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Giriﬂ ve Amaç: Hepatit B virüsü ve hepatit C virüsü infeksiyonlar› tüm
dünyada yayg›n olarak görülen, morbidite ve mortalitesi yüksek olan
önemli sa¤l›k sorunlar› aras›ndad›r. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›, bu virüs infeksiyonlar› aç›s›ndan genel popülasyona göre daha fazla risk alt›ndad›r.
Hekimlerin viral hepatitlerden korunmas›, hizmet verdikleri kiﬂileri bilinçlendirmesi ve viral hepatitli hastalar›n yönetimi için öncelikle bu konuda bilgilerinin yeterli olmas› gerekmektedir. Bu çal›ﬂman›n amac›,
Mersin ‹li’nde çal›ﬂan pratisyen hekimlerin Hepatit B virüsü ve hepatit
C virüsü infeksiyonlar› hakk›nda bilgi düzeylerinin, fark›ndal›klar›n›n
saptanmas›d›r. Gereç ve Yöntem: Bu amaçla yap›lan anket çal›ﬂmas›na 440 (%79,4) pratisyen hekim kat›lm›ﬂt›r ve 11 sorudan oluﬂan anket formu posta yoluyla uygulanm›ﬂt›r. Bulgular: Ankete kat›lan hekimlerin, %2,3’ü hepatit B virüsünün kan yoluyla bulaﬂmayaca¤›n›,
%35’i hepatit B virüsünün anne sütüyle bulaﬂabilece¤ini, %21,1’i hepatit B virüsünün tahtakurusu ve sivrisinek ›s›rmalar›yla bulaﬂabilece¤ini, %31,8’i hepatit C virüsünün anne sütü ile bulaﬂabilece¤ini,
%41,1’i ayn› evde yaﬂaman›n hepatit B virüsü bulaﬂmas› için risk faktörü olmad›¤›n›, %71,4’ü hepatit C virüsü bulaﬂ›na karﬂ› korunmada aﬂ›
ve immünglobulin mevcut oldu¤u kan›s›na, sahip olduklar› belirlendi.
Ankete kat›lan hekimlerin ortalama %20’sinin ise inaktif hepatit B virüsü taﬂ›y›c›l›¤›n› bilmedikleri tespit edildi. Sonuç: Sonuç olarak, birinci
basamak sa¤l›k hizmeti veren pratisyen hekimlerin, hepatitler hakk›nda bilgi düzeylerinin yeterli olmad›¤› ve bu bilgi eksikliklerinin düzeltilebilmesi için hizmet içi e¤itimin gereklili¤ini düﬂündürmektedir.

Background and Aims: Hepatitis B and hepatitis C infections are
among the major health problems seen worldwide, with high morbidity and mortality rates. Health care personnel are at a greater risk for
these viral infections compared to the general population. It is essential that physicians have sufficient knowledge on this issue in order to
protect themselves from viral hepatitis, to educate those who they serve, and to treat the viral hepatitis patients. The aim of the present research was to determine the awareness and knowledge levels of general practitioners employed in Mersin province. Materials and
Methods: Four hundred and forty general practitioners participated in
the survey, and a questionnaire form of 11 questions was answered via mail. Results: It was found that 2.3% of the practitioners thought
that hepatitis B might not be transmitted by blood; 35% thought that
it could be transmitted by breast-milk; and 21.1% said that it might be
transmitted by mosquito bite and bedbug bite. 31.8% of the practitioners said that HCV might be transmitted by breast-milk and 41.1% thought that living in the same house was not a risk factor for hepatitis B.
71.4% thought that vaccination and immunoglobins against hepatitis
C infection were available. It was determined that nearly 20% of the
participating practitioners did not know anything about inactive hepatitis B. Conclusion: As a result, it was seen that general practitioners
employed at first-stage health centers did not have sufficient knowledge about hepatitis. In-service training is recommended in order to increase their knowledge level about hepatitis.
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G‹R‹ﬁ
Hepatit B virüsü (HBV) ve hepatit C virüsü (HCV) infeksiyonlar› tüm dünyada ve ülkemizde yayg›n olarak görülen, morbidite ve mortalitesi yüksek ve ulusal sa¤l›k bütçesine yükü oldukça fazla olan önemli sa¤l›k sorunlar›
aras›ndad›r.
HBV/HCV bulaﬂmas› aç›s›ndan sa¤l›k personeli, genel popülasyona göre daha fazla risk alt›ndad›r. Hekimlerin vi‹letiﬂim: Erdinç NAYIR
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi T›bbi Onkoloji Bilim Dal›,
Ankara, Türkiye
E-mail: drerdincnyr@gmail.com

