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ÖZET

 Sağlık çalışanlarının mesleksel infeksiyon risklerinin maliyet etkin bir şekilde en aza indirilmesi bağışıklama programı 
ile sağlamaktadır. Bağışıklama programları, sağlık çalışanının mesleğine ve yaptığı işe göre riskleri değerlendirilerek oluştu-
rulmaktadır.
 Sağlık çalışanlarına temel olarak uygulanması öngörülen aşılar hepatit B, influenza, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, 
suçiçeği ve boğmacadır. Meningokok, tifo, polio, tüberküloz, hepatit A aşıları özel durumlarda uygulanması gerekebilen aşı-
lardır. Veba, kuduz, kolera, tifüs ve sarı humma’ya karşı aşı endikasyonları ancak hastadan maruz kalma veya riskli laboratu-
var çalışması söz konusu ise ayrıca değerlendirilmelidir.
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SUMMARY

Updated Vaccine Recommendation in Health Care Workers

 The immunization program provides a cost effective way to minimize occupational risk of infection in health care wor-
kers. Immunization programs are formed by evaluating the risks of health care workers according to their professions and 
work.
 The vaccines which are implemented for basic vaccination for health workers are hepatitis B, influenza, measles, rubel-
la, mumps, varicella and pertusis. Meningococcal, typhoid, polio, tuberculosis, hepatitis A vaccines may be necessary in spe-
cific situations. If an exposure from patients occurs or there is a risk in laboratory studies, the indications for vaccination of 
plague, rabies, cholera, typhus and yellow fever should be further evaluated. 
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 Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştık-
ları risk ve tehlikelerin içinde infeksiyon riskleri 
ayrı bir önem taşımaktadır. Özellikle hasta ile 
temas eden sağlık çalışanlarının iş ortamında 
kazanacakları infeksiyonlar diğer hastalar, diğer 
sağlık çalışanları, aile bireyleri ve toplum içi 
diğer temasları için de risk oluşturmaktadır. 
Sağlık çalışanları için yürütülecek bağışıklama 
programı bu risklerin en aza indirilmesini mali-
yet etkin bir şekilde sağlamaktadır. Sağlık çalışa-
nı kavramı doktor, hemşire, diş hekimi, terapist, 
psikolog, laboratuvar çalışanları, öğrenci, staj-
yer, hizmetli personel, morg görevlileri gibi 
doğrudan hasta teması olanların yanı sıra ecza-
cı, diyetisyen, teknik hizmet ekibi, güvenlik ele-
manları, sekreter, çamaşırhane çalışanları ve 
gönüllüleri de kapsamaktadır(13). Sağlık çalışan-

