SA⁄LIK ÇALIfiANLARI VE TÜBERKÜLOZ
Özlen TÜMER*

Tüberküloz hastal›¤› sa¤l›k çal›flanlar›n›n karfl›laflabilece¤i
mesleki tehlikelerden biridir ve tüberküloz kontrolünün iyi
olmad›¤› ülkelerde meslek hastal›klar› aç›s›ndan önemli
bir sorun olmay› sürdürmektedir. Sa¤l›k çal›flanlar›n› korumak ve sa¤l›kl› iflyeri oluflturmak üzere Dünya Sa¤l›k
Örgütü (WHO) ve Amerikan Hastal›k Kontrol Merkezi
(CDC) önemli baflvuru kitaplar› yay›nlam›fllard›r (1,2). Ülkemizde henüz bu konuda baflvurulabilecek ulusal bir k›lavuz yoktur.
Tüberkülozda Bulaflma:
Tüberküloz (TB) basilinin insana bulaflmas›nda en önemli
yol, solunum ile basilin al›nmas›d›r ve bulafl›n en önemli
kayna¤›, basil ç›karan hastalard›r. Hastalar›n konuflmas›,
öksürmesi ve hapflurmas› s›ras›nda ortama içinde basiller
bulunan binlerce hatta milyonlarca damlac›klar saç›lmaktad›rlar. Her bir damlac›¤›n içinde 3-10 aras› basil bulunabilmektedir. Ayn› havay› soluyan duyarl› bireyler, havada as›l› bu damlac›klar› inhale etmektedirler. Çaplar› alveollere ulaflmak için büyük olan bu damlac›klar›n büyük bir
k›sm› üst hava yollar›n›n lokal koruyucu mekanizmalar›
taraf›ndan tutulmaktad›r. Damlac›klar›n sadece %6’s› alveoler düzeye eriflebilmekte ve enfeksiyon oluflturabilmektedir. Enfekte kiflilerde Tüberkülin cilt testi (TCT) reaksiyon verir, ancak bu kifliler tüberküloz hastas› de¤ildirler.
Basil ç›karan bir hasta y›lda 20 ile 400 kifliyi enfekte edebilir. Primer enfeksiyonu takiben, enfekte olanlar›n yaklafl›k olarak %5-10’unda ilk iki y›l içerisinde hastal›k geliflmektedir. Bulaflt›r›c›l›¤› etkileyen faktörler hastaya ait
olanlar, çevresel koflullar ve temasl› kiflinin immunitesi
olarak s›n›flanabilir.
Tüberküloz hastal›¤›n›n akci¤er, larinks ve havayollar›nda
olmas›, hastan›n öksürmesi ve öksürürken a¤z›n› mendille
kapatmamas›, balgam›nda basil bulunmas›, kaviteli hastal›¤› olmas› ve yayg›nl›¤› hastaya ait faktörlerdir. Hasta ile
temas›n uzun olmas›, küçük, kapal› alanlarda temas edilmesi, havaland›rman›n yetersiz olmas›, basilli havan›n
merkezi havaland›rma ile tekrar ortama verilmesi çevresel
faktörler olarak say›labilir. HIV ile enfekte kifliler TB hastas› ile temas ettiklerinde hastalanma oran› %40-50’yi
bulmaktad›r. ‹mmun yetmezli¤e neden olan klinik koflullar› olan kifliler de daha fazla risk alt›ndad›rlar.

Düflük sosyoekonomik koflullarda yaflayanlar, kalabal›k yaflam koflullar›na sahip olanlar, hapishaneler, ak›l hastaneleri ve bak›mevlerinde bulunanlar, evsizler, alkolikler, ilaç
ba¤›ml›lar› ve sa¤l›k çal›flanlar› toplumun di¤er bireylerine göre daha fazla risk alt›ndad›rlar.
