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ABSTRACT

Altm›ß beß yaß ve üzeri yaß grubuna yönelik koruyucu sa¤l›k hiz-

Vaccination is one of the most important indicators of preventive

metlerinin önemli bir parças› olan aß›lama oranlar›n› saptamak amac›y-

health care among sixty-five and over age group. In order to determi-

la hastanemizin sa¤l›kl› erißkin izlem poliklini¤ine May›s 2003-Ekim

ne the vaccination ratio in this group, consultations between May

2003 tarihleri aras›nda baßvuran bu yaß grubundaki 112 erißkinin öne-

2003 and October 2003 in healthy adult clinics is examined about the-

rilen influenza, pnömokok ve tetanoz aß›lar› ile aß›lanma durumlar› ve
bu aß›lar hakk›ndaki bilgi düzeyleri de¤erlendirilmißtir. ‹nfluenza aß›s›n›n %26.8, tetanoz aß›s›n›n %1.8 uyguland›¤›, pnömokok aß›s›n›n ise
hiç uygulanmad›¤› saptanm›ßt›r. Baßvuranlar›n hiçbirisinin bu yaß grubunda pnömokok ve tetanoz aß›lar›n›n uygulanmalar› ile ilgili bilgisi
yokken, %25’inin influenza aß›s› hakk›nda do¤ru ve tam bilgiye sahip
olduklar› saptanm›ßt›r. Bu çal›ßman›n sonunda, geriatrik yaß grubunda-

ir attitudes if the had been vaccinated by influenza, pneumococcal
and tetanus vaccines and their knowledge regarding these vaccinations. The vaccination ratios were determined as 26.8% for influenza
and 1.8% for tetanus, although no vaccination for pneumococcus.
While none of the study group had good knowledge regarding pneumococcal and tetanus vaccination, only 25% of them had good

ki kißilere sunulan koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin art›r›lmas› ve bu yaß

knowledge regarding influenza vaccination. We emerged from this

grubunun aß›lanma ile ilgili do¤ru bilgilendirilmesinin sa¤lanmas› ge-

study that there is need for improving the preventive health care for

re¤inin sonucuna var›lm›ßt›r.

geriatric age group and training this age group about adult vaccinati-
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G‹R‹Þ