ları mesleğine ve yaptığı işe göre farklı infeksi-
yonlar açısından farklı riskler taşımaktadır. 
Bağışıklama programları bu risklere göre oluş-
turulmaktadır. Risk değerlendirmesinde ana 
kriterlerden biri sağlık çalışanının hasta veya 
hasta materyali ile temas olasılığıdır. Bir diğer 
kriter temas ettiği hastanın özelliğidir. Ayrıca 
sağlık çalışanının infeksiyonlara karşı bağışıklı-
ğı, duyarlılığı ve taşıyıcılığı bu değerlendirmede 
tanımlanmalıdır. Bu kapsamda, geçirdiği kıza-
mık, kızamıkçık, suçiçeği gibi çocukluk çağı 
hastalıkları; tüberküloz ile karşılaşmış olması 
veya tedavi görmesi; hepatit öyküsü; açık yara 
veya kronik drenajı olan infeksiyon gibi derma-
tolojik durumu; immün yetmezlik durumu ele 
alınmalı, kayda geçmelidir. Kayıtlarda bu birey-
sel bilgilerin yanı sıra kurumda uygulanan aşı-
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lar, uygulama tarihi, aşının üretim yeri, lot 
numarası, üretim tarihi ve uygulayan kişinin 
kimlik bilgileri ve gerekirse bağışıklığı gösteren 
serolojik test sonuçları yer almalıdır. Bağışıklama 
kayıtlarının bir örneği sağlık çalışanında 
bulunmalıdır(7). Risk değerlendirmesinin sağlık 
çalışanı hem işe başlarken hem de görevi veya 
görev yeri değiştirilince yapılması önemlidir. 
Bağışıklama programında hangi aşıların yer ala-
cağına karar verirken 1- belirli bir bölgede belir-
li bir etken ile karşılaşma riski, 2- işin yapısı, 3- 
kurumun büyüklüğünün dikkate alınması 
önerilmektedir(7). 
 Sağlık çalışanları için temel olarak uygu-
lanması öngörülen aşılar hepatit B, influenza, 
kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeğidir. 
Boğmaca aşısının daha önce gereğinde uygulan-
ması önerilirken günümüzde sağlık çalışanları 
için kesin olarak uygulanması gerektiği kabul 
edilmektedir. Ülkemizde bu aşılar Genişletilmiş 
Bağışıklama Programı içinde yer almakta ve 
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün 2009/17 no.lu Genelgesi ile 
ücretsiz uygulanmak ve bildirimde bulunmak 
kaydı ile talep eden sağlık kuruluşlarına 
verilebilmektedir(25). Bu aşılar için bağışıklama-
dan önce serolojik taramanın Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) için maliyet - etkin bulunmadı-
ğı bildirilmektedir(7). Ülkemizde yapılan bir 
araştırmada, sağlık çalışanlarında kızamık- kıza-
mıkçık- kabakulak için tarama testi yapılmadan, 
suçiçeği içinse test yaparak duyarlı bireylerin 
saptanıp aşı uygulanmasının maliyet etkin oldu-
ğu gösterilmiştir(12). Serolojik testlerin yapılması 
konusunda hastanelerin kendi politikalarını 
belirlemeleri görüşü de kabul görmektedir.
 Sağlık çalışanları için meningokok, tifo, 
polio, tüberküloz, hepatit A aşıları özel durum-
larda uygulanması gerekebilen aşılardır. Veba, 
kuduz, kolera, tifüs ve sarı hummaya karşı aşı 
endikasyonları ancak hastadan maruz kalma 
veya riskli laboratuvar çalışması söz konusu ise 
ayrıca değerlendirilmelidir(7,14,15). Sağlık çalışan-
ları difteri, pnömokok infeksiyonları ve tetanoz 
açısından normal yetişkinlerden farklı risk altın-
da bulunmamışlardır. Bu nedenle, bu hastalıkla-
ra karşı aşılama, “meslek sağlığı ve güvenliği 
programı” dışında tutulmaktadır. Hepatit A’ya 
bağlı hastane salgınları bildirilmekle birlikte 

standart önlemlere uyulması halinde sağlık çalı-
şanları için ek mesleksel risk oluşturmadığı 
kabul edilmektedir(7,15). 
 Aşıların en verimli kullanımı, sağlık çalı-
şanı yüksek riskli duruma girmeden bağışıklan-
masıdır. Önemli bir nokta da aşıyı uygulayan 
kişinin her bir aşı ve immünglobülin için endi-
kasyonu, saklanması, dozajı, hazırlanması, ve 
kontrendikasyonları hakkında iyi bilgilenmiş 
olmasıdır. Aşı uygulanmadan önce her sağlık 
çalışanının konuyla ilgili anamnezi tekrar alın-
malı, yan etkiler konusunda bilgilendiril-
melidir(7). 

