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Giriş ve Amaç
COVID-19 düşük mortaliteye sahip olsa dahi morbiditesi yüksektir.1 Bu durum, hastalarla temas halinde olan sağlık çalışanlarında bulaş riskini
artırmaktadır. Diş hekimleri yalnızca yakın temas halinde çalışma durumunda olmayıp, virüsün bulaşında birincil rol oynayan aerosollere açık konumda
görev yapmaktadırlar.2 Enfekte olmaya ek olarak, virüsü diğer hastalara ve sosyal çevrelerine taşıma açısından da risk oluşturmaktadırlar.3 Bu nedenle,
COVID-19’un önlenmesinde diş hekimlerinin aşı olmaları önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı; diş hekimleri ve diş hekimi adaylarının
COVID-19 bağışıklanma durumlarının ve aşılara karşı tutumlarının belirlenmesidir.
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Materyal ve Metot
Ç̧alışma Türkiye’nin çeşitli illerindeki diş hekimleri ve diş hekimliği fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler üzerinde Google Form kullanılarak
uygulanmıştır. Katılımcılara demografik bilgileri ve COVID-19 aşılanma, yan etki, aşıdan sonra hastalığı geçirme durumları ve aşılara karşı tutumları
konularında toplam 19 soru sorulmuştur. Sonuçlar elektronik tablolara aktarılarak Microsoft Excel ortamında değerlendirilmiştir.

Bulgular ve Sonuç
Çalışma kapsamında toplam 100 katılımcıdan sağlanan verilere göre;
%67 kadın, %37’si erkek olmak üzere %59’u öğrenci, %23’ü diş hekimi,
%9’unun uzman/doktor olduğu görülmüştür. Katılanların %26’sı özel kurum,
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%39,4’ünün yan etki yaşadığı, yan etki saptananların ise %45.5’i yorgunluk,
%22.7’si baş ağrısı, %18.2’si ciddi lokal reaksiyon, %18.2’si 380C üzerinde
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%44’ü “Geliştirilen aşıların tehlikeli olduğunu, etkinliklerinin yeterince test
edilmediğini düşünüyorum” ifadesine kısmen katılıyorum, %31’i “Salgını aşı
olmadan da atlatabileceğimi düşünüyorum” maddesine kısmen katılıyorum
yanıtlarını vermişlerdir.
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