı? 

a) Yaptırmadım          b) Yaptırdım            c) Hatırlamıyorum

*Doğru cevap: a,b    ** Doğru cevap: a,b.
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süreklilik düzeltmesi ve Pearson-χ2 çapraz tabloları 
kullanılmıştır. Hastalık öyküleri ile IgG sonuçları 
arasındaki uyumun değerlendirilmesi için kappa (κ) 
katsayısı ölçümü kullanılmıştır. Kappa (κ) değeri-
nin yorumu; çok iyi düzeyde uyum: 0.81-1.00, 
iyi düzeyde uyum: 0.60-0.79, orta düzeyde uyum: 
0.40-0.59, ortanın altında uyum: 0.20-0.39, za-
yıf uyum: 0-0.20 olarak yapılmıştır[6]. P< 0.05 
değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

BULGULAR

Toplam 328 sağlık çalışanında KKK ve su-
çiçeği serolojik test sonuçları değerlendirildi, yaş 
ortalaması 40.08 ± 7.42 (yıl) ve 249’u (%75.9) 
kadın idi. Yaş gruplarına bakıldığında 132 çalışa-
nın (%40.3) 35-43 yaş grubunda olduğu belirlen-
di. Meslek gruplarına bakıldığında; 68’i (%20.7) 
doktor, 111’i (%33.8) hemşire idi. KKK ve suçi-
çeği serolojik test sonuçlarına göre 314 çalışanın 
(%95.7) kızamık, 307’sinin (%93.6) kızamıkçık, 
270’inin (%82.3) kabakulak ve 313’ünün (%95.4) 
suçiçeği için seropozitif olduğu belirlendi (Tablo 2).

Toplam 82 sağlık çalışanı anketimizi yanıtladı; 
yaş ortalaması 38.50 ± 6.31 (yıl) ve 65’i (%79.3) 
kadın idi. Yaş gruplarına bakıldığında 38 çalışanın 
(%46.3) 35-43 yaş grubunda olduğu belirlendi. 
Meslek grupları bakımından; 18’i (%22) doktor, 
33’ü (%40.2) hemşire idi. Katılımcıların meslek-
te çalışma yıllarına bakıldığında 46’sının (%56.1) 
meslekte 6-15 yıldır çalıştığı tespit edildi. KKK ve 
suçiçeği serolojik test sonuçlarına göre; 77 çalışan 
(%93.9) kızamık, 80’i (%87.6) kızamıkçık, 66’sı 
(%80.5) kabakulak ve 77’si (%93.9) suçiçeği için 
seropozitif bulundu (Tablo 3). 

Anketi yanıtlayanların KKK ve suçiçeği geçirme 
öyküleri sorgulandığında; çoğu kızamık ve kıza-
mıkçık geçirip geçirmediğini hatırlamadığını (sırayla 
%45.1 ve %59.8), kabakulak ve suçiçeği geçirdiğini 
(sırayla %45.1 ve %48.8) ifade etmiştir. KKK ve 
suçiçeği aşı hikayeleri sorgulandığında 37 çalışan 
(%45.1) bu aşıları yaptırdığını hatırlamadığını ifa-
de etmiştir. Hastalık bulaş yolları sorgulandığında, 
67’si (%8.7) KKK bulaş yollarını ve 73’ü (%89.0) 
suçiçeği bulaş yollarını doğru bilmiştir (Tablo 4).

Tablo 2. Tüm sağlık çalışanlarına ait demografik özellikler, KKK ve suçiçeği serolojik test sonuçlarının 
dağılımı

Değişken (n= 328) n %

Yaş grupları [ortalama ± "standart sapma →40.1 ± 7.4 (yıl)"]
≤ 34 
35-43
≥ 44

85
132
111

25.9
40.3
33.8

Cinsiyet
Erkek
Kadın

79
249

24.1
75.9

Meslek
Doktor
Hemşire
Diğer sağlık çalışanları
Temizlik elemanı

68
111
83
66

20.7
33.8
25.3
20.2

Kızamık IgG
Negatif
Pozitif

14
314

4.3
95.7

Kızamıkçık IgG
Negatif
Pozitif

21
307

6.4
93.6

Kabakulak IgG
Negatif
Pozitif

58
270

17.7
82.3

Suçiçeği IgG
Negatif
Pozitif

15
313

4.6
95.4
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Tüm çalışanlarda; yaş grupları, kadın/erkek 
cinsiyeti ve meslekler arasında KKK ve suçiçeği 
serolojik sonuçları incelendiğinde sadece kızamık 
için yaş grupları arasında istatistiksel olarak an-
lamlı fark bulundu (χ2= 6.379; p= 0.041); kıza-
mık seronegatif olanların ağırlıklı olarak ≤ 34 yaş 
grubunda (7 çalışan: %50.0), seropozitif olanların 
ise ağırlıklı olarak 35-43 yaş grubunda (126 çalı-
şan: %40.1) olduğu belirlendi (Tablo 5).