KESİN OLARAK ÖNERİLEN AŞILAR
Hepatit B aşısı
 Hepatit B virüsü (HBV), kan ve kan içeren 
vücut sıvıları ile teması olan sağlık çalışanları 
için ve kesici-delici alet kulamı sırasında bulaş 
riski en yüksek olan infeksiyon etkenlerinden 
biridir. Ülkemiz gibi HBV için orta ve yüksek 
endemisiteli ülkelerde aşılama öncesinde sero-
lojik testlerin yapılması bu amaçla Anti-HBc IgG 
bakılması önerilmektedir. 
 Hepatit B aşısı 20 μg HBs ag proteini içe-
ren rekombinant aşı olup 2-8°C arasında saklan-
malı, kesinlikle dondurulmamalıdır. Aşı 1-1.5 
inç uzunluğunda iğne kullanarak, 90° açı ile dik 
girilerek deltoid kas içine ile yapılmalıdır. Aşıya 
bağlı enjeksiyon yerinde ağrı, şişlik gibi lokal 
etki ve grip benzeri sistemik etki görülebilmek-
tedir. Ekmek mayasına alerji aşı için kontrendi-
kasyon oluşturmaktadır(5). Hepatit B aşısı için 
farklı şemalar tanımlanmış olmakla birlikte 0,1 
ve 6. aylarda olmak üzere üç dozda uygulanma-
sı tercih edilmektedir. Son dozdan 1-2 ay sonra 
anti-HBs düzeyi ölçülerek bağışıklık durumu 
kontrol edilip kayıtlara işlenmelidir. Yeterli 
koruyuculuk (≥ 10 mIU/ml) sağlanan kişilerde 
rapel doz ve antikor düzeyi izlemi gerekli 
değildir(5,19). Üç doz aşıdan sonra koruyucu 
düzeyde antikor oluşmayan kişilere ikinci aşı 
serisi (üç doz) uygulanmalıdır. İkinci aşı serisi 
sonunda anti-HBs tekrar negatif bulunursa bu 
kişiler hepatit B infeksiyonuna duyarlı kabul 
edilmeli, bu konuda bilgilendirilmeli ve riskli 
temas durumunda hepatit B immünglobulini 
(HBIG) ile profilaksi önerilmelidir(5). Aşıya 
cevapsızlığın saptanabilir düzeyin altında HBs 
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Ag varlığına bağlı olabileceği göz önüne alınma-
lıdır. HBs Ag pozitif olduğu bilinen veya şüphe-
li olan kan ile deri veya mukoza yoluyla temas 
eden sağlık çalışanlarına bağışıklık durumu göz 
önüne alınarak uygulanacak temas sonrası pro-
filaksi Tablo 1’de yer almaktadır. Bağışık olma-
yan sağlık çalışanlarına gereğinde HBIG aşı ile 
birlikte, tercihan ilk 24 saat içinde uygulanmalı-
dır. Temasın üzerinden yedi günden fazla süre 
geçtikten sonra uygulanan HBIG’in etkinliği 
bilinmemektedir(5).

İnfluenza aşısı
 İnfluenza sezonu boyunca sağlık çalışan-
larının, hastalanmalarını ve buna bağlı iş gücü 
kaybını önlemek, influenzanın çalışandan hasta-
ya, hastadan çalışana bulaşını azaltmak amacıy-
la her yıl sonbahar aylarında influenza aşısı ile 
aşılanması önerilmektedir. İnfluenza aşısı ücret-
siz olarak sağlanmasına karşın sağlık çalışanla-
rının aşılanma oranları düşüktür. Oysa sağlık 
çalışanlarının influenza aşısı olması ile nozoko-
miyal influenza benzeri hastalık riskinin azaldı-
ğı gösterilmiştir(1). 
  Canlı attenüe (LAIV), inaktive (IIV) rekom-
binat hemaglütinin (RIV3) ve inaktive hücre 
kültürü (ccIIV3) influenza aşıları bulunmakta-
dır. Trivalan inaktive influenza aşısına (IIV3) 
2013-14 sezonunda bir suş daha eklenerek elde 
edilen kuadrivalan aşı (IIV4) kullanıma çıkmış-
tır. Bu dönemde canlı attenüe aşı da dört valanlı 
olarak (LAIV4) geliştirilmiştir. İnaktive aşı intra-
musküler yolla, canlı aşı ise intranazal yolla 