Dünyada ve Ülkemizde sa¤l›k kurumlar›nda bulaflma :
Tüberküloz hastal›¤› hava yol ile bulaflan bir hastal›k oldu¤u için antibiyotik öncesi dönemde bu hastal›kla u¤raflan
sa¤l›k çal›flanlar›nda önemli bir morbidite nedeni olmaktayd›. Etkili ilaç kullan›m›, etkili kontrol programlar›, erken tan› ve çevresel tedbirler ile geliflmifl ülkelerde sa¤l›k
kurumlar›nda bulaflma büyük ölçüde azalm›flt›r. ABD’de
29 eyalette yap›lan bir çal›flmada toplumda insidans yüzbinde 8.4 saptan›rken sa¤l›k çal›flanlar›nda yüzbinde 6.7
bulunmufltur (3). Sa¤l›k çal›flanlar› içinde solunum fizyoterapistlerinde, düflük ücretle çal›flan personelde ve cenaze
iflleri ile ilgilenenlerde yüksek risk bulunmufltur. (3). Kanada’da yap›lm›fl bir baflka çal›flmada genel populasyonda insidans yüzbinde 8.97 iken hemflire-doktor grubunda yüzbinde 3.5-7.6 bulunmufltur. Toplam 25 sa¤l›k çal›flan› hasta olarak saptanm›fl, 6 hemflire, 2 doktor, 1 fizyoterapist,
1 de t›p ö¤rencisinde TB tespit edilmifltir (4). Kay›t sisteminin iyi oldu¤u Finlandiya‘da 30 y›lda (1966-1995) 658
sa¤l›k çal›flan›nda TB tan›s› konmufltur. Nüfusu 5.1.milyon
olan ülkede 197897 sa¤l›k çal›flan› bulunmaktad›r. ‹nsidans toplumda yüzbinde 9.1 iken sa¤l›kç›larda 6.1 olarak
ortaya konmufltur (5). Görüldü¤ü gibi gelir düzeyi yüksek
, TB insidans› düflük ülkelerde sa¤l›k çal›flanlar›nda TB
bulaflma riski genel populasyondan daha düflüktür. Buna
karfl›n geliflmekte olan ülkelerde durum daha farkl›d›r. Güney Afrika Cumhuriyetinde TB insidans› toplumda yüzbinde 556 iken hemflirelerde yüzbinde 1133 bulunmufl, hasta
sa¤l›kç›lar›n %3’ünde çok ilaca dirençli tüberküloz (MDRTB) saptanm›flt›r (6). Belgrad’da yap›lan bir baflka çal›flmada ise 12 y›ll›k süreçte 9 sa¤l›k çal›flan›nda TB geliflmifl, risk topluma göre 7.6 kat fazla bulunmufltur (7). Estonya’da 1990’l› y›llarda ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan sonra TB insidans› çok artm›fl, yüzbinde 26’dan 56’ya ç›km›flt›r. Yeni TB hastalar›n›n %14’ünde MDR-TB saptanm›flt›r
(8). Genel olarak sa¤l›k çal›flanlar›nda insidans yüzbinde
91 bulunurken doktorlarda yüzbinde 6900 olarak inan›lmaz yüksek saptanm›flt›r. Risk topluma göre 30-90 kat
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fazlad›r. Hastalanan sa¤l›k çal›flanlar›n›n %38’inde MDRTB tan›s› konmas› sorunun bir di¤er çok önemli boyutudur
(8). Ülkemizde de özellikle e¤itim hastanelerinde hastalanan doktorlar aras›nda MDR-TB oran› giderek artmaktad›r(henüz yay›nlanmam›fl bilgi).T›p fakültelerinde okuyan
ö¤rencilerde TB enfeksiyon oran›n›n di¤er üniversitelere
göre daha yüksek oldu¤unu gösteren çal›flmalar da vard›r
(9). Dolay›s›yla t›p mensuplar› ö¤rencilik y›llar›ndan itibaren topluma göre daha fazla bulaflma riskine maruz kalmaktad›rlar. Gö¤üs Hastal›klar› kliniklerinde çal›flanlar›n
di¤er kliniklere göre risklerinin artt›¤› da gösterilmifltir.
ABD’de gö¤üs hastal›klar› asistanlar›n›n enfeksiyon hastal›klar› asistanlar›ndan daha yüksek oranda TCT konversiyonu gösterdikleri saptanm›fl ve bu durum gö¤üs hastal›klar›nda yap›lan bronkoskopi gibi bulaflmay› kolaylaflt›ran
ifllemlere ba¤lanm›flt›r (10). Zagrep’te 20 yafl›nda gö¤üs
hastal›klar› servisinde çal›flmaya bafllayan bir hemflirede
30 y›ll›k kümülatif riskin di¤er servislerde çal›flan hemflirelere göre 5-12 kat artt›¤› bulunmufltur (11).