ral hepatitlerden korunmas›, do¤ru ve etkin sa¤l›k hizmeti verebilmesi, hizmet verdikleri kiﬂileri bilinçlendirmesi ve
viral hepatitli hastalar›n yönetimi için öncelikle bu konuda bilgilerinin yeterli olmas› gerekmektedir
Fakat kiﬂisel gözlemlerimiz hepatit tan› ve tedavisindeki
son birkaç dekattaki önemli ilerlemelere karﬂ›n hepatit ile
savaﬂta ve hepatitli hastalar›n uzman merkezlere yönlen-
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dirilmesinde temel rolü olan birinci basamak hekimlerinin
bu konularda maalesef yeterince donan›ml› olamad›klar›
yönündedir
Bu çal›ﬂman›n amac› Mersin ‹li’nde çal›ﬂan pratisyen hekimlerin, hepatit B ve C virüs infeksiyonlar›n›n bulaﬂ yollar›, risk gruplar› ve korunma yollar› ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve ayr›ca viral hepatitli hastaya yaklaﬂ›m
biçimlerinin saptanmas›d›r.

GEREÇ ve YÖNTEM
Bu kesitsel, ileriye dönük, kontrolsüz bir anket çal›ﬂmas›d›r.
Örnek seçimi yap›lmadan, çal›ﬂmaya Mersin ilinde görev yapan tüm pratisyen hekimler dahil edildi. Çal›ﬂma öncesinde
T.C. Mersin Valili¤i’nden, T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› Mersin Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nden ve Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi
Hastanesi Etik Kurulundan izinler al›nd›. Bu anket çal›ﬂmas›
için 11 sorudan oluﬂan anket formlar› haz›rland› (Tablo 1).

