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Sunu Planı 

´ Enfeksiyon riski 

´ Bulaş yolları 

´ Standart önlemler 

´ Sağlık çalışanı aşı programı 

´ Kan ve diğer vucüt sıvıları ile bulaşan 
enfeksiyonlar ve korunma 

´ Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyonlar ve 
korunma 

´ Fekal oral yolla bulaşan enfeksiyonlar ve 
korunma 

En önemli meslek hastalığı ve ölüm nedeni 

ENFEKSİYONLAR 

Sağlık Çalışanı-Enfeksiyon Riski 

• Hastalığın toplumda yaygınlığı (prevalans)  
• Toplumun bağışıklık veya aşılanma durumu  
• Yeni bir suş veya etkenin ortaya çıkması  

Toplumun 
özellikleri  

• İnkübasyon süresi  
• Bulaştırıcılık: Havayolu/damlacık/temas  
• Virulans  

Etkenin 
özellikleri  

• Koruyucu önlemler  
• Aşılanma  

Bireyin 
özellikleri  

Bulaş Yolları 

Kan/vücut sıvıları (genital sekresyonlar, plevra, periton, 
perikard, BOS, eklem ve amniyon sıvıları) ile direkt temas  

Kontamine alet/yüzey ile indirekt temas  

Göz/burun/ağız mukozasının sıçrayan sekresyon veya 
damlacıklar ile temas  

Hava yolu ile bulaşan mikroorganizmaların inhalasyonu  

Dışkı, idrar, ter, gözyaşı, tükrük, balgam, burun 
sekresyonu bulaşı (düşük risk) 

Standart Önlemler 

´ Hastaya temas öncesi ve sonrası eller yıkanmalı  

´ Kişisel korunma 

           Aşılanma 

           Maske, eldiven, gözlük kullanımı 

´ İğneler kılıfına geçirilmemeli, ucu bükülmemeli, 
delinmeye dirençli kutular içine atılmalı  
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Standart Önlemler 

´ Kan veya kanlı sıvılar ile kirlenen çarşaflar ve 
diğer materyaller özel torbalar içinde 
uzaklaştırılmalı  

´ Eksüdatif deri lezyonu olan sağlık personeli 
iyileşene kadar doğrudan hasta bakımı veya araç- 
gereç bakımı ile ilgilenmemeli  

Standart Önlemler 

´ Hastadan hastaya bulaşın önlenmesi  

            Sterilizasyon-dezenfeksiyon      

            Ortam temizliği 
            Atık yönetimi  

´ İnvaziv işlemlerde mümkünse tek kullanımlık 
malzeme kullanımı 

´  YBÜ’de yiyecek ve içecek bulunmasına izin 
verilmemeli 

 

İdari Önlemler 

´ Düzenli olarak hizmet içi eğitim yapılması  

´ Çalışanların teması bildirme, danışma hizmeti alma, 
tedavi ve takip konusunda bilgi sahibi olması 
sağlanmalı 

´ Çalışanların sağlık değerlendirmesi yapılmalı  

´ Kişisel koruyucu malzemeler, temizlik ve 
dezenfeksiyon ürünlerinin kesintisiz temini sağlanmalı 

 

SAĞLIK ÇALIŞANI AŞI 
PROGRAMI 

Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2015;8(1):59-68 
Immunization of Health-Care Personnel MMWR Recomm Rep 2011;60(RR-7):1-45  

CDC önerileri 
AŞILAR  ÖNERİLER  SEROLOJİK TARAMA 

ÖNERİLERİ 
BEKLENEN ETKİNLİK  YAN ETKİ  

Hepatit B  Daha önce aşılanmamış olanlar, hep B aşısı 
serisini tamamladığını belgelendiremeyenler 
ya da hepatite karşı bağışık olmadığını 
gösteren güncel kan testi olanlar;  
3 doz aşı önerilir (0,1 ve 6.ay) (IM) 
 

3.dozdan 1-2 ay sonra anti-HBs 
serolojik testi yaptırılır,  
anti-HBs serolojik titresi ≥10 mlU/
mL düzeyi yeterli korumayı gösterir 
Anti-HBs <10 mlU/mL ise yeterli 
koruma gerçekleşmediği için aşı 
serisine tekrar başlanır 
Aşı yanıtı alınan kişilerde aralıklı 
serolojik tarama önerilmez  

3 doz aşı sonrası; 
≤40 yaş altı erişkin %90 aşı yanıtı 
≥60 yaş  üzeri erişkinlerde %75 aşı 
yanıtı  
 

Enjeksiyon yerinde ağrı (%3-29)  
Isı artışı (%1-6)  
 

İnfluenza  Bütün sağlık çalışanlarına; 
Yılda 1 doz aşı önerilir 
Trivalanlı inaktif aşı (IM) veya canlı attenüe 
aşı (intranazal) önerilir  