uygulanmaktadır. Canlı aşı (LAIV4) gebeler 
hariç 2-49 yaş arsındaki sağlıklı bireylere, IIV4 
ürüne göre fark etmek üzere üç yaş veya altı 
aydan büyük herkese, ccIIV3 18 yaşın üstünde-
kilere ve RIV3 18-49 yaşındaki kişilere uygula-
nabilmektedir. İmmünsupresyonu olan veya 
ciddi immünsupressif hastalara bakım veren 
sağlık personeline canlı attenüe influenza aşısı 
uygulanmamalıdır(4). İnfluenza aşısının tüm 
formları 2-8°C’de saklanmalı, dondurulmamalı-
dır. IIV erişkinlerde deltoid kas içine uygulan-
maktadır. Enjeksiyon yerinde ağrı, şişlik gibi 
lokal etki ve grip benzeri sistemik etki görülebil-
mektedir. İnfluenza aşısı, aşının herhangi bir 
komponentine veya yumurtaya karşı anaflaksi 
öyküsü olanlar ve son yapılan influenza aşısın-
dan sonraki altı hafta içinde Guillain-Barre send-
romu öyküsü olanlar hariç herkese yapılabil-
mektedir(4). Aşı ile istenen düzeyde koruyucu 
antikor oluşması için iki hafta kadar bir süre 
geçmesi gerekmektedir. 
 Temas sonrası profilaksi amacıyla oselta-
mivir ve zanamivir gibi antiviral ilaçlar kullanıl-
ması hiç bir zaman aşılamanın yerini alamaz. 
Riskli teması olan sağlık çalışanına kemoprofi-
laksi ile eş zamanlı olarak IIV uygulanabilir. 
Ancak antiviral profilaksi veya tedavi, LAIV ile 
birlikte uygulanmamalıdır(4).

Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşısı (KKK /
MMR)
 Sağlık kurumlarında çalışanların kızamık, 
kızamıkcık ve kabakulağa yakalanma riskinin 

Tablo 1. Temas sonrası Hepatit B proflaksisi. 

Temas eden
sağlık çalışanı

Aşısız

Önceden aşılı
Aşı cevabı pozitif
Aşı cevabı olmayan

Aşı cevabı bilinmeyen

HbsAg pozitif

1 doz HBIG uygulayın ve aşılamaya başlayın

Profilaksi gerekmez
2 doz HBIG uygulayın veya
1 doz HBIG uygulayın ve yeniden aşılamaya 
başlayın

Temaslıda Anti-HBs bakın
- Anti-HBs <10mIU/ml  ise 1 doz HBIG uygu-
layın ve yeniden aşılamaya başlayın
- Anti-HBs ≥10mIU/ml ise
Profilaksi gerekmez

HbsAg negatif

Aşı şemasını uygulayın

Profilaksi gerekmez

Profilaksi gerekmez

Bilinmeyen 

Aşı şemasını uygulayın

Profilaksi gerekmez

Temaslıda Anti-HBs bakın
- Anti-HBs <10mIU/ml ise 
1 doz HBIG uygulayın ve 
yeniden aşılamaya başlayın
- Anti-HBs ≥10mIU/ml ise
Profilaksi gerekmez