Tablo 1. Anket Sorular›
1. Hepatit B ve C ile ilgili bulaﬂma yollar›n› iﬂaretleyiniz. (Kan yolu, cinsel yol, ter ve göz yaﬂ›, enjektör batmas›, anne sütü, infekte anneden
do¤um, hemodiyaliz, dudaktan duda¤a öpüﬂme, ortak tabak kullan›m›, kronik cilt yaralar›, tahtakusuru veya sinek ›s›rmalar›yla bulaﬂ›p
bulaﬂmad›¤› soruldu)
2. ‹naktif hepatit B taﬂ›y›c›l›¤› ile ilgili aﬂa¤›dakilerden do¤ru veya yanl›ﬂ olanlar hangileridir?
• HBsAg serumda en az 6 aydan fazla pozitif devam etmelidir.
• HBsAg serumda en az 1 y›ldan fazla pozitif devam etmelidir.
• Karaci¤er fonksiyon testleri normal olmal›d›r.
• HBeAg (-) / AntiHBeAg (+) olmal›d›r.
• HBV DNA pozitif olmal›d›r.
3. Hepatit B virüsünün bulaﬂmas› için risk faktörü / faktörleri hangileridir? (Heteroseksüel iliﬂki, ayn› enjektör ile ilaç enjeksiyonu, ayn› evde
aile içi birlikte yaﬂama, kan nakli yap›lmas›, organ nakli yap›lmas›, ayn› tuvaletin kullan›lmas›, uyuﬂturucu kullan›m›, sa¤l›k personeli, HBV
taﬂ›yan anneden do¤um, immün yetmezlikli hastalar, bak›m evlerinde ve toplu yaﬂam alanlar›nda yaﬂayanlar)
4. HBsAg pozitif bulunan bir hastada ilk olarak hangi tetkiki yapt›r›rs›n›z? (Abdominal ultrasonografi, ALT - AST düzeylerine bak›lmas›, HBV
DNA bak›lmas›, karaci¤er biyopsisi yap›lmas›)
5. HBsAg pozitifli¤i saptanan hastada delta antikoruna bakmaya gerek var m›d›r?
6. Hepatit B ve C virüs infeksiyonlar›n›n yol açt›¤› patolojiler hangisi / hangileridir? (Asemptomatik taﬂ›y›c›l›k, akut hepatit, kronik hepatit,
hepatosellüler karsinom, karaci¤er sirozu, fulminan hepatit)
7. Hepatit B ve C infeksiyonundan korunmayla ilgili aﬂa¤›da verilen bilgilerden do¤ru veya yanl›ﬂ olanlar hangileridir?
•HBV’ne karﬂ› korunma hepatit B aﬂ›lar› ile aktif olarak sa¤lan›r.
•HCV’ne karﬂ› korunma hepatit C aﬂ›lar› ile aktif olarak sa¤lan›r.
•Hepatit B virüsü ile enfekte anneden yenido¤an çocu¤a hepatit B immünglobulini verilmelidir.
•Hepatit B aﬂ›lar›, hepatosellüler kanser geliﬂmesini engellemektedir
8. Hepatit B virüsü ile infekte i¤ne batt›¤›nda aﬂa¤›dakilerden hangisi yap›lmal›d›r?
9. Hepatit C virüsü ile infekte i¤ne batt›¤›nda aﬂa¤›dakilerden hangisi yap›lmal›d›r?
10. HCV ile enfekte i¤ne batt›¤›nda sa¤l›kl› kiﬂiye HCV bulaﬂma riski ne kadard›r? (%0,1 - %3 - %30)
11. HBV ile enfekte i¤ne batt›¤›nda sa¤l›kl› kiﬂiye HBV bulaﬂma riski ne kadard›r? (%0,1 - %3 - %30)

Tablo 2. Hepatit B virüsünün bulaﬂma yollar›yla ilgili cevaplar (n=440)
Bulaﬂ›r

Bulaﬂmaz

Bilmiyorum

Kan yoluyla

%97,7

%2,3

%0

Cinsel yolla

%94,5

%3,4

%2,1

Ter ve göz yaﬂ›yla

%37,9

%47,7

%14,4

Enjektör batmas›yla

%97,2

%1,4

%1,4

Anne sütüyle

%35

%44,3

%20,7

Enfekte anneden do¤um s›ras›nda

%88,4

%6,8

%4,8

Hemodiyaliz ile

%93,8

%2,6

%3,6

Dudaktan duda¤a öpüﬂme

%35,2

%52,3

%12,5

%20

%70,7

%9,3

Kronik cilt yaralar›n›n bulunmas›yla

%52,2

%32,2

%15,6

Tahtakurusu ve sivrisinek ›s›rmalar›yla

%21,1

%59,8

%19,1

Ortak tabak kullan›m›yla
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Anket formlar›, T.C Sa¤l›k Bakanl›¤› Mersin Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan posta yoluyla pratisyen hekimlere yolland› ve anketi dolduran hekimler posta yoluyla formlar› geri gönderdiler.

Soru 2’ye verilen cevaplar (Tablo 4):

T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› Mersin Sa¤l›k Müdürlü¤ü’den al›nan
listeye göre çal›ﬂman›n uyguland›¤› dönemde Mersin
‹li’nde 554 pratisyen hekim görev yapmaktayd›. Bu çal›ﬂmada 440 (%79,4) pratisyen hekime ulaﬂ›ld›.