Değişken ( aşı ve dolaşan sus� 
uyumu, yaş, sağlık durumu vb. 
değişkenlere bağlı olarak)  
 

Enjeksiyon yerinde ağrı (%10-64)  
Ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı  

Kızamık- 
Kızamıkçık- 
Kabakulak (KKK)  

KKK’ya karşı bağışıklanma durumunu 
gösteren güncel kan testi olmayanlar;  
1 ay arayla 2 doz aşı önerilir (SC)  

Aşı öncesinde serolojik tarama 
önerilmez 
Aşı sonrasında serolojik tarama 
önerilmez  
 

Kızamık; (2 doz aşı) % 99  

Kabakulak (2 doz aşı) %79-95 

Kızamıkçık; (1 doz aşı) %95-99  

Anafilaksi (1-3.5/1 milyon doz)  
Trombositopeni (2-4/100 000 doz)  
Artralji-akut artrit benzeri bulgular 
(%10-25)  

Suçiçeği  Suçiçeği geçirmeyenler, suçiçeği aşısı 
olmayanlar ya da suçiçeğine karşı bağışık 
olduğunu gösteren güncel kan testi 
olmayanlar;  
1 ay arayla 2 doz aşı önerilir (SC)  

Aşı öncesinde serolojik tarama 
uygulanması önerilir  
Aşı sonrasında aralıklı serolojik 
tarama önerilmez  
 

Çocuklarda; (tek doz ) %95 ( orta 
ve ağır enfeksiyon gelişimi) 
 
Erişkinde; (iki doz) %80 
(enfeksiyon gelişimi)  

Lokal reaksiyon (%24-32,5)  
Su çiçeği benzeri döküntü (%3 ilk 
doz sonrası, 
%1 2. doz sonrası)  
 

Tetanoz-Difteri- 
Boğmaca (Tdap)  

Daha önce Tdap uygulanmamış sağlık 
çalışanlarına bir doz aşı önerilir (IM)  
Gebe sağlık çalışanlarına her gebelikte 1 doz 
aşı (Tdap) önerilir 
10 yılda bir tetanoz-difteri (Td) aşısı tekrarı 
önerilir 
  

Serolojik tarama önerilmez  %66-78  
 

Enjeksiyon yerinde ağrı  
Lokal şişlik, kızarıklık ve ısı artışı  
 

Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Önerileri 

AŞILAR  ÖNERİLER  

Tetanoz-Difteri (Td)  Daha önce aşılanma durumu bilinmeyen sağlık çalışanlarına 3 doz aşılama önerilir (1.ve 2. aşı 
arasında 1 ay, 2. ve 3. aşı arasında en az 6 ay olmalıdır)  
Primer aşılaması yapılmış sağlık çalışanlarına 10 yılda bir kez Tetanoz-difteri (Td) uygulanması 
önerilir  

Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak 
(KKK)  

Bağışık olduğuna dair kanıt bulunmayan tüm sağlık çalışanlarına 1 ay arayla 2 doz KKK aşısı 
önerilir  

İnfluenza  Tüm sağlık çalışanlarına yılda bir kez mevsimsel influenza aşısı önerilir  

Hepatit A  Fekal materyal maruziyeti olan, pediatri ve enfeksiyon hastalıkları servislerinde çalışan tüm 
sağlık çalışanlarına 6 ay arayla 2 doz aşı önerilir 
Hepatit A aşılaması öncesinde serolojik tarama önerilir  

Hepatit B  Öncesinde serolojik tarama yapılmadan tüm yas� grubundaki sağlık çalışanlarına 3 doz hepatit 
B aşısı önerilir (1.ve 2. doz aşı arasında en az 1 ay, 2. ve 3. arasında en az 2 ay olmalıdır)  
Son aşı dozundan 1-2 ay sonra Anti-HBs yanıtına bakılması önerilir  
Pekiştirme doz aşı önerilmez  

Suçiçeği  Immün yetmezliği olan hastaların takip edildiği servislerde veya yeni doğan ünitesinde çalışan 
sağlık personeli için önerilir  
Daha önce hastalık geçirme öyküsü bulunmayan sağlık çalışanlarına serolojik tarama yapılması 
ve bağışık olmayan sağlık çalışanlarına 1 ay ara ile 2 doz suçiçeği aşısı uygulanması önerilir  
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Özel durumlarda uygulanabilecek aşılar 

Aşı Endikasyon Öneri 

Meningokok Asepleni, kompleman eksikliği olan 
sağlık çalışanlarına 
Endemik bölgeye seyahat edecek olan 
sağlık çalışanlarına 
Etkenle karşılaşma riski bulunan 
laboratuvar çalışanlarına  