AMAÇ

Günümüzde giderek daha çok say›da insan 70’li yaßlarda
ve hatta daha ileri yaßlarda sa¤l›kl›, zinde ve ba¤›ms›z bir hayat
sürmektedir. Son çal›ßmalar sa¤l›kl› yaßam tarz›n› benimseyen
ve kronik hastal›¤› olmayan kißilerde birçok vücut fonksiyonunun ileri yaßlarda da genç yaßlara yak›n bir seviyede devam etti¤ini göstermißtir. ‹leri yaßlarda da sa¤l›kl› ve ißlevsel bir yaßam›n süreklili¤i aç›s›ndan bu yaß grubuna sunulacak koruyucu
sa¤l›k hizmetleri önem kazanmaktad›r. Bu koruyucu yaklaß›mlar›n en önemlilerinden biri de aß›lamad›r.
Erißkin aß›lamas›, özellikle de yaßl›lar›n aß›lanmas› ço¤unlukla göz ard› edilmektedir. Bir çok erißkin, aß›lama ßemalar›na uygun olarak aß›lanm›ß durumda de¤ildir. Erißkinlerde aß›lar›n az uygulanmas›nda aß› ile önlenebilen hastal›klar›n öneminin yeterince anlaß›lamamas›, erißkin aß›lar›n›n güvenilirlili¤i
ve etkinli¤i konusundaki belirsizlikler, önerilerin yaßa dayal›
de¤il riske dayal› yap›lmas› (örne¤in de¤ißik aß›lar için de¤ißik
hedef gruplar›n olmas›), aß› da¤›t›m alt yap›s›n›n yetersiz olmas› ve aß›lar›n ücretleri ile ilgili sorunlar gibi pek çok faktör sorumludur. Aß› maliyeti aß›laman›n yayg›n uygulanmas›n›n
önünde bir engel olarak görünse de çal›ßmalar enfeksiyöz hastal›klar›n mortalite ve morbiditesini önlemesi nedeniyle aß›laman›n maliyetinin karß›lanabilir oldu¤unu göstermißtir. Örne¤in, altm›ß beß yaß ve üzeri yaß grubunda rutin influenza ve
pnömokok aß›lar›n›n maliyet uygunluk analizleri yap›ld›¤›nda,
bu aß›lar›n yap›lmas›n›n mammografi görüntülemesi veya hipertansiyon izlemi gibi yayg›n olarak önerilen koruyucu yöntemlerle karß›laßt›r›labilir düzeyde oldu¤unu göstermektedir
(1).
Altm›ß beß yaß ve üzeri yaß grubunda kontrendikasyon yoksa herkese influenza, pnömokok ve tetanoz aß›lar› önerilmektedir (2,3). USPSTF (United States Preventive Sevices Task Force) 65 yaß ve üstü herkese y›ll›k influenza aß›s›n› önermektedir. Pnömokok aß›s›n› 65 yaß ve üstündeki ba¤›ß›kl›k yetmezli¤i olmayan herkese önermektedir. Kombine tetanoz-difteri
toksoidini (Td) on y›lda bir önermektedir. ACP (American
Academy of Pediatrics) çocukluk döneminde 5 doz tetanoz
aß›s› olan kißilerde on y›lda bir yap›lan rapellere alternatif olarak 50 yaß›nda tek doz Td aß›s›n› önermektedir. ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) rutin influenza aß›s›n›n 65 yaß yerine 55 yaß›ndan itibaren yap›lmas›n›n
daha uygun olaca¤›n› bildirmektedir. AAFP (American Academy of Family Physicians) Td aß›n› her on y›lda bir veya en
az›ndan 50 yaß›nda bir kez önermektedir . Y›ll›k influenza aß›s›n› 50 yaß›ndan itibaren, pnömokok aß›s›n› ise 65 yaß›ndan itibaren önermektedir (1).
Genel popülasyon için önerilen bu üç aß› d›ß›nda risk alt›ndaki kißilere gerekti¤inde uygulanabilecek baßka aß›lar da bulunmaktad›r. Polio, Hepatit B, kuduz, meningokok, tifo, kolera bu aß›lara en iyi örneklerdir.

Yap›lan bu çal›ßmada, koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin
önemli bir parças› olan aß›lama hizmetlerinden yararlan›lmas›na yönelik yap›labilecek e¤itim çal›ßmalar›n›n belirlenebilmesi için hastanemizin sa¤l›kl› erißkin poliklini¤ine baßvuran altm›ß beß ve üzeri yaß grubundaki tüm erißkinlerin aß›lanma durumlar› ve bu yaß grubunda önerilen aß›lar hakk›ndaki bilgi düzeylerinin saptanmas› amaçlanm›ßt›r.

GEREÇ VE YÖNTEM
Altm›ß beß yaß ve üzeri yaß gruplar›nda aß›lanma oranlar›n›
saptamak amac›yla hastanemizin sa¤l›kl› erißkin poliklini¤ine
May›s 2003-Ekim 2003 tarihleri aras›ndaki alt› ayl›k süreçte
baßvuran bu yaß grubundaki 112 kißinin, önerilen influenza,
pnömokok ve tetanoz aß›lar› ile aß›lanma durumlar› ve bu aß›lar hakk›ndaki bilgi düzeyleri, önceden olußturulan bilgi de¤erlendirme formunun hekim taraf›ndan muayene s›ras›nda
doldurulmas› ile prospektif olarak de¤erlendirildi. “Bilgi De¤erlendirme Formu”na ek olarak hastanemizin arßivindeki hasta dosyalar› ve sa¤l›kl› erißkin poliklini¤inde izlem amac›yla
olußturulmuß olan “Sa¤l›kl› Erißkin Poliklini¤i ‹zlem Formu” da
verilerin elde edilmesinde kullan›lan kaynaklar aras›nda yer ald› (4). Elde edilen veriler tan›mlay›c› olmak amac›yla frekans
analizi ile de¤erlendirildi.