Ankete kat›lanlar›n %7,6’s› (n=32) hem AST–ALT düzeylerine bak›lmas›, hem de HBV DNA istenmesini iﬂaretlemiﬂtir. %0,7’si (n=3) hem AST–ALT düzeylerine bak›lmas›, hem de karaci¤er biyopsisi yap›lmas›n› iﬂaretlemiﬂtir.
%0,6’s› (n=2) ise hem AST–ALT düzeylerine bak›lmas›n›,
hem de abdominal ultrasonografinin yap›lmas›n› iﬂaretlemiﬂtir.

BULGULAR
Soru 1’e verilen cevaplar (Tablo 2 ve 3):

Soru 3’e verilen cevaplar (Tablo 5):
Soru 4’e verilen cevaplar (Tablo 6):

Tablo 3. Hepatit C virüsünün bulaﬂma yollar›yla ilgili cevaplar (n=440)
Bulaﬂ›r

Bulaﬂmaz

Kan yoluyla

%97,7

%2,3

Bilmiyorum
%0

Cinsel yolla

%88,6

%6,8

%4,6

Ter ve göz yaﬂ›yla

%33,2

%50,4

%16,4

Enjektör batmas›yla

%94,3

%2,7

%3

Anne sütüyle

%31,8

%45

%23,2

Enfekte anneden do¤um s›ras›nda

%80,7

%8,7

%10,6

Hemodiyaliz ile

%91,8

%3,9

%4,3

Dudaktan duda¤a öpüﬂme

%26,6

%57.9

%15,5

Ortak tabak kullan›m›yla

%17,2

%70,4

%12,4

Kronik cilt yaralar›n›n bulunmas›yla

%47,1

%37

%15,9

Tahtakurusu ve sivrisinek ›s›rmalar›yla

%21,6

%59

%19,4

Tablo 4. ‹naktif hepatit B taﬂ›y›c›l›¤› (n=435)
Do¤ru

Yanl›ﬂ

HbsAg serumda en az 6 aydan fazla pozitif olarak devam etmelidir

%80,2

%19,8

HbsAg serumda en az 1 y›ldan fazla pozitif olarak devam etmelidir

%32,1

%67,9

%69

%31

HbeAg (-) / Anti HbeAg (+) olmal›d›r

%49,4

%50,6

HBV DNA pozitif olmal›d›r

%67,3

%32,7

Karaci¤er fonksiyon testleri normal olmal›d›r

Tablo 5. Hepatit B virüsünün bulaﬂmas› için risk faktörleri (n=440)
Risk faktörüdür

Risk faktörü de¤ildir

Bilmiyorum

Heteroseksüel iliﬂki

%81,1

%9,8

%9,1

Ayn› enjektör ile ilaç enjeksiyonu yap›lmas›

%97,9

%0,9

%1,2

Ayn› evde aile içi birlikte yaﬂama

%54,5

%41,1

%4,4

%99

%1

%0

Kan nakli yap›lmas›
Organ nakli yap›lmas›

%97

%2,2

%0.8

Ayn› tuvaleti kullanmak

%31,1

%63,1

%5,8

Uyuﬂturucu kullan›m›

%94,5

%3,1

%2,4

Sa¤l›k personeli olmak

%96,1

%2,5

%1,4

HBV taﬂ›yan anneden do¤um

%98,4

%1,6

%0

‹mmün yetmezlikli hastalar

%88,1

%6,6

%5,3

Bak›m evlerinde ve toplu yaﬂam ortamlar›nda yaﬂayanlar

%71,6

%23,8

%4,6
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Tablo 6. HBsAg pozitif bulunan bir hastada ilk yap›lmas› gereken tetkik (n=420)
%
Abdominal ultrasonografi yapt›r›r›m