Kaynak

HBIG dozu: 0.06 ml/kg
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genel popülasyona göre daha yüksek olduğu 
kabul edilmektedir(21). Bu nedenle sağlık çalışan-
larının kızamık ve kızamıkçık için mutlaka, 
kabakulak için tercihan bağışık olmaları isten-
mektedir. Önerilen aşı şeması Tablo 2’de yer 
almaktadır. Kızamık ve kabakulak için iki doz, 
kızamıkçık için bir doz monovalan canlı aşı veya 
MMR aşısı uygulandığına dair belge, bağışıklığı 
veya hastalığı geçirdiğini gösteren laboratuvar 
sonucu bulunması ile bağışıklık kanıtlanmakta-
dır. Daha önce kabul edilen doktor tanısı, bağı-
şıklık için kanıt kriteri olmaktan çıkarılmıştır(20).
 Avrupa’da 2005 yılından itibaren kızamık 
olgularında önemli artış yaşanmakta, İran, Irak 
ve Suriye başta olmak üzere birçok ülkede sal-
gınlar bildirilmektedir. Sağlık Bakanlığı Temel 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01 Nisan 
2010 tarih, 2010/20 no.lu genelgesinde 2001 
yılında 30.509 olan kızamık olgu sayısının 2009 
yılında dörde indiğini bildirmiştir(24). Ancak, 
2012 yılında dışarıdan gelen olgularla başlayan 
artışla Mayıs 2013 tarihine kadar içinde sağlık 
çalışanlarının da bulunduğu toplam 5017 olgu 
görülmüştür. Bu salgın sırasında T.C. Sağlık 
Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Aşı İle 
Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafın-
dan oluşturulan “Kızamık Bilimsel Danışma 
Kurulu” alınması gereken önlemler arasında 
aşılanması gereken erişkin risk gruplarını da 
tanımlamıştır. Bu kapsamda tüm sağlık çalışan-
larına bir ay arayla iki doz kızamık aşısı uygu-
lanması önerilmiştir(23). Kızamık Bilim Kurulunun 
15.03.2013 tarihinde yayınladığı kararlarda ise 
sağlık çalışanlarının hızla aşılanması gerektiği 
ifade edilerek aşılama öncesinde serolojik test 
yapılmasına gerek olmadığı bildirilmiştir(22). 
ACIP önerileri de, kızamık, kızamıkçık ve kaba-
kulak salgınları sırasında hastalığın yayılması-
nın durdurulması amacıyla serolojik testlerle 
vakit kaybedilmeden, aşılamanın hızla yapılma-
sı şeklindedir. Ülkemiz koşullarında kızamık 
için aşı öncesi test yapmadan aşı uygulanması-

nın maliyet etkin olduğu gösterilmiştir(12). 
Bağışıklığı olmayan sağlık çalışanlarının riskli 
temastan sonra hemen aşılanması gereğinde 
immünglobulin (0.25 ml/kg) uygulanması ve 
bu kişilerin ilk temasın beşinci gününden son 
temasın 21.gününe kadar görevden uzaklaştırıl-
masını önerilmektedir(20).
 Kızamıkçık çoğunlukla asemptomatik 
geçen bir hastalık olmasına karşın konjenital 
rubella sendromuna yol açması nedeniyle 
doğurganlık çağındaki kadınlar için önem taşı-
maktadır. Bunun yanı sıra kızamıkçığa bağlı 
hastane salgınları da bildirilmiştir(16). Ülkemizde 
sağlık çalışanlarının % 98.3’ünün kızamıkçığa 
bağışık olduğu gösterilmiştir(12). Kızamıkçık ile 
temas sonrasında profilaksi amacıyla aşı ve /
veya immünglobulin uygulanmasının koruyucu 
olmadığı bildirilmektedir(20). Bununla birlikte 
temas sonrası ilk 72 saat içinde intramusküler 
immünglobulin (20 ml) uygulanması kızamık-
çık riskini azaltacağı ancak tamamen ortadan 
kaldırmayacağı göz önüne alınmalıdır(11). 
 Nadir olmakla birlikte hastane kaynaklı 
kabakulak bulaşı görülebilmektedir. Kabakulak 
olduğu saptanan bir sağlık çalışanı parotit semp-
tomları çıktıktan sonra beş gün süreyle işten 
uzaklaştırılmalıdır(18). Kabakulak şüpheli bir 
hasta ile temas sonrasında uygulanan MMR aşı-
sının kabakulak komponentine karşı oluşan 
cevap koruyuculuk için yeterli sürede gelişme-
diğinden, aşının profilaktik amaçla kullanılması 
önerilmez(20).
 Sağlık çalışanlarının kızamık, kızamıkçık 
ve kabakulak için bağışıklanması amacıyla tri-
valan aşı (MMR) uygulanması önerilmektedir. 
Sadece bir veya iki komponente karşı bağışıklık 
söz konusu ise mono veya bivalan aşılar 
uygulanabilir(20). Ancak ülkemizde sadece mono-
valan kızamık aşısı bulunmaktadır. MMR aşısı 
komponentlerinin biri ya da ikisi için bağışık 
olan bireylere üçlü aşı yapılmasında bir sakınca 
olmadığı bilinmektedir . 
 Canlı virüs aşısı olan MMR aşısı hamile 
olduğu bilinen kişilere uygulanmamalı ve aşı 
uygulanan kişilere bir ay süreyle hamile kalma-
ması gerektiği anlatılmalıdır(7,20). Puberte sonrası 
kadınlara MMR aşısı uygulanmadan önce gebe-
lik sorgulanmalı, hamile olabileceğini söyleyen-
ler aşılanmamalıdır. Aşı, fetusa oluşturabileceği 

Tablo 2. Sağlık çalışanlarına MMR aşısı uygulama şeması.