2 doz konjuge meningokok aşısı (MCV4) 
önerilir (Her 5 yılda bir ek doz)  
1 doz MCV4 aşısı önerilir (son aşıdan sonra 5 
yıl geçmişse ek doz) 
1 doz MCV 4 aşısı önerilir -Risk devam ediyorsa 
5 yılda bir ek doz  
 

Tifo S.typhi temas riski olan sağlık 
çalışanlarına  

Canlı attenüe aşı (oral) veya kapsüler 
polisakkarit aşı-(IM)  

Polio Poliovirus temas riski artmış 
sağlık çalışanlarına ( laboratuvar 
çalışanları, endemik bölgede 
çalışacak olanlar veya hasta ile 
kapalı alan temas riski olanlar)  
 

Primer aşılama yapılmadı ise 3 doz inaktive 
poliovirus aşısı (IPV) önerilir (1. ve 2 doz 
arasında en az 4-8 hafta, 2.ve 3.doz 
arasında 6-12 ay olmalı) Primer aşılaması 
tam olan sağlık çalışanlarına 1 ek doz IPV 
önerilir  

KAN VE DİĞER VÜCUT SIVILARI 
İLE BULAŞAN ENFEKSİYONLAR 
VE KORUNMA  

Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2015;8(1):29-34 
Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2015;8(1):40-4 
Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2015;8(1):35-9  
National Healthcare and Social Assistance Agenda 2013 
 

´ Kan ve vücut sıvıları ile temas sıklıkla perkütan 
yaralanma (kesici delici yaralanmalar, iğne batması), 
hasarlı deriye bulaş veya mukozalara sıçrama 
yoluyla olmakta 

´ Delici/kesici alet yaralanması 385 000/ yıl  

´ Yaralanmaların %50’den fazlası bildirilmiyor 

´ Avrupa’da her yıl 304.000 sağlık çalışanının HBV, 
149.000 sağlık çalışanının HCV , 22.000 sağlık 
çalışanının HIV ile kontamine materyal ile 
perkütan yaralandığı tahmin edilmekte  

Riskli temas sonrası hemen yapılması gerekenler 

´ Yaralanma bölgesi bol su ve sabunla yıkanmalı 

´ Sonra antiseptik ile bakım yapılabilir 

´ Yaralanma bölgesi kanatma amacı ile sıkılmamalı, 
zedelenmemeli  

´ Hemen enfeksiyon kontrol komitesi ile temasa 
geçilmeli 

En sık bulaşan etkenler  

´ Hepatit B virüsü (HBV)  

´ Hepatit C virüsü (HCV)  

´ İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV)   

´ Viral kanamalı ateş       
 

Perkütan temas ile bulaş riski  

Hepatit C 
 % 3  

(% 3-10)  

Hepatit B 
 % 30 (% 2-40)  

 

HIV  
% 0.3  

(% 0.3-0.4)  
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Hepatit B   prevalansı 

´ ABD’de HBsAg prevalansı < %2 

´ Akdeniz ülkeleri HBsAg prevalansı %2-7 

´ Çin HBsAg prevalansı ≥ %82,3 

´ Türkiye HBsAg prevalansı %1-14,3   

        Batı %3-4,5   

        Doğu ve G.doğu Anadolu %8-14,3  

´ İnkübasyon süresi 50-180 gün 
 

Hepatit B enfeksiyon riski 

´ HBsAg-pozitif, HBeAg pozitif; 

              klinik hepatit  %22-31 

              serokonversiyon %37-62  

´ HBsAg-pozitif, HBeAg-negatif; 

              klinik hepatit  %1-6 

              serokonversiyon %23-37 

 

Hepatit B korunma 

´ En etkili yol aşılanma ile HBV’ye karşı aktif 
bağışıklık kazanılması 

´ CDC tüm sağlık çalışanlarının aşılanmasını 
öneriyor  

´ Çoğu sağlık çalışanının önceden aşılı olması 
nedeniyle HBV aşılaması öncesi rutin serolojik test 
önerilmiyor 

Hepatit B temas sonrası profilaksi  

´ Hepatit B pozitif kişiden seronegatif kişiye bulaş 
durumunda ilk 48 saat içinde HBIG 0,06 ml/kg dozda IM 
uygulanmalı 

´ Aynı zamanda aşı şeması başlatılmalı (0, 1, 2, 12. aylarda 
birer doz aşı; 0, 10, 21.gün veya 0, 7, 28. gün birer doz aşı 
sonrası 12. ayda bir doz aşı) 

