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Özet
Sa¤l›k Bakanl›¤› verilerine göre 2004

y›l›nda ülkemizdeki HIV/AIDS’li olgu say›s›
1922’dir ve bu say› her y›l artmaktad›r.
Hastal›¤›n tan›, takip ve tedavisinde bafla-
r›l› olmak için sa¤l›k çal›flanlar›n›n
HIV/AIDS ile ilgili bilgi düzeyi çok önemli-
dir. Bu araflt›rma sa¤l›k çal›flanlar›n›n
HIV/AIDS’e iliflkin bilgi düzeylerini belirle-
mek amac› ile 138 sa¤l›k çal›flan› (80 dok-
tor, 58 hemflire) aras›nda yap›lm›flt›r. Veri-
ler, kat›l›mc›lar taraf›ndan doldurulan an-
ket formlar› yolu ile toplanm›flt›r. Çal›flma-
n›n sonucunda sa¤l›k çal›flanlar›n›n
HIV/AIDS konusundaki bilgi düzeylerinin
yeterli olmad›¤› görülmüfltür. Bu bilgi ek-
sikli¤i sa¤l›k çal›flanlar›n›n hastalara karfl›
davran›fllar›n› da olumsuz yönde etkileye-
bilir. Bu nedenle bu konuda e¤itim prog-
ramlar›n›n yararl› olaca¤› düflünülmüfltür.

Anahtar kkelimeler: HIV/AIDS, bilgi
düzeyi, sa¤l›k çal›flanlar›

Summary
According to the circular of the Ministry

of Health, there were 1922 cases of
HIV/AIDS in our country in 2004. The
number of cases increases each year.
The knowledge of the health care workers
on HIV/AIDS is very important to succeed
in the diagnosis, follow-up and treatment
of the disease. This research was carried
out on 138 health care workers (80 doc-
tors, 58 nurses) to investigate their know-
ledge on HIV/AIDS. Data were collected
through a questionnaire completed by
participants. According to the results of
the study, health care workers do not ha-
ve sufficient knowledge on HIV/AIDS.
This lack of knowledge can affect their at-
titudes towards patients negatively. So we
think that education programmes will be
beneficial.   

Key wwords: HIV/AIDS, knowledge
level, health care workers

Girifl
Tüm dünyada ve ülkemizde HIV/AIDS’li
hastalara ve bu hastal›¤a verilen önem
giderek artmaktad›r. Bugün için hastal›-
¤›n kesin tedavisinin olmamas› ve afl›-
s›n›n bulunmamas› nedeniyle hastal›k-
tan korunma büyük önem tafl›maktad›r. 

Ülkemizde ilk vaka 1985 y›l›nda gö-
rülmüfltür (1). Sa¤l›k Bakanl›¤› verileri-
ne göre 2004 y›l›nda ülkemizdeki
HIV/AIDS’li olgu say›s› 551, tafl›y›c› sa-

y›s› 1371, toplam say› 1922 olarak bil-
dirilmifltir; bu say› her y›l artmaktad›r
(2). Buna paralel olarak günümüzde
sa¤l›k personelinin bu hastal›k veya
hastalarla ilgili do¤rudan veya dolayl›
olarak karfl›laflma ihtimali de artm›flt›r.
Sa¤l›k personelinin HIV/AIDS hastalar›-
n›n bak›m›nda uygun ve insanc›l bir
yaklafl›m› gösterebilmeleri için yeterli
bilgiye sahip olmalar› yan› s›ra her türlü
önyarg›dan uzak olmalar› gereklidir.
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Çünkü pek çok yanl›fl anlama, hastalar›
ay›plama veya hastal›¤a karfl› duyulan
korku, bu hastalar›n bak›m›n›n etkinli¤i-
ni düflürebilmektedir. Sa¤l›k çal›flanlar›-
n›n HIV/AIDS konusundaki tutum ve
inançlar› üzerine yap›lan pek çok çal›fl-
mada bu durum gösterilmifltir (3-6).

Bu çal›flmada Sa¤l›k Bakanl›¤› An-
kara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde
çal›flan ve do¤rudan veya dolayl› olarak
HIV/AIDS hastalar›yla temaslar› olan
doktor ve hemflirelerin HIV/AIDS konu-
sundaki bilgi düzeylerinin araflt›r›lmas›
amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metod
Bu çal›flmada SB Ankara E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesinde çal›flan doktor
ve hemflirelerine bir anket uygulanm›fl-
t›r. Araflt›rma, HIV/AIDS ile ilgili sorular-
dan oluflan bir form kullan›larak anket
yöntemiyle gerçeklefltirilmifltir.