Aşı durumu

Hiç aşılanmamış
12 aydan önce aşılamış
12 aydan sonra tek doz
12 aydan sonra iki doz

Doz sayısı

2
2
2
1

Doz aralığı

En az dört hafta
En az dört hafta
En az dört hafta
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potansiyel risk açıklandıktan sonra hala hamile 
olmadığını beyan edenlere uygulanmalıdır. 
Ancak gebelik sırasında MMR aşısının uygulan-
mış olması gebeliğin sonlandırılması için bir 
sebep oluşturmaz(7,20). Bağışıklık sistemi ciddi 
olarak baskılanmış olan HIV ile infekte kişilere 
kızamık aşısı yapılmamalıdır(7,20). Liyofilize 
MMR aşısı -50°C ile 8°C arasında karanlıkta sak-
lanabilir. Sulandırıldıktan sonra karanlıkta ve 
2-8°C sıcaklıkta korunarak 8 saat içinde kullanıl-
malıdır. Aşı uygulanmadan önce Neomisin ve 
yumurta alerjisi sorgulanmalıdır. Aşıya bağlı 
ateş, kısa süreli döküntü ve lenfadenopati ve 
hafif semptomlarla seyreden orşit görülebilmek-
tedir. Bu yan etkiler aşıdan 7-12 gün sonra orta-
ya çıkmaktadır(20).

Suçiçeği aşısı
 Varicella zoster virüsün neden olduğu 
suçiçeği, çok bulaşıcı bir hastalık olup hastane-
lerde hastayla doğrudan temasın yanı sıra, vezi-
kül sıvısı ve solunum yolu sekresyonlarından 
yayılan aerosollerin inhalasyonu ile de bulaş-
maktadır. İnfekte bireyler döküntüler başlama-
dan 1-2 gün öncesinden itibaren lezyonlar 
kabuklanana kadar (4-7 gün) bulaştırıcıdır. 
Kadın-doğum ve yeni doğan servisleri ile 
immünsüpresif hastaların karşılandığı bölümler 
suçiçeği açısından önem taşıyan birimlerdir. 
Tüm personelin yanı sıra özellikle bu bölümler-
de görev yapan sağlık çalışanlarının suçiçeği 
virüsüne karşı bağışık olduğundan emin olun-
malıdır. İki doz suçiçeği aşısı uygulandığına 
dair belge, bağışıklığı veya hastalığı geçirdiğini 
gösteren laboratuvar sonucu bulunması ile bağı-
şıklık kanıtlanmaktadır. Suçiçeği veya herpes 
zoster öyküsünün bir sağlık kuruluşu tarafın-
dan tanımlanması veya doğrulanması da bağı-
şıklık kanıtı olarak kabul edilmektedir(7,10). 
Centers for Disease Control and Preventation 
(CDC), maliyet açısından gerekli görülmezse, 
aşılama öncesinde serolojik taramaya gerek 
olmadığını bildirmektedir. Ancak aşı politikala-
rının ulusal veya kurumsal verilere göre belir-
lenmesi daha uygun olacaktır. Ankara Numune 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bir 
araştırmada sağlık çalışanlarının % 98’inin suçi-
çeğine bağışık olduğu; aşı öncesi test yaparak 
duyarlı bulunan sağlık çalışanını aşılamanın, 