´ HBIG uygulaması temas sonrası ilk yedi gün içinde 
yapılabilir 

´ HBIG ile birlikte aşı uygulanmayanlara bir ay sonra 
HBIG tekrarlanmalı 

Hepatit B temas sonrası profilaksi  

HBsAg pozitif kaynak  HBsAg negatif kaynak  Bilinmeyen kaynak  

Aşısız sağlık personeli HBIG + HBV aşı 
şemasına başla 

HBV aşı şemasına başla  HBV aşı şemasına başla 

Aşılı sağlık personeli Tedavi önerilmiyor Tedavi önerilmiyor Tedavi önerilmiyor 

Aşı yanıtı olmayan 
sağlık personeli 

HBIG + HBV aşı 
şemasına başla ya da bir 
ay ara ile 2 doz HBIG 

Tedavi önerilmiyor HBsAg pozitif kabul et 

Aşılı, ancak antikor 
yanıtını bilmiyor 

Antikor titresi bakılır, <10 
İÜ/ml ise yanıtsız gibi 
davranılır 

Tedavi önerilmiyor HBsAg pozitif kabul et 

Hepatit C 

´ Kronik C hepatitinin siroz ve karaciğer kanseri gibi 
komplikasyonlara yol açması nedeniyle HCV enfeksiyonu 
tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu 

´ HCV’ye etkili, koruyucu bir aşının geliştirilememiş  

´ Toplumdaki akut enfekte olgulara erken tanı koymak 
virüsün sağlık çalışanlarına bulaşma olasılığını azaltır  



27/04/16	  

5	  

Hepatit C bulaş yolları 

´ Perkütan (parenteral)  

´ Perinatal yol  

´ Cinsel ilişki 

´ İnkübasyon süresi 30-150 gün 

Hepatit C temas sonrası izlem 

´ Profilakside standart IG’ler etkili değil 

´ Öncelikle temasın şekli, enfekte sıvı veya materyalin ne 
olduğu, kaynağın ve temas eden çalışanın viral 
göstergeleri değerlendirilmeli  

´ Temas sonrası anti-HCV 54-192 gün, HCV RNA 7- 14 
gün içinde pozitifleşir 

´   ALT düzeyi temastan ortalama 46 gün sonra yükselir  

Hepatit C temas sonrası izlem 

´ Temastan bir ay sonra bakılan anti-HCV testi 
duyarlılığı %10,2 (6. ay %100), HCV RNA testi 
duyarlılığı %100 (6. ay %100),  ALT yüksekliğinin 
duyarlılığı %36,8 (6. ay %93.6)bulunmuş 

´ HCV enfeksiyonunda anti-HCV pozitif, HCV RNA 
negatif / anti-HCV negatif, HCV RNA pozitif / her 
iki test de negatif olabilir 

Hepatit C temas sonrası izlem 

´ HCV bulaş olasılığı olan sağlık çalışanlarının 
izleminde ALT düzeyleri, anti-HCV ve HCV 
RNA testleri birlikte değerlendirilmeli 

´ Erken tanı için temastan 4-6 hafta sonra HCV 
RNA bakılması önerilir 

Hepatit C temas sonrası izlem 

Ülkeler ALT  Anti-HCV  HCV RNA  
 

Avrupa   Aylık (4-6 ay süresince)   6. ay*   ALT yükselirse veya 
anti-HCV pozitifleşirse  

Amerika   4-6.aylarda   4-6. ay   Anti-HCV pozitifleşirse  

Amerika-alternatif    –   –    4-6 hafta sonra  

Fransa  1.,3. ve 6. ay  1.,3. ve 6. ay  ALT yükselirse ve/veya 
anti-HCV pozitifleşirse  

Fransa 1.,3. ve 6. ay 1.,3. ve 6. ay  2 hafta sonra  
 

İngiltere –  3. ve 6. ay  6.,12. haftalarda  
 

Kanada 
 

Hastalar duyarlı testlerle 
takip edilmeli**  

* HIV enfeksiyonu varsa 12. aya kadar. 

**Öncelikle PZR, yoksa “branched” DNA ile HCV RNA yoksa üçüncü kuşak EİA 
ile anti-HCV Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2015;8(1):35-9 

Hepatit C temas sonrası anti-viral 
tedavi 

´ Akut hepatit tanısı alan olgularda enfeksiyon 
kendiliğinden sonlanabileceği için 8-16 hafta 
beklenmeli 

´ Bu süre sonunda HCV RNA’sı negatifleşmeyen 
olgular pegile interferonla 24 hafta süreyle tedavi 
edilmeli 

´ Genotip 1 ile enfekte olgularda ve viral yükü fazla 
olanlarda tedaviye erken başlanabilir  
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HIV/AIDS bulaş yolları 

´ HIV enfeksiyonu açısından kan, semen ve vajinal salgılar 
virüsün en yoğun bulunduğu örnekler  

´ Eklem sıvısı, plevra sıvısı, periton sıvısı, perikart sıvısı, 
amniyotik sıvı ve anne sütü enfeksiyöz kabul edilir  