Araflt›rmada elde edilen verilerin de-
¤erlendirilmesinde SPSS 10.0  paket
program› kullan›lm›flt›r. Ki-kare ve Fis-
her’in ki-kare testleri kullan›larak p<0.05
olan de¤erler istatistiksel olarak anlaml›
kabul edilmifltir.

Bulgular
HIV/AIDS konusunda sorulardan oluflan
bir anket toplam 138 sa¤l›k personeline
uyguland›. Kat›l›mc›lar›n 80’i doktor, 58’i

hemflire idi; yafllar› 23 ila 49 (ortalama
30) aras›nda de¤iflmekteydi. 

Ankete kat›lan sa¤l›k personelinin
ço¤u hastal›¤›n ana bulafl yollar› olan
cinsel yolu, kan naklini ve vertikal yolu
do¤ru olarak bilmektedir (%99, %97,
%96) (Tablo 1). 

Ankete kat›lanlar›n, %38’i kontamine
i¤ne batmas› ile bulafl riskini, %30’u HIV
pozitif anneden bebe¤e bulafl oran›n›,
%56’s› pencere döneminin süresini,
%38’i ise HIV/AIDS için ortalama inkü-
basyon süresini do¤ru olarak cevaplad›.

HIV/AIDS hastalar›nda yap›lacak gi-
riflimlerde ek koruyucu önlemlerin al›n-
mas›na gerek oldu¤unu düflünenlerin
oran› %89 olarak tespit edildi. Kat›l›mc›-
lar›n %86’s›n›n yapt›klar› ifli HIV/AIDS
yönünden tehlikeli bulduklar› saptand›
(Tablo 2).

Kat›l›mc›lar›n %56’s› HIV pozitif bir ki-
fliyle birarada çal›flabilece¤ini belirtirken,
HIV pozitif hastalar›n bak›m›nda çal›fla-
bilece¤ini belirtenlerin oran› %38 idi.

Ankete kat›lanlar›n %30’u HIV/AIDS
konusunda bilgilerini yeterli bulduklar›n›
belirtirken, %75’i bu konuda yap›lacak
bir e¤itim program›na kat›lmak istedikle-
rini belirttiler.

Tart›flma
HIV/AIDS’in bulafl yollar› ile ilgili birçok
çal›flma yap›lm›flt›r. Çin’de sa¤l›k çal›-

Çal›flmada
sa¤l›k

çal›flanlar›n›n
HIV/AIDS
hastal›¤›

konusundaki
bilgilerinin

yeterli
olmad›¤›

görülmüfltür.

Ì

Tablo 11: AAnkete kkat›lanlar›n HHIV iinfeksiyonunun bbulafl yyollar› kkonusundaki ggörüflleri

Evet Hay›r Bilmiyorum

Bulafl yyolu n % n % n %

Cinsel 136 99 - - 2 1
Sar›lma, öpüflme 2 1 118 86 18 13
Vertikal (Anneden bebe¤e) 132 96 - - 6 4
Difl tedavisi 131 95 - - 7 5
Kan nakli 134 97 - - 4 3
Sivrisinek, böcek ›s›rmas› 32 23 69 50 37 27
Ter, gözyafl› 34 24 77 56 27 20
Trafl, manikür, pedikür 122 88 7 5 9 7
Ayn› ortamda çal›flma - - 122 88 16 12
Ayn› tuvaleti kullanma 11 8 103 75 24 17
Anne sütü 93 68 21 15 24 17
Ortak enjektör kullanma 133 96 1 1 4 3
Dövme yapt›rma 128 93 4 3 6 4
Fekal oral 25 18 92 67 21 15
Hava 3 2 118 86 17 12
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flanlar› aras›nda yap›lan bir çal›flmada
ankete kat›lanlar›n %67.6’s›
HIV/AIDS’in bulafl yollar› ile ilgili sorula-
r› do¤ru olarak yan›tlam›flt›r (7). Yine
Çin’de sa¤l›k çal›flanlar› aras›nda yap›-
lan baflka bir çal›flmada HIV ile ilgili e¤i-
tim verilmeden önce ankete kat›lanlar›n
%22.2’sinin HIV/AIDS’in ana bulafl yol-
lar›n› bildi¤i, %53.7’sinin bulafla neden
olmayan yollar› bildi¤i; e¤itimden sonra
ise bu oranlar›n s›ras›yla %88.5 ve
%99.8 oldu¤u saptanm›flt›r (8). 