Ülkemizde Edirne’den Diyarbak›r’a birçok üniversite ve
devlet hastanesinden sunulmufl kongre bildirileri ve makalelerde sa¤l›k çal›flanlar›n›n risk alt›nda oldu¤u saptan›rken özellikle gö¤üs hastal›klar› kliniklerinde çal›flanlarda
ve en fazla hemflirelerde riskin artt›¤› belirtilmifltir. Tüberküloz hastalar›n›n uzun süreli yat›r›ld›¤› e¤itim hastanelerinden yap›lm›fl çal›flmalarda Atatürk Gö¤üs Hastanesinde
H. Çal›fl›r ve arkadafllar› hastanedeki hastal›k insidans›n›
1985-1998 aras›ndaki y›llara göre toplumdaki insidansla
karfl›laflt›rm›fllar ve riskin 8 kat daha artabilece¤ini göstermifllerdir (12)(grafik 1). Heybeliada Gö¤üs hastanesinde
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çal›flanlarda TB prevalans› 1997 y›l›nda yüzbinde 500 olarak bulunmufltur (13). ‹zmir’de Dokuz Eylül T›p Fakültesi,
Ege T›p Fakültesi, ‹zmir Gö¤üs Hastanesi ve Atatürk E¤itim hastanesinde 1986-1998 y›llar›n› kapsayan tarama
sonucunda 6156 kifli içinde 59 TB hastas› personel bulunmufl, gö¤üs kliniklerinde risk 6.37 kez fazla ve hemflirelerde doktorlara göre daha fazla bulunmufltur (14). Yedikule
Gö¤üs Hastanesi çal›flanlar› da ‹stanbul’da bir genel e¤itim hastanesi çal›flanlar› ile karfl›laflt›r›lm›fl, gö¤üs hastanesinde risk 7.5 kat fazla bulunmufltur (15).
Ülkemizde de yap›lm›fl birçok çal›flman›n ›fl›¤›nda sa¤l›k
kurumlar›nda çal›flanlar›n TB bulaflma riski tafl›d›klar› ve
bu oran›n gö¤üs kliniklerinde çal›flanlarda ve özellikle
hemflirelerde yüksek oldu¤unu söyleyebiliriz.
Amerikan enfeksiyon kontrol merkezi TB hastalar›n›n y›ll›k baflvuru say›lar›na göre kurumlardaki riskin s›n›flamas›n› yapmaktad›r (1). Ancak akci¤er tüberkülozu hastalar›n›n baflvurdu¤u tüm sa¤l›k kurumlar›nda tüberküloz basilinin bulaflma riski vard›r. Bu nedenle bu kurumlarda
korunma amac›yla idari, çevresel ve kiflisel önlemlerin
al›nmas› gerekir.
‹DARI ÖNLEMLER:
Öncelik s›ras›nda birincil önlemlerdir. TB flüphesi ile baflvuran hastalar›n erken tan›s› çok önemlidir. Hastane enfeksiyon kontrol komitesi taraf›ndan hastane içindeki riskler belirlenerek kontrol program› oluflturulur. Riski artt›ran nedenler flunlard›r: Tan› konulmam›fl, tedavi edilmemifl
TB hastalar›, TB flüphe edilmemifl hastalar, laboratuar

Grafik 1: Atatürk GHGCM’de ve Türkiye’de y›llara göre tüberküloz insidans› n/100 000 (1985-1998) (12)
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gecikmesi veya yetersizli¤i,tan›y› gölgeleyen sekonder enfeksiyonlar, ilaç direncinin geç fark edilmesi, hasta odalar›n›n yetersiz havaland›r›lmas›, kirli hava ile hava sirkülasyonu yap›lmas›,havaland›rma h›z›n›n düflüklü¤ü, TB izolasyon prati¤inde kaçaklar, odalar›n› terk eden hastalar,
aç›k b›rak›lan kap›lar, ortak banyolar,öksürük nedeni olan
ifllemler yap›l›rken al›nan önlemlerin yetersiz olmas›, endotrakeal entübasyon, nazo-endotrakeal aspirasyon yap›lmas›,bronkoskopik giriflimler, aerosol tedavisi, balgam indüksiyonu, laboratuarda yetersiz önlemler, maske tak›lmadan çal›flmas›, negatif bas›nçl› havaland›rman›n olmamas›.
