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Özet 
 

Geçmiş: Kontak dermatit (CD) hemşireler arasında önemli bir problemdir. Dünyanın 

farklı yerlerinden CD'nin yaygınlığı konusunda raporlar mevcut olsa da Türkiye'deki sıklığı 

ve hemşireler arasında alerjik kontak duyarlılığı hakkında veri yetersizdir.  
 

Amaç: Pratisyen ve öğrenci hemşirelerde alerjik kontak duyarlılığı ve ilgili semptomların 

sıklığı ve biçimlerini tanımlamak.  
 

Yöntemler: Hastanemizin yatarak tedavi kliniklerinde çalışan 123 hemşire 

bulunmaktaydı. Hepsi çalışmaya katılmak için davet edildi.  Çalışmaya 69 çalışan ve 79 

öğrenci hemşire katıldı. Hemşirelerin reddetmesinin esas sebebi ağır bir çalışma gününün 

sonunda genelde duş aldıkları ve sorumluluklarında bir yama testi varsa banyo yapmayı 3 

gün ertelemek zorunda olmalarıydı.  29 standartlaştırılmış test maddesi ile kullanıma hazır 

bir yama testi sistemi (TRUE test®) tüm katılımcılara uygulanmaktaydı.  CD alerjik 

rahatsızlıkları semptomları hakkında öykü anket ile araştırılmıştır.  
 

Sonuçlar: Çalışan hemşirelerin %34,8’i (24/69) CD semptomlarına sahipken öğrenci 

hemşirelerin %19'unda (15/79) semptomlar bildirilmiştir. (p=0,039). En yaygın pozitif 

reaksiyon nikel sülfat ve onu takiben timerosal'a olmuştur. Çalışan ve öğrenci hemşireler 

arasında pozitif reaksiyon hızında bir fark yoktur.  CD semptomları olan hemşireler 

semptom taşımayan hemşirelerden daha yaşlıdır. (p=0,003). CD semptomları olan 

katılımcılar daha sıklıkla çalışan hemşirelerden olmuştur (p=0,047). 
 

Sonuç: CD öğrenci hemşirelerden ziyade çalışan hemşirelerde daha sık görülmektedir; 

alerjik kontak duyarlılığı ise değildir.  Bu, aynı zamanda mesleki irritanlara (rahatsız 

edicilere) maruz kalma süresi ile gayet ilişkili olan çalışma süresine atfedilebilir.  
 

Anahtar kelimeler: Yama testi; Alerjik kontak; Ekzema 
 

Giriş  
Mesleki olarak başlatılmış dermatit, özellikle el dermatiti, halen en yaygın çalışma ile 

alakalı hastalıklardandır.
1
 Vakaların %97,2’sini oluşturan Kontak dermatit CD en yaygın 

mesleki dermatittir.
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çalışma yerinde maruz kalma ya da daha önceki bir cilt durumu çalışma tarafında 

kötüleştirilmekteyse mesleki CD dikkate alınması gereken bir koşuldur. 
3
    

Yazışma  

Can Naci Kocabaş 

Ankara Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Hematoloji Onkoloji 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Pediatrik Alerji ve İmmünoloji 

Kliniği 

Altındağ, Ankara  

06100 Türkiye 

Tel: +90-506-718-8089 

Faks: +90-312-347-2330 

E-posta:cankocabs@yahoo.com 

Alınma: 12 Ekim 2011 

Kabul Edilme: 11 Ara 2011 

Pratisyen ve Öğrenci 

Hemşirelerin Alerjik 

Temas Duyarlılığının 

Yaygınlığı 

 
 
 
 

 

Bu makaleye atıfta bulunurken:  Akan A, Toyran M, Erkoçoğlu M, Kaya A, Kocabaş CN.  

Çalışan ve öğrenci hemşirelerde alerjik kontak duyarlılık yaygınlığı. Uluslararası Mesleki ve 

Çevresel Tıp Dergisi 2012; 3:10-18.  

 