Ülkemizde yap›lan ve t›p fakültesi
ö¤rencilerini kapsayan bir çal›flmada
ö¤rencilerin tümünün kan nakli ve ko-
runmas›z cinsel iliflkinin HIV/AIDS’in bu-
lafl yollar› oldu¤unu bildikleri, %61.7’si-
nin uyuflturucu madde kullan›m› ile,
%33.3’ünün oral seks ile, %61.7’sinin
anne sütü ile bebe¤e geçebilece¤ini bil-
dikleri tespit edilmifltir. Ayn› ö¤renci gru-
bunun bulaflmama yollar›n› ise tam ola-
rak bilmedikleri görülmüfltür; %95’i ayn›
ortamda bulunmakla, %73.3’ü ayn› tu-
valeti kullanmakla, %31.7’si ise sinek

veya böcek ›s›rmas› ile HIV/AIDS’in bu-
laflabilece¤ini ifade etmifltir (9). Sa¤l›k
hizmetleri meslek yüksekokulu ö¤renci-
lerinde yap›lan di¤er bir çal›flmada ö¤-
rencilerin %97.2’si kan nakli ile ve cinsel
temas ile bulaflt›¤›n›, %71’i gebelik s›ra-
s›nda fetüse geçti¤ini bilmifltir. Ancak
%18.1’i ayn› ortamda çal›flmak ile,
%37.6’s› ayn› tuvaleti kullanmak ile,
%26.8’i böcek, sinek ›s›rmas› ile HIV
infeksiyonunun belki bulaflabilece¤ini
belirtmifllerdir (10).  Bizim çal›flmam›zda
ise HIV/AIDS’in bulafl yollar› olarak cin-
sel yol %99, kan nakli %97, vertikal yol
%96 oran›nda do¤ru olarak yan›tlan-
m›flt›r. Ankete kat›lanlar›n %8’i ayn› tu-
valeti kullanmak ile, %23’ü böcek, sinek
›s›rmas› ile HIV infeksiyonunun bulafla-
bilece¤ini belirtmifltir. Kat›l›mc›lar›n bu-
laflmama yollar›n› çok iyi bilmedikleri
görülmektedir. 

Yap›lan farkl› çal›flmalarda HIV
infeksiyonunun inkübasyon periyodunu
do¤ru olarak bilenlerin oran› %43 ve
%16.7 olarak saptanm›flt›r (7,11). Bu

Tablo 22: AAnkete kkat›lanlar›n HHIV/AIDS kkonusundaki ggörüflleri

Evet Hay›r Bilmiyorum

n % n % n %

133 96 1 1 4 3
10 7 120 87 8 6

26 19 101 73 11 8
4 3 128 93 6 4
4 3 122 89 12 8

131 95 3 2 4 3

- - 135 98 3 2
3 2 130 94 5 4

34 25 95 69 9 6

132 96 1 1 5 3

78 56 34 25 26 19
53 38 62 45 23 17
21 15 89 65 28 20

119 86 11 8 8 6

42 30 82 60 14 10

104 75 26 19 8 6

HIV/AIDS bulafl›c› bir hastal›kt›r.
HIV/AIDS tedavisi kesinlikle mümkün bir hasta-

l›kt›r.
HIV/AIDS hastas› izole edilmelidir. 
HIV/AIDS hastas› hiçbir iflte çal›flt›r›lmamal›d›r.
HIV/AIDS hastas› çocuk ayr› bir s›n›fta okutul-

mal›d›r.
HIV/AIDS sadece homoseksüellerin bir hastal›-

¤›d›r.
HIV/AIDS afl› ile korunulabilen bir hastal›kt›r.
ELISA testinin pozitif olmas› kiflinin AIDS hasta-

s› oldu¤unu göstermek için yeterlidir.
Sa¤l›k personelinin hastalar›n›n HIV durumunu

bilmeye hakk› vard›r. 
HIV/AIDS hastalar›n›n da di¤er hastalar kadar

t›bbi bak›m hakk› vard›r.
HIV/AIDS’li bir hasta ile ayn› yerde çal›flabilirim.
HIV/AIDS’li hastalar›n bak›m›nda çal›flabilirim.
HIV/AIDS’li hastaya müdahale etmeden baflka