tüm personele iki doz suçiçeği aşısı uygulamaya 
göre maliyet etkin olduğu bildirilmiştir(12). 
 Aşının 4-8 hafta ara ile iki doz uygulanma-
sı gereklidir(10). Nadiren aşıya bağlı suçiçeği 
benzeri döküntü görülmektedir. Bu tür dökün-
tüleri olan sağlık çalışanlarının duyarlı kişilerle 
ile teması engellenmelidir(10). İki doz suçiçeği 
aşısı uygulaması % 90’ın üzerinde serokonversi-
yon sağladığı için aşı sonrası antikor taraması 
önerilmemektedir. Ancak, serokonversiyon her 
zaman hastalıktan korunma anlamına gelme-
mektedir. Bu nedenle suçiçeği olgusu takip eden 
sağlık çalışanlarında temas sonrası suçiçeği anti-
korları serolojik olarak taranmalı ve anamnestik 
cevap olabileceği için 5-6 gün sonra test tekrar-
lanmalıdır.
 Temas sonrası profilaksi amacıyla uygula-
nan varicella hiperimmünglobulin (VZIG) yeri-
ni VariZIG’e bırakmıştır. Halen ülkemizde 
bulunmamakla birlikte suçiçeği aşısı uygulana-
mayan duyarlı kişilerde temas sonrası profilaksi 
amacıyla kullanılmaktadır. İmmünglobulinin 
temastan sonra en kısa sürede ve 10 gün içinde 
uygulanması önerilmektedir(6).

Boğmaca aşısı
 Çocukluk çağında uygulanan boğmaca 
aşısının ileri yaşlarda koruyuculuğu azalmakta-
dır. Diğer taraftan, boğmaca nonspesifik üst 
solunum yolu şikayetleri ile başlayan uzun 
süreli bir hastalık olup bulaştırıcılığı da uzun 
sürmektedir. Hastalığın erken / kataral döne-
minde tanı dikkatten kaçabilmektedir. Bu neden-
le hastane salgınlarına yol açmaktadır. Bir bebe-
ğin 17 sağlık çalışanını infekte ettiği bildirilmiş-
tir(3). Bu nedenle sağlık çalışanlarının boğmacaya 
bağışık olması önemlidir. Asellüler boğmaca 
aşısı, 2005 yılından itibaren difteri tetanoz aşısı-
nın bir komponenti olarak (Tdap) erişkin bağı-
şıklamasında yer almaktadır. Ancak Tdap bir 
kez uygulanmak üzere onaylanmıştır. Temas 
sonrası profilaksi amacıyla aşı kullanılmamakta, 
kemoprofilaksi uygulanmaktadır(7). 

ÖZEL DURUMLARDA UYGULANACAK 
AŞILAR 
Meningokok aşısı
 Sağlık çalışanları için infekte hastanın sek-
resyonlarıyla doğrudan temas veya laboratuvar 
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çalışması meningokok bulaşı açısından risk taşı-
maktadır. Damlacık bulaşı önlemleri ve gereğinde 
kemoprofilaksi uygulaması korunma için yeterli 
bulunmaktadır(7). Ancak aspleni ve kompleman 
eksikliği bulunan sağlık çalışanlarına iki doz aşı 
önerilmektedir. Bunun dışında meningokok serog-
rup C salgınları sırasında salgını kontrol edebil-
mek için sağlık çalışanlarına tetravalan polisakka-
rit aşı uygulanması da önerilmektedir. Aşının 
temas sonrası profilakside yeri yoktur(7,8,9).

Tifo aşısı 
  Sağlık kuruluşlarında infekte hastaların 
elleri ile bulaş olabilmektedir. Sağlık çalışanları-
nın temas önlemleri ve kişisel hijyen kurallarına 
uymaları tüm enterik patojenler gibi Salmo-
nella’ların da bulaş riskini azaltmaktadır. Aşı ile 
koruma öncelikle Salmonella suşları ile çalışma 
yürüten laboratuvar çalışanları için gündeme 
gelmektedir(7). 
 Günümüzde halen kullanımda olan ve 
koruyuculuğu % 50 ile 80 arasında değişen iki 
tip aşı bulunmaktadır. Bunlardan ilki oral yolla 
uygulanan canlı attenüe (Ty21a aşısı) aşı olup, 
enterik kaplı kapsül şeklindedir. Gün aşırı birer 
kapsül olmak üzere toplam dört kapsül şeklinde 
uygulanır. Beş yılda bir rapel uygulanması 
gereklidir. Bu aşı HIV pozitif bireyler ve immün 
sistemi baskılanmış kişilere uygulanmamalıdır. 
İkinci tip aşı ise intramüsküler yolla tek doz 
şeklinde uygulanan kapsüler polisakkarit aşıdır. 
Bu aşının da iki yılda bir rapel dozu uygulan-
malıdır(2,7). Paratifo A infeksiyonlarına karşı 
koruyucu bir aşı yoktur.

