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ÖZET

Sa¤l›k çal›flanlar› i¤ne batmas›, kesici alet yaralanmas›, kontamine kan ya da vücut s›v›lar›yla mukozal temas
gibi kazalara maruz kalmalar›ndan dolay› mesleki infeksiyonlar için risk alt›ndad›rlar. Bu çal›flmada; sa¤l›k çal›-
flanlar›na, kan veya vücut s›v›lar› ile iliflkili riskli temaslar›n› ve temas sonras› tutumlar›n›, hepatit B’ye karfl› ba-
¤›fl›kl›k durumlar›n›, standart önlemler ile ilgili bilgi düzeylerini ve uyumlar›n› sorgulayan anket yap›lmas› plan-
land›. Yüz otuz sa¤l›k çal›flan› anketi doldurdu. Yüz üç (%79.2) sa¤l›k çal›flan› son bir y›l içerisinde en az bir ya
da daha fazla kan veya vücut s›v›lar› ile iliflkili riskli temasa maruz kald›¤›n› ifade etti. Son bir y›l içerisinde kan
veya vücut s›v›lar› ile iliflkili riskli temasa maruz kalanlar›n 18 (%17.5)’i bu maruziyetleri bildirdi¤ini ifade etti.
Yüz dokuz (%83.8) kat›l›mc› hepatit B’ye karfl› afl› ile ba¤›fl›kland›¤›n› bildirdi. Sonuçlar sadece 30 (%23.1) ça-
l›flan›n standart önlemlere tam olarak uydu¤unu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Bulafl, Sa¤l›k çal›flan›-Hasta, Yara, Yaralanma, Meslek hastal›¤›

SUMMARY
Risk of Occupational Infections Due to Occupational Exposures in Health Care Workers

Health care workers (HCWs) are exposed to the risk of occupational infections due to accidental expo-
sures such as needlestick injuries, sharp injuries and mucosal exposure of contaminated blood or body fluids.
A questionnaire was devised to determine occupational exposures (OEs) they had experienced, behaviours
following OE, condition of hepatitis B virus immunization, their knowledge and compliance on universal pre-
cautions. One hundred and thirty HCWs filled out the questionnaire. One hundred and three (79.2%) of par-
ticipants determined at least one or more occupational exposure during last one year. Eighteen (17.5%) of
participants exposed to accidental exposure during last one year reported these exposures. One hundred
and nine (83.8%) of participants had history of hepatitis B virus vaccination. Results showed that only 30
(23.1%) followed universal precautions completely. 
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Kan ve infekte vücut sıvılarına maruziyet sağlık
çalışanlarında çok yaygın bir güvenlik problemidir[1].
Yapılan hastane bazlı çalışmalar yıllık 590 binin üze-
rinde kan veya vücut sıvılarıyla temas olgusu olduğu-
nu göstermektedir[2]. Kan veya vücut sıvılarına ma-
ruziyet sonrası en az 60 farklı patojen bulaşı rapor
edilmiştir[3]. Bulaşı mümkün olan başlıca patojenler
hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV), in-
san immünyetmezlik virüsü (HIV) ve sfilizdir. Kan ve-
ya infekte vücut sıvılarına maruziyet sonrası etkenle-
rin bulaşma oranı HBV için %10-30, HCV için %4-
10, HIV için %0.1-0.3’tür[4]. Sağlık çalışanlarında
en sık kan temasının olduğu işlemler; cerrahi giri-
şimler, doğum ve kan alma işlemleridir[5]. Kesici de-
lici alet yaralanmalarına karşı önlem metotları geliş-
tirilmesine rağmen mesleki maruziyet devam et-
mektedir[6].

Bu çalışma; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ) Tıp Fakültesi çalışanlarının kan veya vücut
sıvılarıyla ilişkili riskli temas oranının ve temas son-
rası tutumlarının belirlenmesi, standart önlemler ile
ilgili bilgi düzeyleri ve uyumlarının ölçülmesi ve alın-
ması gereken önlemlerin saptanması amacıyla plan-
landı. 

MATERYAL ve METOD

ESOGÜ Tıp Fakültesinde çalışan, kan ve vücut
sıvıları ile ilgili yaralanma riski olan araştırma görev-
lisi ve hemşirelere anket yapılması planlandı. Top-
lam 130 kişiye yüz yüze görüşme yoluyla; demogra-
fik bilgilerini, kan veya vücut sıvıları ile ilişkili riskli te-
mas ve temas sonrası tutumlarını, hepatit B’ye karşı
bağışıklık durumlarını, standart önlemler ile ilgili bil-
gi düzeyleri ve uyumlarını sorgulayan 38 sorudan
oluşan anket İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikro-
biyoloji doktorları tarafından uygulandı. 

İstatistiksel analizler SPSS programında ki kare
ve t-test kullanılarak yapıldı. 