bir merkeze sevk ederim.
Yapt›¤›m ifli HIV/AIDS yönünden tehlikeli bulu-

yorum.
HIV/AIDS hastal›¤› hakk›nda bilgilerimin yeterli

oldu¤unu düflünüyorum.
HIV/AIDS ile ilgili bir e¤itim program›na kat›l-

mak isterim.
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çal›flmada ise bu oran %38 olarak sap-
tanm›fl olup bu puan oldukça düflük bir
orand›r. Yukar›daki çal›flmalardan birin-
de pencere döneminin süresini do¤ru
olarak yan›tlayanlar›n oran› %55.1 iken
bizim çal›flmam›zda da benzer flekilde
%56 olarak saptanm›flt›r. 

Sa¤l›k çal›flanlar› aras›nda yap›lan
bir çal›flmada kat›l›mc›lar›n sadece
%6.7’si HIV/AIDS’in ilaç ba¤›ml›lar› ve
hayat kad›nlar›n›n hastal›¤› oldu¤u fikri-
ne kat›lm›fllard›r (12). Di¤er bir çal›flma-
da kat›l›mc›lar›n %25’i homoseksüelleri,
%50’si  tüm toplumu risk grubu olarak
göstermifltir (9). Bu çal›flmada ise
HIV/AIDS’in sadece homoseksüellerin
hastal›¤› oldu¤unu düflünenlerin oran›
%95 olarak bulunmufltur. Bu flafl›rt›c›
sonuç çal›flmaya kat›lan doktor ve hem-
flirelerin HIV/AIDS aç›s›ndan riskli grup-
lar› bilmediklerini göstermektedir.

Yap›lan çal›flmalarda HIV/AIDS’in
kesin tedavisinin mümkün olmad›¤›n›
belirtenlerin oranlar›n›n %54.5 ile %92.8
aras›nda de¤iflti¤i görülmüfltür (9-
11,13,14); HIV/AIDS afl›s›n›n olmad›¤›-
n› belirtenlerin oranlar› ise %92.8 ve
%98 (10-11) olarak tespit edilmifltir. Bu
çal›flmada ise bu oranlar s›ras›yla %87
ve %98 idi.

Yap›lan bir çal›flmada sa¤l›k meslek
yüksekokulu ö¤rencilerinin %23.2’si
HIV/AIDS hastalar›n›n izole edilmeleri
gerekti¤ini, %17.6’s› hiçbir iflte çal›flt›r›l-
mamas› gerekti¤ini ve %59.4’ü
HIV/AIDS’li çocuklar›n ayr› bir s›n›fta
okutulmas› gerekti¤ini ifade etmifltir
(10). Baflka bir çal›flmada HIV infekte
kiflilerin ifllerine devam edebileceklerini
düflünenlerin oran› %43’tür (8). T›p fa-
kültesi ö¤rencilerine yap›lan ankette ö¤-
rencilerin %65’i HIV/AIDS hastalar›n›n
normal yaflamlar›na devam etmesi ge-
rekti¤ini düflünürken, %13.3’ü izole edil-
meleri gerekti¤ini belirtmifl; %41.6’s› ise
HIV/AIDS’li çocuklara özel e¤itim veril-
mesi gerekti¤ini ifade etmifltir (9). Di¤er
bir çal›flmada da HIV/AIDS’li hastalar›n
izole edilmeleri gerekti¤ini düflünenlerin
oran› %22 olarak belirtilmifltir (15). Bi-
zim çal›flmam›zda ise ankete kat›lanla-
r›n %19’u HIV/AIDS hastalar›n›n izole
edilmeleri gerekti¤ini, %3’ü hiçbir iflte

çal›flt›r›lmamas› gerekti¤ini ve %3’ü
HIV/AIDS’li çocuklar›n ayr› bir s›n›fta
okutulmas› gerekti¤ini ifade etmifltir.
HIV/AIDS’li olgular›n toplumdan izole
edilmeleri ak›lc› bir yaklafl›m de¤ildir.
Bu durum olgular›n tedavi ve bak›mlar›-
n› da zorlaflt›racakt›r.   