Polio virüs aşıları 
 Polio virüsün eradikasyonu ile ilgili ciddi 
çalışmalar olmasına rağmen hastalık henüz era-
dike edilememiştir. Duyarlı kişilere bulaş infek-
te kişilerin farengeal örnekleri, dışkı, idrar ve 
nadiren serebrospinal sıvıları ile olmaktadır. 
İnfekte hastalarla teması olan sağlık çalışanları 
ve virüs içeren örneklerle temas eden laboratu-
var personelleri hastalık açısından risk altında-
dır. Polio virüse karşı geliştirilmiş canlı attenüe 
virus aşısı (OPV) ve inaktive aşı (IPV) olmak 
üzere iki tip aşı mevcuttur. Aşısı olmayan sağlık 
çalışanlarına aşı şeması üç doz IPV şeklinde 
uygulanması önerilmektedir. Aşı, ilk dozdan 4-8 

hafta sonra ikinci doz ve 6-12. ayda üçüncü doz 
şeklinde uygulanmalıdır. Daha önce aşı şeması 
tam olarak uygulanmış olan sağlık çalışanların-
dan polio virüs ile temas riski yüksek olanlara 
bir doz IPV aşısı yapılabilir. Bu rapel ömür boyu 
koruyuculuk sağlar(7).

BCG aşısı
 Ülkemizde BCG aşısı primer immünizas-
yon şeması kapsamında rutin olarak uygulan-
maktadır. BCG aşısı tam olarak koruyucu bir 
etkiye sahip olmadığı için tüberkülozun önlen-
mesindeki temel nokta aktif tüberküloz olgula-
rının erken tanı ve tedavisi, infekte olan kişilere 
koruyucu tedavi verilmesidir. Sağlık çalışanları-
nın tüberküloz riski karşısında yapılması gere-
ken, kurum özelliklerine göre yılda 1-2 kez 
tüberkülin deri testi ile izlemdir(17). Ancak izoni-
azid ve rifampisine dirençli Mycobacterium tuber-
culosis türleri ile infekte hastaların oranın yük-
sek olduğu sağlık kurumlarında çalışanlara, 
dirençli M.tuberculosis türlerinin sağlık çalışan-
larına bulaş olasılığı varlığında, kapsamlı tüber-
küloz kontrol önlemlerinin alındığı ancak başa-
rılı olunamadığı durumlarda sağlık çalışanlarına 
BCG aşısı yapılması önerilmektedir(15). İmmün 
sistemi baskılanmış kişiler tüberküloz açısından 
düşük riskli bölgelerde çalıştırılmalıdır(7).

DİĞER AŞILAR
 Hepatit A aşısı: Mutfak personeli, yenido-
ğan yoğun bakım ünitesi gibi riskli bölümlerde 
görev yapan veya kronik karaciğer hastalığı 
olan ve hepatit A IgG negatif olan sağlık çalışan-
larına uygulanmalıdır(7,15). 

 Pnömokok aşısı: Altta yatan kardiyak, 
pulmoner, karaciğer, böbrek hastalığı veya 
immün yetmezliği olanlar ve 65 yaş üstündeki 
sağlık çalışanları için önerilmektedir(7,15).

 Tetanoz-difteri aşısı: Başlangıç dozlarını 
tamamlamamış veya son 10 yıl içinde rapel yap-
tırmamış olan sağlık çalışanları aşı için teşvik 
edilmelidir(7,15). 

 Kuduz aşısı: Kuduz virüsü veya infekte 
hayvanlarla deneysel çalışma yapan personelin 
aşı ile korunması önerilmektedir(15).
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