0,7

AST, ALT düzeylerine bakt›r›r›m

69

HBV DNA isterim

21,4

Karaci¤er biyopsisi yapt›r›r›m

0

Soru 5’e verilen cevaplar:
HBsAg pozitifli¤i saptanan hastada delta antikoruna bakmaya gerek olup olmad›¤› sorusunu 404 kiﬂi (%91,8) cevaplad›.
Ankete kat›lanlar›n %34,1’i (n=138) bakmaya gerek yoktur, gereksiz maliyet ç›kard›¤›n› iﬂaretlemiﬂtir. %29,9’u
(n=121) mutlaka bak›lmas› gerekti¤ini iﬂaretlemiﬂtir.
%36’s› (n=145) HCV pozitif olan hastalarda bak›lmas› gerekti¤ini iﬂaretlemiﬂtir.
Soru 6’ya verilen cevaplar (Tablo 7 ve 8):
Soru 7’ye verilen cevaplar (Tablo 9):

Soru 8’e verilen cevaplar:
Hepatit B virüsü ile infekte i¤ne batt›¤›nda ne yap›lmas›yla ilgili soruyu 440 kiﬂi (%100) cevaplam›ﬂt›r.
Ankete kat›lanlar›n %3,4’ü (n=15) hemen aﬂ› yap›lmas›
gerekti¤ini, %22,5’i (n=99) hemen hepatit B immünglobulini verilmesi gerekti¤ini, %63,6’s› (n=280) aﬂ› ile birlikte hepatit B immünglobulini verilmesi gerekti¤ini, %10,5’i
(n=46) ise herhangi bir ﬂey uygulamaya gerek olmad›¤›n›,
takibe al›nmas›n› ve karaci¤er enzimlerinde yükselme görülürse tedavi verilmesi gerekti¤ini iﬂaretlemiﬂtir.
Soru 9’a verilen cevaplar:
Hepatit C virüsü ile infekte i¤ne batt›¤›nda ne yap›lmas›yla ilgili soruyu 435 kiﬂi (%98,9) cevaplam›ﬂt›r.
Ankete kat›lanlar›n %2’si (n=9) hemen aﬂ› yap›lmas› gerekti¤ini, %41,4’ü (n=180) hemen hepatit C immünglobulini verilmesi gerekti¤ini, %28’si (n=122) aﬂ› ile birlikte
hepatit B immünglobulini verilmesi gerekti¤ini, %28,6’s›
(n=124) ise herhangi bir ﬂey uygulamaya gerek olmad›¤›n›, takibe al›nmas›n› ve karaci¤er enzimlerinde yükselme
görülürse tedavi verilmesi gerekti¤ini iﬂaretlemiﬂtir.

Tablo 7. Hepatit B virüsünün yol açt›¤› patolojiler (n=435)
Yapar

Yapmaz

Asemptomatik taﬂ›y›c›l›k

%95,8

%2,3

Bilmiyorum
%1,9

Akut hepatit

%92,4

%4,8

%2,8

Kronik hepatit

%95,6

%2

%2,4

Hepatosellüler karsinom

%86,9

%7,3

%5,8

Karaci¤er sirozu

%95,4

%2,3

%2,3

Fulminan hepatit

%81,8

%8,5

%9,7

Yapmaz

Bilmiyorum

%63,2

%23,4

%13,4

%80

%10,7

%9,3

Kronik hepatit

%89,8

%5,1

%5,1

Hepatosellüler karsinom

%89,3

%5,6

%5,1

Karaci¤er sirozu

%91,8

%4,6

%3,6

Fulminan hepatit

%76,7

%11,4

%11,9

Tablo 8. Hepatit C virüsünün yol açt›¤› patolojiler (n=430)
Yapar
Asemptomatik taﬂ›y›c›l›k
Akut hepatit

Tablo 9. Hepatit B ve C infeksiyonundan korunmayla ilgili aﬂa¤›da verilen bilgilerden do¤ru veya yanl›ﬂ olanlar hangileridir? (n=430)
Do¤ru

Yanl›ﬂ

HBV’ne karﬂ› korunma hepatit B aﬂ›lar› ile aktif olarak sa¤lan›r.