Diğer üç hastalığa karşı seropozitiflik oranları 
sayısal olarak en çok 35-43 yaş grubunda (sırayla 
%40.4, %38.1 ve %40.6), seronegatiflik oranları 
ise; kızamıkçık ve kabakulak için en fazla 35-43 
yaş grubunda (%83.1 ve %50.0), suçiçeği için 
44 yaş ve üzeri olanlarda tespit edildi (%40.0) 
(Tablo 5).

Seronegatiflerin tüm çalışanlara oranına bak-
tığımızda; kızamık için seronegatifler (≤ 34 yaş 

grubu) çalışanların %25.9’unu, suçiçeği için (≥ 
44 yaş grubu) çalışanların %33.8’ini, kızamıkçık 
ve kabakulak için (35-43 yaş grubu) çalışanların 
%46.3’ünü oluşturmaktaydı (Tablo 2 ve 5).

Anketi yanıtlayanların KKK ve suçiçeği geçir-
me öyküleri ile IgG sonuçları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p> 0.05).

Anketi yanıtlayanların KKK ve suçiçeği aşılan-
ma hikayesi ile IgG sonuçları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p> 0.05). 

Anketi yanıtlayanların KKK bulaş yollarını bil-
me durumu ile meslekler arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı ilişki tespit edildi (χ2= 21.633; p= 
0.000). Bulaş yollarını doğru bilen 30 çalışanın 
(%44.8) hemşire olduğu, yanlış bilen 7 çalışanın 
(%46.7) diğer sağlık çalışanları grubunda olduğu 
tespit edildi. Aynı şekilde, suçiçeği bulaş yolları-
nı bilme durumu ile meslek arasında istatistiksel 

Tablo 3. Anketi yanıtlayan sağlık çalışanlarına ait demografik özellikler, KKK ve suçiçeği serolojik test 
sonuçlarının dağılımı

Değişken (n= 82) n %

Yaş grupları [ortalama ± "standart sapma→38.5 ± 6.3 (yıl)"]
≤ 34 
35-43
≥ 44

24
38
20

29.3
46.3
24.4

Cinsiyet
Erkek
Kadın

17
65

20.7
79.3

Meslek 
Doktor
Hemşire
Diğer sağlık çalışanları
Temizlik elemanı

18
33
11
20

22.0
40.2
13.4
24.4

Meslek yılı [X ± "S.S.→12.3 ± 6.5 (yıl)"]
5 ve altı
6-15
15 üzeri

14
46
22

17.1
56.1
26.8

Kızamık IgG
Negatif
Pozitif

5
77

6.1
93.9

Kızamıkçık IgG
Negatif
Pozitif

2
80

2.4
87.6

Kabakulak IgG
Negatif
Pozitif

16
66

19.5
80.5

Suçiçeği IgG
Negatif
Pozitif

5
77

6.1
93.9

-



Sağlık Çalışanlarının KKK ve Suçiçeği Seroprevalansı

418 FLORA 2020;25(3):413-422

olarak anlamlı ilişki tespit edildi (χ2= 10.623; p= 
0.014). Bulaş yollarını doğru bilen 31 çalışanın 
(%42.4) hemşire olduğu, yanlış bilen 4 çalışanın 
(%44.4) diğer sağlık çalışanları olduğu tespit edil-
di. Bulaş yollarını doğru bilenlerin ağırlıklı olarak 
hemşire, yanlış bilenlerin ise diğer sağlık çalışan-
ları grubunda oldukları belirlendi. 

Anketi yanıtlayanların KKK ve suçiçeği IgG 
seropozitifliği ile bu hastalıkları geçirme öyküsü 
arasındaki uyumun ölçüldüğü analizde [kappa (κ) 
katsayısı ölçümü]; bu parametreler arasındaki uyu-
mun zayıf olduğu (κ< 0.10) tespit edildi (Tablo 6).

Seronegatif sağlık çalışanlarına (Tablo 2) KKK 
ve suçiçeği aşıları önerildi; aşılanmayı kabul eden 
40 çalışana KKK ve 10 çalışana suçiçeği aşıları 
yapıldı.