´ Perkütan yolla  

´ Mukoza yolu ile 

´ İnkübasyon süresi 30-90 gün  

HIV/AIDS temas sonrası izlem 

´ 3. kuşak tarama testleri kullanılıyorsa temastan 
sonra hemen, 6. hafta, 12. hafta ve 6. ayda 

´ 4. kuşak tarama testleri kullanılıyorsa temas 
sonrasında hemen, 6 hafta ve 4 ay sonra anti-HIV 
antikorlarının aranması önerilir  

HIV/AIDS temas sonrası proflaksi 

´ Kaynak olguda HIV enfeksiyonu ya da HIV 
enfeksiyonunu düşündürecek bir durum bulunup 
bulunmadığı değerlendirilmeli 

´ Kaynak olgunun HIV durumunun bilinmiyorsa 
hızlı HIV testleri yapılmalı 

´ Kaynak olgunun HIV serolojisinin bilinmediği ve 
incelenemediği durumlarda proflaksiye 
başlanması önerilir 

2013 CDC rehberi 

HIV/AIDS temas sonrası proflaksi 

´ Proflaksi olabildiğince hızlı, saatler içinde 
başlanmalı; süresi 4 hafta olmalı 

´ Kaynak olguda HIV enfeksiyonu saptanmazsa, 
bulaş riskinin az olması ve profilaksinin olası 
yarar-zarar dengesi nedeniyle profilaksinin 
kesilmesi önerilir 

´ Bu durumda sağlık çalışanına temas sonrası izlem 
önerilmez 

HIV/AIDS temas sonrası proflaksi 

´ Üç (ya da daha fazla) antiretroviralden oluşan 
profilaksi rejimi önerilir 

´ Kaynak olgunun antiretroviral direnci, sağlık 
çalışanında bulunan yandaş hastalıklar, olası yan 
etkiler gibi özel durumlarda uzmana danışılarak 
alternatif rejimler başlanabilir 

´ Profilaksi başlanan sağlık çalışanı, 72 saat sonra 
tekrar değerlendirilmeli, bu süre içinde temas 
durumu ya da kaynak olgu ile ilgili daha fazla bilgi 
toplamaya çalışılmalı  

Temas sonrası  HIV enfeksiyonu profilaksisi açısından değerlendirme  
 

 
Temas türü 
 

HIV (+) 
Sınıf 1  
 

HIV (+) 
Sınıf 2  

HIV durumu 
bilinmiyor  

Kaynak 
bilinmiyor  

HIV (-)  
 

 
 

Perkütan 
yaralanma  

 

Hafif 2 ilaç 3 ilaç Genellikle 
proflaksi 
önerilmez, 
kaynak 
olgunun HIV 
enfeksiyonu 
için risk faktörü 
varsa 2 ilaç ile 
proflaksi 
verilebilir  

Genellikle 
proflaksi 
önerilmez, 
kaynağın 
HIV (+) 
hastalara ait 
olma riski 
varsa 2 ilaç 
ile proflaksi 
verilebilir  
 

 
 
 
Proflaksi 
gerekmez 

Ciddi ≥3 ilaç  
 

≥3 ilaç 
 

 
Mukoza ve 
zedelenmiş 
deriye bulaş 

 

Az 
miktarda 

2 ilaç 2 ilaç 

Çok 
miktarda 

2 ilaç 3 ilaç 

Sınıf 1; asemptomatik HIV enfeksiyonu veya düşük viral yük 
Sınıf 2; semptomatik HIV enfeksiyonu, AIDS, yüksek viral yük 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. HIV/AIDS Tanı ve Tedavi Rehberi. 
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Temas sonrası proflaksi rejimleri 

Temel rejim (İki NRTI ile)  

 
İlk seçenek  
 

TDF 300 mg/gün + emtrisitabin 200 mg/gün  
                    VEYA 
Zidovudin 300 mg x 2/gün + lamivudin 150 mg x 2/gün  

Genişletilmiş rejim (temel rejime aşağıdakilerden biri eklenir)  

Proteaz inhibitörleri  

İlk seçenek Lopinavir/ritonavir 400/100 mg x 2/gün  

Alternatif Atazanavir 300 mg/gün + ritonavir 100mg/gün 
Darunavir * 800 mg/gün + ritonavir 100 mg/gün  

Entegraz inhibitörü 

Raltegravir 400 mg x 2/gün 
(Türkiye’de bu endikasyon için kullanım izni yoktur)  

NRTI; nükleozit (nükleotit) revers transkriptaz inhibitörü 
TDF; tenofovir  disoproksil fumarat Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. HIV/AIDS Tanı ve Tedavi Rehberi. 