%97,6

%2,4

HCV’ne karﬂ› korunma hepatit C aﬂ›lar› ile aktif olarak sa¤lan›r.

%12,8

%87,2

Hepatit B virüsü ile infekte anneden yenido¤an çocu¤a hepatit B immünglobulini verilmelidir.

%88,3

%11,7

%57

%43

Hepatit B aﬂ›lar›, hepatosellüler kanser geliﬂmesini engellemektedir.
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Soru 10’na verilen cevaplar:
HCV ile infekte i¤ne batt›¤›nda sa¤l›kl› kiﬂiye HCV bulaﬂma riskinin ne kadar oldu¤u sorusuna 383 kiﬂi (%87) cevap vermiﬂtir.
Ankete kat›lanlar›n %26,1’i (n=100) bulaﬂma riskinin
%0,1 oldu¤unu, %30,9’u (n=118) bulaﬂma riskinin %3
oldu¤unu ve %43’ü (n=165) bulaﬂma riskinin %30 oldu¤unu iﬂaretlemiﬂtir.
Soru 11’e verilen cevaplar:
HBV ile infekte i¤ne batt›¤›nda sa¤l›kl› kiﬂiye HBV bulaﬂma riskinin ne kadar oldu¤u sorusuna 383 kiﬂi (%87) cevap vermiﬂtir.
Ankete kat›lanlar›n %19,5’i (n=75) bulaﬂma riskinin
%0,1 oldu¤unu, %34,6’s› (n=132) bulaﬂma riskinin %3
oldu¤unu ve %45,9’u (n=176) bulaﬂma riskinin %30 oldu¤unu iﬂaretlemiﬂtir.

TARTIﬁMA
Akçam ve arkadaﬂlar›n›n yapt›klar› çal›ﬂmada hastane
personelinin %57’si HBV’nin ana bulaﬂ yollar›n› do¤ru cevapland›rm›ﬂt›r (1). Saçar ve arkadaﬂlar›n›n yapt›klar› bir
çal›ﬂmada HBV’nin bulaﬂma yollar›na do¤ru yan›t verenlerin oran› %14,1 olarak bildirilmiﬂtir (2). Uzun ve arkadaﬂlar›n›n yapt›klar› bir çal›ﬂmada HBV’nin bulaﬂma yollar›ndan dört temel bulaﬂma yolunun (cinsel, perkütan, horizontal, perinatal yol) hepsini söyleyenler %12,6 olarak
bildirilmiﬂtir.
Uzun ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada hekimlerin
%80,6’s› HBV’nin cinsel yolla bulaﬂabilece¤ini belirtmiﬂlerdir (3). Çal›ﬂmam›za kat›lan hekimlerin %94,5’i
HBV’nin, %88,6’s› HCV’nin cinsel yolla bulaﬂabilece¤ini