TARTIŞMA 

Bu çalışmanın sonuçları; hastanemiz sağlık ça-
lışanlarının %95.7’sinin kızamık, %93.6’sının kıza-
mıkçık, %82.3’ünün kabakulak ve %95.4’ünün su-
çiçeğine karşı seropozitif olduğunu göstermektedir. 

KKK ve suçiçeği aşı ile büyük oranda önle-
nebilen hastalıklar olmalarına rağmen hala Tür-
kiye’de ve dünyada görülmeye devam eden has-
talıklardır[7]. Bu hastalıklara maruz kalan sağlık 
çalışanları, hastalar, diğer sağlık çalışanları, aile 
bireyleri ve toplum içi temaslıları için risk oluştur-
maktadır[8]. Son yirmi yılda sağlık otoriteleri sağlık 
çalışanlarının aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı 
korunmasını sağlamak için rehberler geliştirmiştir. 
“Healthcare Infection Control Practices Advisory 
Committee (HICPAC)” ve “Centers for Disease 

Tablo 4. Anketi yanıtlayan sağlık çalışanlarında hastalık geçirme, bulaş yollarını bilme ve aşılanma 
öykülerinin dağılımı

Değişken (n= 82) n %

Kızamık geçirme öyküsü
Geçirmemiş
Hatırlamıyor
Geçirmiş

19
37
26

23.2
45.1
31.7

Kızamıkçık geçirme öyküsü
Geçirmemiş
Hatırlamıyor
Geçirmiş

20
49
13

24.4
59.8
15.8

Kabakulak geçirme öyküsü
Geçirmemiş
Hatırlamıyor
Geçirmiş

19
26
37

23.2
31.7
45.1

Suçiçeği geçirme öyküsü
Geçirmemiş
Hatırlamıyor
Geçirmiş

11
31
40

13.4
37.8
48.8

Kızamık, kızamıkçık, kabakulak bulaş yolunu bilme
Doğru
Yanlış

67
15

81.7
18.3

Suçiçeği bulaş yolunu bilme
Doğru
Yanlış

73
9

89.0
11.0

Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı
Yaptırmamış
Yaptırmış
Hatırlamıyor

23
22
37

28.0
26.9
45.1

Suçiçeği aşısı
Yaptırmamış
Yaptırmış
Hatırlamıyor

35
10
37

42.7
12.2
45.1
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Control and Prevention (CDC)”, sağlık çalışan-
larının KKK ve suçiçeğine karşı aşılanmasını ve 
bilgisayar ortamında kayıt altına alınmasını öner-
mektedir. Ancak, sağlık çalışanlarına yönelik aşı-
lama programları ülkeden ülkeye farklılık göster-
mektedir[1,9]. Türkiye’de sağlık çalışanları üzerinde 
yapılan araştırmalarda seropozitiflik oranları kıza-
mık için %57.1-%97.7, kızamıkçık için %96.3-
%98, kabakulak için %72-%99.7 ve suçiçeği için 
%93.7-%99.7 oranlarında rapor edilmiştir[7,10-13]. 
Diğer ülkelerde yapılan araştırmalara bakıldığın-
da ise bu oranların kızamık için %83-%95.4, 
kızamıkçık için %91-%100, kabakulak için %75-
%84.3 ve suçiçeği için %83-%96 civarında olduğu 

görünmektedir[2,9,14,15]. Çalışmamızda seropozitif-
lik oranları ülkemizden ve dünyadan raporlanan 
oranlara yakınlık göstermekle birlikte, en yüksek 
seropozitiflik oranı kızamık ve suçiçeği için (sırayla 
%95.7 ve 95.4) en düşük oran ise kabakulak için 
(%82.3) saptanmıştır. 

Genel popülasyonda farklı yaş gruplarında 
KKK ve suçiçeği seroprevalans oranlarına ba-
kıldığında çoğunlukla yaş ile artan seropozitiflik 
oranları rapor edilmektedir[7,15-17]. Çalışmamızda 
ise seropozitiflik oranlarının yaş artışı ile paralel 
olarak artmadığı, en yüksek seropozitiflik oran-
larının 35-43 yaş grubunda olduğu saptanmıştır 
(Tablo 5). Türkiye’de sağlık çalışanlarında, KKK 

Tablo 5. Sağlık çalışanlarının yaş gruplarına göre KKK ve suçiçeği seroloji sonuçları