BULGULAR
Çal›ßma grubunu yaßlar› 65 ile 87 aras›nda de¤ißen 112
erißkin olußturuyordu. Bunlar›n 72’si (%64.3) kad›n, 40’›
(%35.7) ise erkek olarak saptand›. Bu grupta 22’si (%19.6) kad›n 8’i (%7.2) erkek, 30 kißinin (%26.8) uygun olan aß›lanma
döneminde influenza aß›s›n› yapt›rd›klar› görüldü. Tüm çal›ßma grubunda son on y›l içinde tetanoz aß›s› yapt›ran sadece 2
kißi (%1.8) vard›. Tetanoz aß›s› olan bu erißkinler de köpek ›s›r›¤› ve cilt kesisi nedeniyle aß›lanm›ßlard›. Pnömokok aß›s› ise
çal›ßma grubundaki hiç kimseye uygulanmam›ßt› (Tablo 1).
Bu yaß grubundaki erißkinlerden hiçbiri tetanoz ve pnömokok aß›lar›n›n kendi yaß grubuna uygulanmas› ile ilgili bilgileri
yoktu. ‹nfluenza aß›s› hakk›nda do¤ru ve tam bilgiye sahip
olanlar ise tüm çal›ßma grubunun %25’ini (28) olußturmaktayd›. Ancak influenza aß›s› hakk›nda do¤ru ve tam bilgiye sahip
olanlar aras›nda 8 kißinin (influenza aß›s› hakk›nda do¤ru ve
tam bilgiye sahip olanlar›n %28.5’inin) bu aß›y› yapt›rmad›¤›
saptand›. ‹nfluenza aß›s› yapt›ranlar aras›nda 10 kißinin (influenza aß›s›n›n yap›ld›¤› grubun %33.3’ü) ise influenza aß›s› hakk›nda bilgisinin olmad›¤›, çevresinin veya yak›nlar›n›n yönlendirmesi ile yapt›rd›¤› saptand›. Tüm çal›ßma grubundaki 5 kißinin ise influenza aß›s› hakk›nda yanl›ß bilgisi oldu¤u, aß›y› daha önceki dönemde yapt›rm›ß oldu¤u halde kendisini koruma-

Tablo 1: Altm›ß beß yaß ve üzeri erißkin yaß grubunda do¤ru aß›lanma oranlar›
Aß›lar
Aß›lanan Erißkinler (N=112)
Erkek
Kad›n
Toplam
Say›
%
Say›
%
Say›
%
‹nfluenza
8
7.2
22
19.6
30
26.8
Tetanoz
0
0
2
1.8
2
1.8
Pnömokok
0
0
0
0
0
0
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‹nfluenza Aß›s›n› Yapt›ranlar Aß› Hakk›ndaki Bilgiyi Nas›l
Edinirler?
Yak›n Çevre
ve Medyadan
%43 (13)

Doktor Yak›n›
%37 (11)

Doktoru ya
da Eczac›s›
Önerdi¤i ‹çin
%37 (11)
Grafik 1: “‹nfluenza aß›s›n› yapt›ranlar aß› hakk›ndaki bilgiyi
nas›l edinirler?”
d›¤› gerekçesi ile bu dönem aß› yapt›rmad›¤› belirlendi. ‹nfluenza aß›s› yapt›ranlardan 11’i doktor yak›n› olduklar› ve onlar›n önerisi ile yapt›rd›klar›n› söylerken, 6’s› kendi hekimi veya
eczac›s› önerdi¤i için, geri kalan 13 kißinin ise yak›n çevresinden ve medyadan aß› hakk›nda bilgi edinerek aß›y› yapt›rd›klar›n› belirttiler (Grafik 1). Tüm çal›ßma grubundaki kißilerden
sadece 23’ü çeßitli sa¤l›k problemleri nedeniyle bir hekimin izlemindeyken, di¤erlerinin herhangi bir hekim ya da sa¤l›k kurulußunun izlemi alt›nda olmad›¤› görüldü.