Viral Kanamalı Ateşler (VKA) 

´ Ateşle seyreden, bazen kanamaların eşlik ettiği ciddi bir 
hastalık tablosunu tanımlayan genel bir terim,  

´ Bu hastalık tablosunu 4 farklı virüs familyası oluşturur 

Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2015;8(1):45-52 

Arenaviridae 
familyasında: 

Lassa ateşi virüsü, 
Junin ve 

Machupo virüsler 

Bunyaviridae 
familyasında: 
Kırım-Kongo 

kanamalı ateşi 
(KKKA), Rift Vadisi 

Ateşi, Hantaan 
kanamalı ateşi 

virüsleri 

Filoviridae 
familyasında: 

Ebola ve 
Marburg ateşi 

virüsleri  

Flaviviridae 
familyasında: Sarı 
Humma, Dengue 

ateşi, Omsk 
kanamalı ateşi, 
Kyasanur orman 
hastalığı virüsleri   

KKKA 

´ Mortalitesi yüksek nazokomiyal salgınlar 

´ Türkiye’de son 8 yıl içinde 30 sağlık çalışanı 
enfekte olmuş, 5’i hayatını kaybetmiş 

´ Temas sonrası 14 gün günlük tam kan ve biyokimya 
testleri ile takip ve oral ribavirine hastalığın erken 
döneminde başlanması önerilir 

´ Ribavirin dozu; 2 g yüklemeyi takiben ilk 4 gün 6 
saat arayla 1 g, daha sonra 6 gün süreyle 8 saatte bir 
800 mg 

Önlem 

Korunmak için temel yol tüm hastaların 
kan ve vücut sıvılarının enfekte kabul 
edilmesi ve buna göre davranış 
geliştirilmesi 

Önlem 
´ Hasta izolasyonu yapılmalı 

´ Hasta bakımında kullanılan aletler tek kullanımlık ya da 
hastaya özel olmalı  

´ Hasta odasına giren personel sınırlandırılmalı, odalara 
ziyaretçi alınmamalı 

´ Kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE); eldiven, yüz ve göz 
koruyucu maske, önlük, bone, su geçirmez botlar veya 
ayakkabı üzerine geçirilen su geçirmez koruyucular 
kullanılmalı  

Önlem 
´ Önce su geçirmez ayakkabılar ve önlük giyilmeli ardından 

maske, gözlük veya yüz koruyucu takılmalı, baş bone ile 
kapatılmalı  

´ Daha sonra el hijyeni sağlanarak eldiven takılmalı, önlük 
üzerine su geçirmez bir başka önlük takılmalı 

´ KKE’ler çıkarılırken; bulaşı önleyecek şekilde önce su 
geçirmez önlük ve ayakkabı koruyucuları, sonra içe 
giyilen önlük ve eldiven ters çevrilerek çıkarılmalı 

´ El hijyeni sağlandıktan sonra bone, yüz koruyucu gözlük 
ve maske çıkarılmalı 

´ Tüm işlemler tamamlandıktan sonra tekrar el hijyeni 
sağlanmalı 
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Önlem 

´ Delici kesici aletler mümkün olduğunca az 
kullanılmalı, kan alma işlemleri ve laboratuvar 
testleri kısıtlanmalı  

´ VKA etkeni virüsler, zarflı virüsler olduğundan 
hastanelerde yaygın olarak kullanılan antiseptikler, 
dezenfektanlar ve kuru ısı ile kolaylıkla inaktive 
olur  

´ Vücut sıvıları ve çıkartıları direkt veya 1/10’luk 
çamaşır suyunda 5 dk bekletilip dekontamine 
edildikten sonra tuvalete dökülebilir  

Önlem 

´ Kan veya kan vücut sıvılarının yüzeylere bulaşması 
durumunda kirli bölgeye 1/10’luk çamaşır suyu 
dökülerek en az 15 dk bekletilmeli, daha sonra 
1/100 çamaşır suyu ile ıslatılmış bezle silinmeli, 
ardından su ve deterjanla temizlenmeli  

´ Hasta yatakları plastik kılıflarla kaplanmalı 

Önlem 
´ Çamaşırlar taze hazırlanmış 1/100’lük çamaşır suyu 

solüsyonunda 30 dk bekletilerek dekontamine edilmeli, 
sonra sabun veya deterjanlı suda bir gece bekletilmeli, 
ardından sıcak su ile yıkanmalı 

´ Hasta yatağı kanla veya kanlı vücut sıvıları ile 
kirlenmişse, 1/10’luk çamaşır suyu ile iyice yıkanıp 
durulanmalı 

Önlem 

´ Hastaların hemogram ve biyokimyasal testlerinin 
BSL-2 düzeyinde laboratuvarlarda çalışılması 
önerilir  

´ Örnekler plastik tüplere alınmalı, sızdırmayan, 
basınca ve delinmeye dayanıklı bir taşıma kabına 
konup, bu kap ikinci bir taşıma kabına 
yerleştirilerek laboratuvara gönderilmeli 