Negatif Pozitif İstatistiksel analiz
OlasılıkDeğişken n % n %

Kızamık IgG

Yaş grupları
≤ 34 
35-43
≥ 44

7
6
1

50.0
42.9
7.1

78
126
110

2.8
40.1
35.1

χ2= 6.379
p= 0.041

Kızamıkçık IgG

Yaş grupları
≤ 34 
35-43
≥ 44

2
8
11

9.5
83.1
52.4

83
124
100

27.0
40.4
32.6

χ2= 4.621
p= 0.099

Kabakulak IgG

Yaş grupları
≤ 34 
35-43
≥ 44

10
29
19

17.2
50.0
32.8

75
103
92

27.8
38.1
34.1

χ2= 3.736
p= 0.154

Suçiçeği IgG

Yaş grupları
≤ 34 
35-43
≥ 44

4
5
6

26.7
33.3
40.0

81
127
105

25.9
40.6
33.5

χ2= 0.366
p= 0.833

Tablo 6. IgG seropozitifliği ile hastalıkları geçirme öyküsü arasındaki uyumun analizi

Değişken Kappa uyum katsayısı (κ) * Olasılık

Kızamık öyküsü > Kızamık IgG 0.017 0.375

Kızamıkçık öyküsü > Kızamıkçık IgG 0.015 0.389

Kabakulak öyküsü > Kabakulak IgG 0.056 0.124

Suçiçeği öyküsü > Suçiçeği IgG 0.009 0.449

*Kappa (κ) değeri; çok iyi uyum: 0.81-1.00, iyi uyum: 0.60-0.79, orta düzeyde uyum: 0.40-0.59, ortanın altında uyum: 0.20-0.39, 
zayıf uyum: 0-0.20
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ve suçiçeği bağışıklık oranlarının değerlendirildiği 
çalışmalarda da benzer şekilde yaş ile artmayan 
seropozitiflik oranları elde edilmiştir[7,10]. Türki-
ye’de 1998 yılına kadar tek doz olarak uygulanan 
kızamık aşısı bu yıldan itibaren iki doza çıkarıl-
mıştır. Ülkemizde 2002 yılından bu yana Kızamık 
Eliminasyon Programı yürütülmekte olup kombine 
KKK aşısı ise 2006 yılından beri bu program 
kapsamında kullanılmaktadır. Suçiçeği aşısı 2014 
yılından itibaren çocukluk dönem aşı takvimin-
de yer almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Ba-
kanlığı tarafından KKK, suçiçeği aşısı ile birlikte 
özellikle bu hastalıklar açısından riskli kliniklerde 
çalışan tüm sağlık personeli için gerekli görülmüş-
tür[12,18,19]. Ülkemizde kızamık, kombine KKK 
ve suçiçeği aşılarının çocukluk çağı aşı takvimine 
giriş tarihlerine bakıldığında, yetişkin aşılamanın 
da yaygınlaşmadığını göz önünde bulundurarak bu 
aşılarla tam aşılanmış insanların genç yaş grubun-
da olacakları görülmektedir. Bu da, sağlık çalışan-
larında bu hastalıklara karşı tespit edilen yüksek 
seropozitiflik oranlarının çoğunlukla semptomatik 
veya asemptomatik geçirilen hastalıktan dolayı ge-
liştiğini düşündürmektedir. Seronegatif çalışanlar 
ise her zaman hastalık geçirme ve bulaştırma 
riskini taşımaktadırlar. 1997-2011 yılları arasında-
ki nozokomiyal kızamık salgınlarını değerlendiren 
bir derlemede duyarlı sağlık çalışanlarına bulaşma 
riskinin toplum geneline göre 13-19 kat daha 
yüksek olduğu saptanmıştır[20]. Ayrıca kızamıkçık, 
kabakulak ve özellikle suçiçeği için nozokomiyal 
bulaş ve hastane salgınları bildirilmiş ve duyarlı 
sağlık personelinin yüksek risk altında oldukları 
için aşılanmaları önerilmiştir[13,21]. Çalışmamızda 
KKK ve suçiçeği için seronegatif olanlar, çalışan-
ların sırayla %25.9, %46.3 ve %33.8’ini oluş-
turmaktaydı (Tablo 2,5). Hastanemizde ağırlıklı 
olarak kanserli ve immünsüpresif hastalara hizmet 
verilmekte, bu seronegatiflik oranlarının hem ça-
lışan hem de hastalar açısından önemli derecede 
risk oluşturduğu gözlenmektedir. 

