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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA TIBBI MASKELERİN, KUMAŞ 

MASKELERLE KARŞILAŞTIRILDIĞI  ÇALIŞMADA; (ref: A Cluster randomised 

trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers.) 

Çalışmada tıbbi ve kumaş maske kullanımının enfeksiyöz hastalıklara karşı 

korunmada etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, Hanoi, Vietnam’da rastgele seçilmiş 14 

hastanedeki Acil Servis, Solunum Hastalıkları, Yoğun Bakım Ünitesi ve Pediatri servislerinde 

çalışan toplam 1607 sağlık çalışanı kendi rızaları doğrultusunda çalışmaya dahil 

edilmişlerdir.  

Çalışma grupları; 

I. Tüm vardiyaları boyunca tıbbi maske kullananlar (n=580), 

II. Tüm vardiyaları boyunca kumaş maske kullananlar (n=569), 

III. Herhangi bir maske kullanan veya hiç maske kullanmayanlar da (n=458) kontrol 

grubu olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada tıbbi maske grubundakilerden 8 saatlik vardiyaları boyunca 2 maske 

kullanmaları, kumaş maske kullananlardan çalışma süresi boyunca 5 maske kullanmaları ve 

her vardiyanın sonunda maskelerini sabun ve suyla yıkamaları istenmiştir. Kontrol 

grubundakilerden ise standart maske kullanımlarına devam etmeleri istenmiştir. 

Çalışmada yöntem olarak RT-PCR metodu kullanılarak 17 viral solunum yolu etkeni 

(Respiratuvar Sinsitiyal Virus (RSV) A ve B, İnsan Metapneumovirus (hMPV), Influenza A 

(H3N2), (H1N1) pdm09, Influenza B, Parainfluenza Virus 1–4, Influenza C, Rhinovirus, Ağır 

Akut Solunum Yolu Yetersizliği Sendromu (SARS) ilişkili Coronavirus (SARS-CoV), 

Coronavirus 229E, NL63, OC43 ve HKU1, Adenovirus ve İnsan Bocavirus (hBoV) ) 

varlığının 4 haftalık süre içerisinde belirlenmesi amaçlanmıştır. Ek olarak 1 haftalık süre de 

hastalık semptomlarının görülmesi için verilmiştir.  

Çalışmada 3 temel sonlandırma kriteri belirlenmiştir. Bunlar;  

I. Klinik solunum hastalığı tablosu (iki veya daha fazla solunum yolu semptomu 

gösteren veya bir solunum yolu ve bir sistematik semptom ile tanımlanan hastalık 

tabloları) 

II. Influenza benzeri hastalık tablosu (≥38oC ateş ve bir solunum yolu semptomu ile 

hastalık tablosu) 

III. Laboratuvar onaylı (Viral solunum yolu enfeksiyonu olarak konfirme edilen) 
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Sonuç olarak; klinik solunum hastalığı, grip benzeri semptomları ve 

laboratuvarca doğrulanmış  virüs enfeksiyonu oranları , en düşük olarak 

tıbbi maske kullanan  grupta, en yüksek oranda kumaş maske kullanan 

grupta  gözlemlenmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Çalışma gruplarına göre enfeksiyon durumları 

Çalışma 

Grupları 

Klinik Solunum Hastalığı 

Tablosu Gösterenler 

Influenza Benzeri Hastalık 

Tablosu Gösterenler 

Laboratuvarca 

doğrulanmış (Pozitif) 

n % n % n % 

Tıbbi Maske 

(n=580) 
28 4,83 1 0,17 19 3,28 

Kumaş Maske 

(n=569) 
43 7,56 1 2,28 31 5,45 

Kontrol 

(n=458) 
32 6,99 3 0,66 18 3,94 

 

Çalışmada laboratuvar test sonucu pozitif olan viral etkenlerin maske kullanımına göre 

dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Tabloda yer almayan viral etkenler çalışmada tespit 

edilmemişlerdir. 

 

Tablo 2. Laboratuvar test sonucu pozitif olan viral etkenlerin maske kullanımına göre 

dağılımı 

Çalışma 

Grupları 

İnsan 

Metapneumovirus 

(hMPV) 

Rhinovirus 
Influenza 

B 

hMPV & 

Rhinovirus 

Influenza B 

& 

Rhinovirus 

TOPLAM 

Tıbbi 

Maske 

(n=580) 

1 16 1 1 0 19 

Kumaş 

Maske 

(n=569) 

4 26 0 0 1 31 

Kontrol 

(n=458) 
2 16 0 0 0 18 

TOPLAM 7 58 1 1 1 68 
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• Çalışmada kumaş maske kullananlarda enfeksiyon oranlarının 

yüksek çıkmasına sebep olarak, kumaş maskenin fiziksel özelliklerine 

bağlı olarak yeniden kullanımı, yıkanma sıklığı ve etkinliği, artan 

nem tutması olduğu ileri sürülmüştür. 

• Kumaş maske kullananların tekrar takıp çıkarma sırasında kendi 

kendini kontamine etmesinin de potansiyel risk oluşturduğu 

düşünülmektedir. 
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