SOLUNUM İLE BULAŞAN 
ENFEKSİYONLAR VE KORUNMA  

Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2015;8(1):5-10, 11-4 
 Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2015;8(1):15-9, 20-8 
Ankara Üniversitesi Tp Fakültesi Mecmuas 2014, 67 (3):83-6  

´ Sağlık çalışanlarına solunum yoluyla bulaşan 
enfeksiyon olarak ilk tüberküloz dikkat çekmiş, 
1950’li yıllarda tüberküloz mesleki bir tehdit 
olarak kabul edilmiş 

´ SARS salgınında 8000’in üzerinde olgu bildirilmiş 
ve bu olguların %21’i sağlık çalışanı 

´ MERS- CoV olgularının %25’ten fazlasını sağlık 
çalışanı 
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Bulaş yolu 

´  Patojenler hava veya havadaki damlacıklar ile 
taşınabilir 

´ Hava ile bulaşan etkenler 5 μm veya daha küçük 

´ Damlacık ile bulaşanlar 5 μm’den büyük  

´ Damlacıklar öksürük, hapşırma, konuşma veya 
endotrakeal entübasyon, aspirasyon, CPR gibi işlemler 
sırasında oluşur 

´ Damlacık ile bulaş, kaynağın çevresindeki 1 metrelik 
bölgeyi etkiler  

´ Damlacık yoluyla bulaşan patojenler influenza, 
adenovirüs, parvovirüs, RSV, rhinovirüs, SARS, 
MERS-CoV, N. meningitidis, B. pertussis, S. 
pyogenes, M. pneumonia   

Bulaş yolu 

´ Hava yoluyla bulaş, etkenlerin damlacık 
çekirdekleri ya da küçük partiküller üzerinde 
yayılımıyla gerçekleşir  

´ Bu yolla yayılan mikroorganizmalar hava 
akımlarıyla uzak mesafelere ulaşabilir 

´ Kızamık, suçiçeği, M. tuberculosis, Aspergillus 
spp. hava yoluyla bulaşan patojenlere örnek 

Hastane ortamında havayolu ile bulaşan 
bakteriler ve yaptıkları hastalıklar  

Etken Yaptığı hastalıklar 

Mycobacterium tuberculosis  Tüberküloz 

Bordetella pertussis  Menenjit, sellülit, epiglottit, pnömoni, perikardit, septik artrit, gizli bakteriyemi  

Staphylococcus aureus  Pnömoni, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, sepsis, bakteriyemi, haşlanmış deri 
sendromu, toksik şok sendromu, osteomiyelit, septik artrit/bursit, protez 
enfeksiyonu, endokardit, menenjit, damariçi katater enfeksiyonu, menenjit, 
bakteriüri, besin zehirlenmesi  

Neisseria meningitidis  Menenjit, akut meningokoksemi, kronik meningokoksemi, artrit, perikardit, 
pnömoni ve farenjit, üretrit, immünkompleks hastalığı, gizli bakteriyemi  

Streptococcus pyogenes  
 

Tonsillofarenjit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonu, pnömoni, postpartum 
endometrit, toksik şok sendromu, akut romatizmal ateş, akut glomerülonefrit  

Mycoplasma pneumoniae  
 

Solunum sistemi hastalığı, hemoliz, deri hastalıkları, santral sinir sistemi tutulumu, 
kardiyak tutulum, otitis media, büllöz mirinjit  

Bacillus anthracis  Cilt şarbonu, solunum sistemi şarbonu, gastrointestinal sistem şarbonu, uyuşturucu 
kullananlarda gelişen şarbon  

Corynebacterium diphtheriae  Solunum sistemi difterisi, cilt difterisi  

Legionella pneumophila  Lejyoner hastalığı, “Pontiac ateşi”, akciğer dışı hastalık  

Hastane ortamında havayolu ile bulaşan 
etkenlerin kaynakları ve profilaksi  

Etken Kaynak Profilaksi 

Bordetella pertussis Hasta Kontrendikasyon yoksa ve son 2 yıl içinde yapılmamışsa Tdap uygulaması ve 
azitromisin 500 mg ilk gün, ardından 250 mg x 1; 4 gün veya klaritromisin 500 
mg x 2, 10 gün,  
eritromisin 500 mg x 4, 14 gün veya trimetoprim/sulfametoksazol 160/800 mg 
x 2, 7-14 gün  

Haemophilus influenzae tip b  Hasta, taşıyıcı Yakın temas varsa: Rifampin 600 mg/gün, 4 gün  

Neisseria meningitidis  Hasta, taşıyıcı  Yakın temas varsa siprofloksasin 500 mg PO tek doz veya azitromisin 500 mg 
PO tek doz veya seftriakson 250 mg IM tek doz veya rifampin 600 mg x 2 PO 
2 gün  