Bulaflma riskinin en fazla oldu¤u bölgeler, hasta odalar›,
acil servis, poliklinikler, müdahale odalar›, ameliyathaneler, röntgen çekilen alanlar, bakteriyoloji laboratuar›, spirometri ve otopsi salonlar›d›r.
En etkin tüberküloz kontrolü hasta kiflilerin erken tan›s›,
izolasyonu ve tedavisinin bafllanmas› ile sa¤lan›r. Tedavinin ilk dozu ile bulaflt›r›c›l›¤›n h›zla azalmas›na kimyasal
izolasyon denmektedir ve hastalar›n odalara kilitlenerek
toplumdan uzaklaflt›r›lmalar›ndan , yani fiziksel izolasyondan çok daha etkilidir.
Ülkemizde yap›lan bir çal›flmada TB tan›s› koyup tedavisi
bafllamadan önce hasta gecikmesi: 82.6±70 gün , doktor
gecikmesi:41.4 ±55.8 gün ve tüberküloz klini¤inde gecikme: 5.6 ±3.8 gün olarak bulunmufltur (16). Bu durum bulaflma riskinin tan› ve tedaviye ba¤l› gecikme nedeniyle
yüksek oldu¤unu göstermektedir.
Bir ifl yerinde öncelikle enfekte olmam›fl kiflilerle bulafl›c›
tüberküloz hastal›¤› olan hastalar›n temas riskini en aza indirecek yönetimsel tedbirleri almak gerekir. Bu tedbirler:
1. TB hastalar›n›n triyaj› (sa¤l›k kurumuna ilk baflvuruda
TB flüphelilerin di¤er hastalardan ayr›lmas›), h›zl› tan›s›, izolasyonu, ayr›ca tan›sal de¤erlendirme ve tedavisi
için yaz›l› politikalar ve protokoller oluflturmak ve uygulamak
2. Sa¤l›k Çal›flanlar›n›n etkin önlemler uygulamalar›n›
sa¤lamak (uygun maske kullan›m›, izolasyon alanlar›n›n kap›lar›n›n kapal› tutulmas› v.b.)
3. Sa¤l›k çal›flanlar›n›n TB konusunda e¤itimi, ve dan›flmanl›k yap›lmas›
4. Sa¤l›k Çal›flanlar›n›n TB enfeksiyonu ve hastal›¤› aç›s›ndan periyodik olarak taranmas›:Sa¤l›k çal›flanlar›na
tarama amac›yla akci¤er grafisi çekilir ve Tüberkülin
cilt testi yap›l›r. Sa¤l›k çal›flanlar›nda TCT’nin 2 basamakl› uygulanmas› önerilir (17). Bu uygulamada ilk
testi negatif olarak de¤erlendirilen kiflilere test yap›ld›ktan 1-3 hafta içinde 2.test uygulan›r. ‹kinci testte
10mm ve üzeri art›fl pozitif olarak kabul edilir. Negatif
test sonucu olanlar›n periyodik takiplerine devam etmek gerekir. Konversiyon gösterilen kiflilerde koruyucu
tedavi önerilir.

Latent enfeksiyon tan›s›nda yeni testler pahal› da olsa ticari olarak piyasaya girmifltir. Bu testler Quantiferon
Gold-TB testi ve T-spot TB testidir (18,19).
Bu testler M. tuberculosis ile uyar›lan T lenfositlerden sal›nan interferon gamma’n›n ölçümüne dayal› testlerdir ve
spesifik antijen yan›t›n› gösterdikleri için cilt testine göre
daha spesifik bulunmaktad›rlar. Bir baflvuruda kan testi ile
sonuç vermesi, de¤erlendirmenin daha objektif olmas›, önceki testlerden etkilenmemesi ve BCG’den etkilenmemesi
gibi üstünlükleri vard›r.