BULGULAR

Toplam 130 kişiye anket uygulandı. Doksan altı-
sı (%73.8) kadın, 34 (%26.2)’ü erkekti. Genel yaş
ortalaması 29.08 ± 4.03 yıl idi. Ankete katılanların
65 (%50)’i araştırma görevlisi, 65 (%50)’i hemşirey-
di. Araştırma görevlilerinin yaş ortalaması; 28.26 ±
2.86 yıl, hemşirelerin yaş ortalaması 29.91 ± 4.80
yıl idi. Ortalama çalışma süresi 6.51 ± 5.94 yıl ola-
rak saptandı.

Katılımcıların 78 (%60)’i dahili, 52 (%40)’si cer-
rahi kliniklerde çalışmaktaydı. Yüz yirmi dört
(%95.4) sağlık çalışanı tüm meslek yaşamları boyun-
ca en az bir ya da daha fazla kan veya vücut sıvıları

ile ilişkili riskli temasa maruz kaldığını ifade etti.
Sağlık çalışanlarının 54 (%43.5)’ü kesici alet yara-
lanması, 107 (%86.3)’si iğne batması, 74 (%59.7)’ü
kan veya vücut sıvıları ile mukozal temas öyküsü ver-
di. Toplam 103 (%79.2) sağlık çalışanı son bir yıl
içinde en az bir ya da daha fazla kan veya vücut sı-
vılarıyla ilişkili riskli temasa maruz kaldığını ifade et-
ti. Bunların 51 (%49.5)’i araştırma görevlisi, 52
(%50.5)’si hemşireydi. Hemşire ve araştırma görev-
lileri arasında riskli temas açısından istatistiksel fark
saptanmadı (p= 0.829). Toplam 103 sağlık çalışanı-
nın son bir yıl içinde kan veya vücut sıvıları ile ilişki-
li riskli temas şekilleri Tablo 1’de gösterilmektedir.

Cerrahi kliniklerde çalışanların 47 (%90.4)’si son
bir yıl içerisinde kan veya vücut sıvıları ile ilişkili risk-
li temasa maruz kaldığını ifade etti. Dahili kliniklerde
ise bu sayı 56 (%71.8) idi. İki klinik grup karşılaştı-
rıldığında aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi
(p= 0.01).

Son bir yıl içerisinde kan veya vücut sıvıları ile
ilişkili temasa maruz kalan 51 araştırma görevlisinin
5 (%9.8)’i, 52 hemşirenin 13 (%25)’ü olmak üzere
toplam 18 (%17.5) sağlık çalışanı bu maruziyetleri bil-
dirdiğini ifade etti. Hemşirelerin bildirim oranı araş-
tırma görevlilerine göre daha yüksekti (p= 0.042).
Maruziyetlerin 16 (%12.3)’sı iğne batması, 6 (%4.6)’sı
mukozal temas olarak tanımlandı. 

Katılımcıların 13 (%10)’ü daha önce hepatit B
infeksiyonu geçirdiğini belirtti. Yüz dokuz (%83.8)
katılımcı hepatit B’ye karşı aşı ile bağışıklandığını ifa-
de etti. Ancak bunların 92 (%84.4)’si üç doz aşı ol-
duğunu belirtti. Tam doz aşı olma açısından araştır-
ma görevlisi ve hemşireler arasında istatistiksel fark
saptanmadı (p= 1). Aşı olan 109 katılımcının 96
(%88.1)’sı aşı sonrası bağışık yanıtını görmek için
test yaptırdığını belirtti. Bunların 89 (%92.7)’unda
anti-HBs düzeyi koruyucu düzey olan 10 IU/mL ve
üzerindeydi. Aşılıların 65 (%59.6)’i göreve başladık-
tan sonra aşılandıklarını ifade etti. 
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Tablo 1. Son bir yıl içinde meydana gelen kan
veya vücut sıvıları ile ilişkili riskli temas şekilleri

Yaralanma şekli Sayı %

• İğne batması 89 86.4

• Kan ve vücut sıvılarıyla mukozal temas 44 42.7

• Kesici alet yaralanması 40 38.8



Anketimizde sağlık çalışanlarının standart önlem-
lerle ilgili davranışları da değerlendirildi. Kırk altı
(%35.4) katılımcı standart önlemlerle ilgili yeterli bil-
gisi olduğunu düşünüyordu. Anket sonuçları araştırma
görevlilerinin 15 (%23.1)’i, hemşirelerin 15 (%23.1)’i
olmak üzere toplam sadece 30 (%23.1) sağlık çalışa-
nının standart önlemlere daima tam olarak uyduğu-
nu gösterdi (Şekil 1). Standart önlemlere uyum açı-
sından araştırma görevlisi ve hemşireler arasında is-
tatistiksel fark saptanmadı (p= 1). 