Streptococcus pyogenes  Hasta, taşıyıcı  Yüksek riskli temas varsa penisilin G benzatin 1,2 milyon U IM tek doz ve 
rifampin 600 mg/gün PO 4 gün veya klindamisin 900 mg x 3 PO 10 gün veya 
azitromisin 500 mg/gün PO 5 gün  

Corynebacterium diphtheriae  Semptomatik 
hasta, taşıyıcı  

Td veya Tdap 3 dozun altında yapılmışsa veya son aşıdan beri 5 yıl geçmişse 
yapılmalı ve penisilin G benzatin 1,2 milyon U IM veya eritromisin 500 mg x 4 
PO 7-10 gün  

Tüberküloz bulaş yolu  

´ En önemli kaynak basil çıkaran hastalar  

´ Bir aktif hasta yılda 10-15 kişiyi enfekte edebilir 

´ Hastaların konuşması ile 0-210, öksürme ile 
0-3500, hapşırma ile 4500-1000000 damlacık 
çekirdeği oluşur 

´ Her damlacık çekirdeğinde 1-3 basil   

´ Enfeksiyon gelişimi için bir basil yeterli  

Tüberküloz bulaş için risk faktörleri  

´ Gecikmiş tanı 

´ Yetersiz ve gecikmiş sağaltım  

´ Yetersiz ve gecikmiş izolasyon önlemleri  

´ Öksürmenin tetiklendiği ya da aerosol salınımının 
arttığı işlemler (entübasyon, bronkoskopi, abse 
drenajı, otopsi gibi) sırasında yeterli önlem 
alınmaması  

´ YBÜ’de sadece entübasyon sırasında sağlık 
personeline bulaştığı gösterilmiş 
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Tüberküloz proflaksi 

´ Kişide aktif tbc hastalığı dışlanmalı, önceki tbc 
hastalığı ve latent tbc enfeksiyonu değerlendirilmeli 

´  İzoniyazid (INH), erişkinlerde günde 5 mg/kg 
(maks 300 mg) 6 ay süreyle  

´ HIV pozitiflere, silikozis olanlara, TNF- alfa 
blokörü ya da diğer bağışıklık baskılayıcı tedavi 
alanlara 9 aylık tedavi önerilir  

´ Kaynak olgu INH’ye dirençli ise rifampisin          10 
mg/kg/gün, maksimum 600 mg/gün dozunda 4 ay 
süreyle kullanılır  

Solunum yolu ile bulaşa karşı genel önlemler 

´ Havalandırma (doğal havalandırma, negatif basınçlı 
havalandırma, taşınabilir hava temizleyicileri)  

´ HEPA filtreleri 

´ Ultraviyole ışınları 

 

² Damlacıklar havada dağılmadığı için ortamın 
havalandırılması veya özel havalandırma sistemleri 
damlacık bulaşını önlemede etkisiz  

Önlem 

´ Erken tanı ve temasın azaltılması (izolasyon) 

´ Damlacıkla bulaşan enfeksiyonlardan korunmada 
cerrahi maske  yeterli  

´ Damlacık çekirdeği ile bulaşan enfeksiyonlardan 
korunmada ise özel maskeler (N95 veya FFP3 vb) 
önerilir 

´ Hastaların hastane içinde izolasyon odasından çıkması 
gereken durumlarda, hastaların cerrahi maske  takılmalı  

Önlem 

´ Aerosolizasyona neden olan girişimlerde KKE ile temas 
ve damlacık önlemleri alınmalı, odaya giriş ve çıkışlar 
kısıtlanmalı, odada sadece girişimi yapacak sağlık 
çalışanları bulunmalı, işlem sonrasında çevresel 
yüzeylerin dekontaminasyonu sağlanmalı 

´ Standart önlemler yatış süresince, damlacık ya da hava 
yolu önlemleri gibi ek önlemler semptomatik hastalık 
süresince uygulanmalı  

FEKAL ORAL YOLLA BULAŞAN 
ENFEKSİYONLAR VE KORUNMA   

Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2015;8(1):53-8 

• Salmonella türleri, şigella türleri, Entemoeba 
histoliytica, Escherichia coli (E. coli) türleri, Vibrio 
cholera (V. cholera), hepatit A, E  

Dışkı yoluyla 
bulaş 

• Gram negatif basiller (Legionella türleri, P. 
aeruginosa), non-tüberküloz mikobakteriler, 
aspergillus türleri, leptospira, giardia, klamidya, rota- 
virus, salmonella türleri, E.coli türleri, hepatit A, E  

Su ile bulaş 

• Patojen mikroorganizma toksinlerinin ya da kimyasal 
maddelerle kontamine besinlerin oral yolla alımı 
sonucu  

Besinler ile 
bulaş 
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Önlem 

El hijyeni ve gıdaların temizliği  