Çevresel, mühendislik önlemleri:
‹kinci olarak enfekte damlac›k çekirdeklerinin konsantrasyonunu azaltmak ve yay›lmas›n› önlemek için mühendislik
önlemlerinin uygulanmas› gelir. Havadaki enfekte damlac›k çekirdeklerini azaltmak veya yok etmek için uygulanan
basitten en karmafl›k metodlara kadar bir dizi çevresel
kontrol önlemlerini kapsar.
A. Havaland›rma:
1.Do¤al havaland›rma: En basit ve en ucuz yöntem pencereleri açarak do¤al havalanman›n sa¤lanmas›d›r (2). Havaland›rma yap›l›rken temel felsefe havan›n temiz alandan
kirli alan yönüne do¤ru ak›fl›n› sa¤lamakt›r. Bu nedenle ortamda hava ak›fl›n›n kontrolleri yap›lmal› ve bu prensibe
göre hava ak›fl›n› sa¤layacak düzenlemeler yap›lmal›d›r.
Hava ak›m› tütsüler konarak araflt›r›labilir. Oda havas›n›n
saatte birkaç kez de¤iflmesi gerekir.
Hava ak›fl›n› sa¤lamak için tavana veya pencerelere vantilatör tak›labilir.
2. Negatif bas›nçl› havaland›rma: ‹zolasyon odalar› veya kliniklerindeki kontamine havan›n çevre alanlara geçmesini
engellemek amac›yla negatif bas›nçl› mekanik havaland›rma
sistemleri uygulanabilir, daha kompleks ve pahal› yöntemlerdir. Bu sistemleri kurabilmek ve etkin çal›flmas›n› sa¤lamak için pencere ve kap›lar›n sürekli kapal› tutulmas›n› sa¤layacak altyap›y› da temin etmek gerekir. Böylece oda havas›n›n düflük bas›nçta kalmas› sürdürülebilir. Sistemler lokal
veya genel havaland›rma fleklinde kurulabilir.
TB hastas› yo¤un olan sa¤l›k kurumlar›nda genel havaland›rma yan›nda özellikle bu hastalar›n yo¤un bulundu¤u
bekleme odalar›, radyoloji üniteleri, poliklinikler gibi yerlerde ek mühendislik yaklafl›mlar› gerekir. Kirlenen havan›n genel havaland›rma sistemi ile uzaklaflt›r›lmas› s›ras›nda hem HEPA filtresi hem de UV ›fl›nlama ile havan›n temizlenmesini sa¤layan sistemler de vard›r.
TB basillerine maruziyetin oluflabilece¤i alanlar›n say›s›
bu önlemlerle azalabilir ancak yok edilemez. Bu alanlar
hastalar›n izole edildi¤i alanlar, tedavi odalar›, balgam
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ç›karma iflleminin yap›ld›¤› alanlar, bronkoskopi odalar›d›r.
Sa¤l›k Kurumlar›nda önerilen genel havaland›rma h›zlar›
saatte de¤iflen hava say›s› olarak ifade edilir. Bu say›, odaya bir saatte giren hava hacminin oda hacmine oran›d›r ve
at›lan hava ak›m›n›n oda hacmine bölünüp 60 ile çarp›lmas›na eflittir. Yeni kurulan sistemlerde istenen hava de¤iflimi saatte 12 defad›r.
3. Tafl›nabilir hava temizleyicileri: Genel havaland›rma
sistemi olmad›¤›nda, var olan sistem yeterli hava de¤iflimi
sa¤layamad›¤›nda , hava ak›m›n›n etkinli¤inin artmas› istendi¤inde bu sistemler tercih edilebilir. Bu sistemler HEPA filtreli, saatte oda havas› de¤iflimi 12 veya üzeri olmal›d›r. Sistemin etkinli¤i odadaki mobilyalar›n yerleflimine,
odan›n flekline ve odadaki insan say›s›na göre de¤iflkenlik
gösterebilir.
B.HEPA (High Efficiency Particulate Air) Filtreleri:
HEPA filtreleri birçok flekilde d›flar› at›lan havan›n içindeki ve oda havas›ndaki damlac›k çekirdeklerini elimine etmek veya azaltmak için kullan›labilir.