TARTIÞMA
Aß›lama ile hastal›k görülme s›kl›¤›nda azalma 20. yüzy›l›n
sa¤l›k alan›ndaki en önemli baßar›lar›ndan biridir. Aß› ile önlenebilir hastal›klarda görülen mortalite ve morbidite çocuklardan çok erißkinlerde görülmektedir. Her y›l aß› ile önlenebilir
hastal›klardan 30000-50000 erißkinin öldü¤ü tahmin edilmektedir. Erißkinlerde görülen mortalitenin büyük bir k›sm›ndan
iki hastal›k sorumludur: ‹nfluenza ve pnömokokkal hastal›k.
Ancak ABD’deki erißkin aß›lama oranlar›na bak›ld›¤›nda influenza aß›lama oran›n›n %15–%30 aras›nda kald›¤› görülmektedir (5,6).
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Elde etti¤imiz sonuçlara göre, altm›ß beß ve üzeri yaß grubundaki erißkinlerin önerilen influenza, pnömokok ve tetanoz
aß›lar›n›n tam olarak yap›lmad›¤› gözlenmißtir. Bunda bu yaß
grubuna uygulanmas› gereken aß›lar hakk›nda bilgilerinin yeterli olmamas›, eksik ve ço¤u yanl›ß olan bu bilgilerine dayanarak aß›lar›n› yapt›rmad›klar› görüldü. Ayr›ca bu aß›lar›n herhangi bir sa¤l›k sigortas› kapsam›nda olmamas› ve aß›lar› ücretlerini ödeyerek almak zorunda olmalar› nedeniyle aß› olmaktan
kaç›nd›klar› saptanm›ßt›r.
‹nfluenza aß›s›n›n yap›ld›¤› gruptaki büyük bir erißkin grubunun (%33.3) aß› hakk›nda herhangi bir bilgisi olmadan aß›y›
yapt›rd›klar› dikkat çekicidir. ‹nfluenza aß›s›n› yapt›ranlar›n
aß›lar hakk›ndaki bilgiye hangi kaynaklar arac›l›¤›yla ulaßt›¤›na
bakarsak, izlemi alt›nda oldu¤u hekimi taraf›ndan aß›lanmas›
önerilen çok küçük bir grup (%20) görülmektedir. Bu parametre de erißkinlerin yeterince birinci basmak hizmeti alamad›¤›, dolay›s›yla koruyucu hekimlik hizmetlerinden yeterince
yararlanamad›¤› düßüncesini akla getirmektedir. ‹nfluenza aß›s›n› yapt›ranlar›n büyük bir k›sm›n›n (%43.3) ise aß›lar hakk›ndaki bilgileri medyadan edindi¤ini göz önüne al›rsak, bas›l›sesli ve görsel yay›nc›l›¤›n koruyucu hekimli¤in halka anlat›lmas›ndaki büyük rolünü de göz ard› etmemiß oluruz.
Sonuç olarak;
Altm›ß beß ve üzeri yaß grubundaki kißilere sunulan koruyucu sa¤l›k hizmetleri art›r›lmal› ve toplumun aß›lanma ile ilgili do¤ru bilgilendirilmesi sa¤lanmal›d›r. Böylece erißkin yaß
grubunda da aß›lanma oranlar› art›r›labilecek, bu yaß grubunda görülen enfeksiyon hastal›klar›n›n morbidite ve mortalite
oranlar› düßürülebilecektir. Bu da geriatrik yaß grubundaki
erißkinlerimiz için daha kaliteli bir yaßam sa¤layacakt›r.
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