Çalışmamızda serolojik tetkik sonuçları ile has-
talık geçirme ve aşılanma öyküleri arasında is-
tatistiksel ilişki bulunmasa da çalışanların çoğu 
kızamık ve kızamıkçık geçirdiklerini hatırlamadık-
larını (sırayla %45.1 ve %59.8), kabakulak ve 
suçiçeği geçirdiklerini hatırladıklarını (sırayla %45.1 
ve %48.8) beyan etmişlerdir. Bu sonuçlardan yola 

çıkarak, kabakulak ve suçiçeğinin daha belirgin bir 
klinik tablo oluşturduğu için daha çok hafızada 
kaldığı düşünülmüştür. Sağlık personelinin hasta-
lık öyküsü ve serolojik test sonuçlarını karşılaştı-
ran çalışmalarda KKK ve özellikle suçiçeği öyküsü 
için yüksek pozitif prediktif değer (PPD) (%95.6-
%98.9) saptayan çalışmaların yanı sıra[7,22,23], 
çalışanların ifadesine dayanarak hastalık geçirme 
veya aşılanma öyküleri ile serolojik tetkik sonuç-
larının uyuşmadığını gösteren çalışmalar da dikkat 
çekmektedir[10,11]. Çalışmamızda KKK ve suçiçeği 
seropozitifliği ile bu hastalıkları geçirme öyküsü 
arasındaki uyumun zayıf olduğu (κ< 0.10) tespit 
edildi. Aşılanma öyküsü konusunda hastane çalı-
şanlarının çoğu KKK ve suçiçeğine karşı aşılanıp 
aşılanmadıklarını hatırlamadıklarını beyan etmişler-
dir (%45.1) (Tablo 4). Dolayısıyla bu hastalıklara 
karşı bağışıklık veya duyarlılık durumunun kişilerin 
ifadesine ve hafızasına dayanarak güvenli bir şekil-
de değerlendirilemeyeceği kanaati oluşmuştur.

Yapılan araştırmalarda, aşılamadan önce se-
rolojik tetkiklerle duyarlı sağlık çalışanlarının be-
lirlenmesi, özellikle suçiçeği için, tüm çalışanlara 
yapılan kitle aşılama yönteminden daha maliyet et-
kin bulunmuştur[10,12,24,25]. Ülkemizin farklı mer-
kezlerinde yapılan çalışmalara göre genel olarak 
aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı bağışıklık oran-
larının %78’in altında olduğu toplumlarda tarama 
testi yapılmadan aşı uygulanmasının maliyet etkin 
olabileceği bildirilmiştir[7,13]. Çalışmamızda maliyet 
etkinlik değerlendirilmesi yapılmamıştır ancak elde 
ettiğimiz veriler ve ülkemizde rapor edilen sero-
pozitiflik oranlarına bakılırsa bu oranların genelde 
%78’in üstünde olduğu ve aşı öncesi serolojik 
taramaların maliyet etkin olacağı sonucu ortaya 
çıkmaktadır.

Çalışmamızda kadın/erkek cinsiyeti ve meslek-
ler arasında KKK ve suçiçeği serolojik sonuçları 
açısından anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Bu 
hastalıkların bulaş yollarını sorguladığımızda anketi 
yanıtlayanların > %80’i doğru yanıt vermiş, doğru 
yanıt verenlerin ağırlıklı olarak hemşire, yanlış 
yanıtlayanların ise diğer sağlık çalışanları (yardım-
cı sağlık personeli ve tıbbi sekreterler) grubunda 
oldukları belirlenmiştir. Bu sonuçların, hastanemiz-
de sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen hizmet 
içi eğitimlerde infeksiyon hastalıkları, bulaş yolları 
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ve aşılarla infeksiyonlardan korunma konularına 
ağırlık verme konusunda yol gösterici olacağını 
düşünmekteyiz. 

Bu çalışmanın kısıtlılığı; serolojik tetkikleri ya-
pılan personelin büyük çoğunluğunun yoğun iş 
temposundan dolayı anket çalışmasına katılama-
ması olmuştur.

Sonuç olarak elde ettiğimiz veriler, literatür 
eşliğinde değerlendirildiğinde, sağlık çalışanlarında 
hastalık geçirme ve aşılanma öykülerinin güvenilir 
olmadığını göstermektedir. Aşılama programlarının 
maliyet etkinliği de göz önünde bulundurulduğunda 
özellikle immünsüpresif hastaların tedavi edildiği 
merkezlerde sağlık çalışanlarında KKK ve suçiçeği 
gibi aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı bağışıklık 
durumlarının serolojik testlerle tespit edilmesi ve 
gerektiğinde aşılanmaları uygun olacaktır.
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