Bu amaçla HEPA filtreleri havan›n ç›kt›¤› kanallara, havan›n oda içinde tekrar dolafl›m› için kurulan sistemlerin
içine, tafl›nabilir hava temizleyicileri içine, d›flar›ya verilen
kirli havan›n ç›k›fl yerine, TB odalar›ndaki havan›n genel
havaland›rma sistemine ba¤land›¤› yerlere tak›l›rlar.
C. Ultraviyole ile ›fl›nlama
TB basilinin bulaflma riskinin yüksek oldu¤u genel kullan›m alanlar›nda havaland›rma sistemine ek olarak kullan›labilir. UV lambalar› odalara veya koridorlara odan›n
üst taraf›n› ›fl›nlamak üzere yerlefltirilebilir. Ayr›ca havaland›rma kanallar›na da yerlefltirilebilirler. Sa¤l›k Çal›flanlar› için tehlikenin azalt›lmas› ve do¤ru ifllev görmesi
için UV lambalar›n›n yeterli ve uygun flekilde yerlefltirilmesi gerekir. Üst hava ›fl›nlamas› için tavan yüksekli¤inin 2.4
m’nin üstünde olmas› gerekir. Onsekiz metrekare alana
30W lamba konmal› ve tavan yüksekli¤inin üçte iki üst taraf›na yerlefltirilmelidir. Ayr›ca ›fl›nlama seviyesinin monitorizasyonu da gerekir.
TB basilinin inaktivasyonu için gerekli UV -C ›fl›n› 253.7
nanometre olmal›d›r. UV lambalar› üreticinin talimat›na
göre de¤ifltirilmeli veya ölçüm yap›larak yetersiz ›fl›k saptand›¤›nda de¤ifltirilmelidir. Genellikle kaliteli bir lamba
5000-10000 saat (7-14 ay) kullan›labilir. Ifl›¤›n zararl› etkilerinden korunmak için gereken mühendislik önlemleri
al›nmal›d›r. Ifl›¤› yans›tmayan duvar boyalar› kullan›lmal›,
çevrede ayna v.b. yans›t›c› materyal olmamal›d›r . UV ›fl›nlar›n›n zararl› etkileri konusunda sa¤l›k çal›flanlar› e¤itilmelidir, UV konan yerlerde uyar› yaz›lar›n›n olmas› gerekir.
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K‹fi‹SEL ÖNLEMLER:
TB basillerine maruziyetin oluflabilece¤i alanlar›n say›s›
bu önlemlerle azalabilir ancak yok edilemez. Bu nedenle
üçüncü basamak olarak sa¤l›k çal›flanlar›n›n koruyucu solunum malzemeleri tafl›malar› önerilir (örne¤in FFP2,
FFP3 ve N95 maskeleri)
Hastan›n öksürürken ve hapfl›r›rken a¤z›n› bir mendil ya
da benzeri bir nesne ile kapamas› ve izolasyon odas› d›fl›nda cerrahi maske kullanmas› damlac›k çekirde¤i yaymas›na engel oldu¤u kabul edilmektedir. Bu nedenle TB hastalar›n›n cerrahi maske takmas› önerilir, hava valvi olan
personel maskelerini takmalar› ise sak›ncal›d›r.
SONUÇ:
Hastaneler çal›flanlar için iflyeridir ve çeflitli mesleki riskler söz konusudur. Tüberküloz hastal›¤› da bu risklerden
biridir. Sa¤l›k kurumlar›nda ifle bafllayan herkese sa¤l›k
kayd› tutulmal›, bu kay›tlar TB riski ile ilgili olarak akci¤er grafisi ve iki basamakl› tüberkülin cilt testini içermelidir. Periyodik olarak cilt testi negatif ç›kanlar taranmal›,
konversiyon gösterilirse koruyucu tedavi verilmelidir. Hastanelerde TB tan›s› için çal›flanlar e¤itilmeli, bakteriyolojik tetkikin erken yap›lmas› ve kaliteli olmas› sa¤lanmal›,
hastalarda tedavi gecikmesi önlenmelidir. Hastane mimarisi ve alt yap›s› planlan›rken mesleki riskler, bulafllar düflünülmelidir. Hastanelerde yüksek riskli yerler belirlenerek ek önlemler al›nmal›d›r. Tüberküloz hastal›¤›na yakalanan sa¤l›kç›lar ma¤dur edilmemeli, tazminat hakk›ndan
yararlanmal›d›r.
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