Sa¤l›k çal›flanlar› aras›nda yap›lan
bir araflt›rmada HIV/AIDS hastalar›n›n
en az di¤er hastalar kadar t›bbi bak›m
alma hakk› oldu¤unu ifade edenlerin
oran› %94 olarak tespit edilmifltir (16).
Bu oran bu çal›flmada benzer flekilde
%96 olarak bulunmufltur; ancak
HIV/AIDS’li hastalar›n›n bak›m›nda çal›-
flabilece¤ini ifade edenlerin oran› sade-
ce %38’dir. Kat›l›mc›lar›n %86’s› yapt›k-
lar› ifli HIV/AIDS aç›s›ndan tehlikeli bul-
duklar›n›, %15’i HIV/AIDS’li hastay› mü-
dahale etmeden baflka bir merkeze
sevk edece¤ini ifade etmifltir. Farkl› bir
çal›flmada bu hastalar› hiçbir müdahale
etmeden baflka bir kuruma sevk ede-
ceklerini ifade edenlerin oran› %30’dur
(9). Sa¤l›k çal›flanlar› aras›nda yap›lan
baflka bir çal›flmada kat›l›mc›lar›n
%5.4’ü HIV/AIDS hastalar›n›n bak›m›n-
da çal›flmak istemediklerini belirtmifller-
dir (12). Cerrahlar›n HIV/AIDS hastalar›-
na karfl› davran›fllar›n› araflt›ran bir ça-
l›flmada kat›l›mc›lar›n %43’ü HIV/AIDS
hastalar› ile ilgilenmekten korktuklar›n›,
%96.9’u hastalar›n HIV/AIDS durumunu
bilme haklar› oldu¤unu, %42.2’si
HIV/AIDS hastalar›n› tedavi etmeyi red-
detme haklar› oldu¤unu ifade etmifller-
dir (17). Bu oranlar sa¤l›k personelinin
HIV/AIDS hastalar›na korkuyla yaklaflt›-
¤›n› ve bu hastalar›n bak›m›nda ve te-
davisinde zorluklar oldu¤unu göster-
mektedir. Bizim çal›flmam›zda kat›l›mc›-
lar›n %25’i sa¤l›k personelinin hastala-
r›n HIV/AIDS durumunu bilme hakk› ol-
du¤unu ifade etmifltir. 

Yap›lan bir çal›flmada araflt›rmaya
kat›lan sa¤l›k meslek yüksekokulu ö¤-
rencilerine HIV/AIDS konusundaki bilgi
düzeylerinin ne oldu¤u soruldu¤unda
%35.5’i iyi, %50.8’i orta, %13.7’si az dü-
zeyde bilgi sahibi olduklar›n› belirtmifl-
lerdir; %21’i bilgilerinin yeterli oldu¤unu
düflündükleri için HIV/AIDS konusunda
e¤itim almak istemediklerini ifade etmifl-

Sa¤l›k
personeline

HIV/AIDS
hastal›¤› kkonu-
lar›nda ddüzenli

e¤itim 
programlar›n›n

yap›lmas› 
faydal› 

olacakt›r.

Ì
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lerdir (10). Bu çal›flmada ise ankete ka-
t›lanlar›n %30’u HIV/AIDS ile ilgili bilgi-
lerinin yeterli oldu¤unu, %60’› yeterli ol-
mad›¤›n›, %10’u ise bu konudaki bilgile-
rinin yeterli olup olmad›¤›n› bilmedi¤ini
ifade etmifltir. Ankete kat›lanlar›n %75’i
bu konuda yap›lacak bir e¤itime kat›l-
mak istediklerini belirtmifltir.

Sonuç
Çal›flman›n sonucunda sa¤l›k çal›flanla-
r›n›n HIV/AIDS konusundaki bilgi dü-
zeylerinin yeterli olmad›¤› görülmüfltür.
Sa¤l›k personelinin HIV/AIDS hastalar›-
na yaklafl›m› son derece önemlidir.
Sa¤l›k personelinin hastal›¤›n tan› ve
tedavisinin yan› s›ra, bulafl yollar›n› ve
korunma önlemlerini de bilmesi toplum
sa¤l›¤› aç›s›ndan büyük önem tafl›mak-
tad›r. Sa¤l›k personeline yönelik düzen-
li e¤itim programlar› özellikle HIV/AIDS
konusunda tecrübeleri az olan sa¤l›k
kurumlar›nda bu hastal›¤›n tan›, tedavi
ve kontrolüne yard›mc› olacakt›r.
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