belirtmiﬂlerdir. %6,8’s› ise HCV’nin cinsel yolla bulaﬂmad›¤›n› belirtmiﬂlerdir.
Iﬂ›kgöz Taﬂbakan ve arkadaﬂlar›n›n yapt›klar› çal›ﬂmada
hastanede çal›ﬂanlar›n %52,6’s› tükrük ve kan d›ﬂ› vücut
s›v›lar›yla HBV ve HCV’nin bulaﬂabilece¤ini bildirmiﬂlerdir
(4). Çal›ﬂmam›za kat›lan hekimlerin %37,9’u HBV’nin,
%33,9’u ise HCV’nin ter ve gözyaﬂ› ile bulaﬂabilece¤ini
belirtmektedir. %14,4’ü HBV’nin, %16,4 ise HCV’nin ter
ve gözyaﬂ› ile bulaﬂ› bilmediklerini belirtmiﬂlerdir.
Ersoy ve arkadaﬂlar›n›n Malatya ilinde çal›ﬂan 195 ebeye
uygulad›¤› bir anket çal›ﬂmas›nda, ebelerin %72,2’si ortak tabak kullan›m› ile HBV’nin gecebilece¤ini belirtmiﬂtir
(5). Çal›ﬂmam›zda ise hekimlerin %20’si HBV’nin,
%17,2’si ise HCV’nin ortak tabak kullan›m›yla bulaﬂabilece¤ini belirmiﬂlerdir.
Çetin ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada araﬂt›rma görevlisi hekimlerin %43,3’ü HBV’nin sivrisineklerle bulaﬂabilece¤i düﬂünmektedir (6). Çal›ﬂmam›zda ise hekimlerin
%21,1’i HBV’nin, %21,6’s› ise HCV’nin tahtakurusu ve
sivrisinek ›s›rmas›yla bulaﬂabilece¤i düﬂüncesi tespit edildi.
Hepatit B ve C virüslerinin yay›l›m›, infeksiyonlar› ve sonuçta oluﬂan komplikasyon riskinin azalt›labilmesi için en
önemli basamak hekimlerdir. Çal›ﬂmam›zda tüm sorular›
dikkate ald›¤›m›zda özellikle HCV ve infeksiyonlar›yla iliﬂkili bilgi düzeyinin, HBV ve infeksiyonlar› hakk›ndaki bilgi
düzeylerine göre daha düﬂük oldu¤u tespit edilmiﬂtir
HBV ve HCV’nin bulaﬂma yollar›nda, risk faktörlerinde,
HBV ve HCV infeksiyonu olan hastaya yaklaﬂ›mda özellikle
HCV’ne karﬂ› korunmada ve HDV infeksiyonunda pratisyen hekimlerin bilgi eksikliklerinin oldu¤u gözlemlenmiﬂtir.
Bu sonuçlar›n temel t›p e¤itimi ve devaml› t›p e¤itimi ile
ilgilenenlere yol gösterici olabilece¤ini umuyoruz.

KAYNAKLAR
1. Akçam Z, Akçam M, Coﬂkun M, Sünbül M. Hastane personelinin,
viral hepatitler ve hepatit B aﬂ›s› ile ilgili bilgi düzeyinin de¤erlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi 2003;8:32-5.
2. Saçar S, Toprak S, Cenger D, et al. Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi Araﬂt›rma görevlilerinin hepatit B virusuna iliﬂkin bilgi ve uygulamalar›n›n de¤erlendirilmesi. Klimik Dergisi 2005;18:71-4.
3. Uzun E, Akçam F, Zengin E, et al. S. D. Ü T›p Fakültesi araﬂt›rma
görevlilerinin hepatit B infeksiyonu ile ilgili durumlar›n›n, bilgi düzeylerinin ve tutumlar›n›n de¤erlendirilmesi. S. D. Ü T›p Fak. Dergisi 2008:15:22-7.

62

4. Iﬂ›kgöz Taﬂbakan M, Yamazhan T, Arsu G, et al. Ege Üniversitesi
T›p Fakültesi’nde çal›ﬂan hekim, hemﬂire, teknisyen ve internlerin viral hepatit konusunda bilgi, tutum ve davran›ﬂlar›. Viral Hepatit
Dergisi 2006;11:158-63.
5. Ersoy Y, Ilgar M, Güneﬂ G. Malatya yöresinde ebelerin hepatit B yönünden bilgi düzeyleri. ‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Dergisi
2005;12:159-62.
6. Çetin M, Temiz M, Aslan A, Turhan E. Mustafa Kemal Üniversitesi
T›p Fakültesi Hastanesi araﬂt›rma görevlilerinin hepatit B virusu infeksiyonuna iliﬂkin bilgi düzeylerinin de¤erlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi 2007;12;121-7.