Yüz sekiz (%83.1) sağlık çalışanı eldiven giyme-
nin kan yoluyla geçen patojenlere karşı riski azalttı-
ğı fikrinde olmasına rağmen 15 (%23.1) araştırma
görevlisi ve 6 (%9.2) hemşire olmak üzere toplam
21 (%16.2) sağlık çalışanı parenteral uygulamalar-
dan önce daima eldiven giydiğini ifade etti. Araştır-
ma görevlilerinin eldiven kullanma oranı hemşirele-
re göre anlamlı oranda daha yüksekti (p= 0.032).
Yüz üç (%79.2) sağlık çalışanı kendisini kan yolu ile
geçen patojenlere karşı risk altında hissettiğini belirt-
ti. Bu oran hemşirelerde (%89.2) doktorlara (%69.2)
göre anlamlı düzeyde daha yüksekti (p= 0.017). 

Toplam çalışma süresi ortalaması yaralananlarda
6.16 ± 5.9 yıl, yaralanmayanlarda 7.85 ± 5.99 yıl
olarak saptandı. Toplam çalışma yılı ile yaralanma
oranı arasında ilişki saptanmadı (t= 1.314, p=
0.196). 

TARTIŞMA

Sağlık çalışanları; perkütan yaralanma, sağlam
mukoza veya bütünlüğü bozulmuş cilt ile; kan, doku
ya da diğer vücut sıvılarının teması sonucu HBV,
HCV, HIV infeksiyonları için büyük risk altındadır[7].

Kan veya vücut sıvıları ile maruziyetlerin çok azı
bildirildiğinden gerçek oranı tahmin etmek oldukça
zordur. Çeşitli çalışmalarda kan veya vücut sıvılarıyla

ilişkili riskli temas oranları %22-87.3 arasında değiş-
mektedir[8-14]. Bizim çalışmamızda ankete katılanların
%95.4’ü tüm meslek yaşamları boyunca, %79.2’si
ise son bir yıl içerisinde en az bir ya da daha fazla
kan veya vücut sıvılarıyla ilişkili riskli temasa maruz
kaldığını ifade etti. Bu oran oldukça yüksek olup,
hastanemiz sağlık çalışanlarının kan veya vücut sıvı-
ları ile bulaşan hastalıklara karşı ciddi risk altında ol-
duğunu göstermektedir. 

Tarantola ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışma-
da sağlık çalışanlarında en fazla görülen yaralanma
şekli %77.6 oranı ile iğne batması olarak saptanmış-
tır. %11.2 oranında kesici alet yaralanması, %10.1
oranında mukozal temas görülmüştür[1]. Bizim çalış-
mamızda da en sık yaralanma şekli iğne batması şek-
linde olup bunu sırasıyla kan veya vücut sıvıları ile
mukozal temas ve kesici alet yaralanması izlemiştir.

Literatür ile uyumlu olarak cerrahi kliniklerde ça-
lışanların dahili kliniklerde çalışanlara göre daha faz-
la risk altında olduğu saptanmıştır[10].

Son bir yıl içerisinde yaralanmaya maruz kalan
sağlık çalışanlarından maruziyetini bildirenlerin oranı
%17.5 olarak saptanmıştır. Farklı çalışmalarda %9-
%66 arasında oranlar bildirilmektedir[9-12].

Sağlık hizmetinin verildiği yerlerde HBV, HCV,
HIV bulaşının önlenmesinin başlıca yolu mesleki kan
maruziyetinden kaçınmaktır[15]. Hepatit B immüni-
zasyonu ve maruziyet sonrası yönetim, kanla bula-
şan patojenlere maruziyet ile ilişkili infeksiyonların
önlenmesi programının ayrılmaz parçalarıdır ve iş
yeri güvenliğinin en önemli unsurlarıdır[16]. Çalışma-
mızda katılımcıların %10’u daha önce hepatit B in-
feksiyonu geçirdiğini belirtti. %83.8’i hepatit B aşısı
olduğunu, bunların %84.4’ü tam doz aşı olduğunu
ifade etti. Aşılıların %59.6’sı göreve başladıktan son-
ra aşılandıklarını ifade ettiler. Erbay ve arkadaşlarının
950 sağlık çalışanında yaptıkları bir çalışmada sağlık
çalışanlarının %94.8’inin HBsAg, HCV, HIV için
test yaptırdığı, %68.3’ünün hepatit B aşısı yaptırdı-
ğı, %16.6’sının aşı yaptırabileceği halde aşısız çalış-
makta olduğu saptanmıştır[10].

Ter hariç tüm vücut sıvıları ve sekresyonlarıyla te-
masın söz konusu olacağı tüm işlemlerde mutlaka
standart önlemlere uyulmalıdır. Standart önlemlerin
esas unsurları; hastaya temastan sonra el yıkama,
mukokütanöz temastan önce eldiven, gözlük, önlük
gibi bariyer önlemlerinin alınması, kesici-delici alet-
lerle minimal temasın sağlanması ve bu aletlerin de-
linmeye dirençli kutulara atılmasını kapsar[17]. Rag-
havendran ve arkadaşlarının hemşire ve doktorlara
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Şekil 1. Sağlık çalışanlarının standart önlemlere
uyum oranı.
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uyguladıkları bir anket çalışmasında ankete katılanla-
rın %64’ü tam olarak standart önlemlere uyduğunu
ifade etmiştir[9]. Nelsing ve arkadaşlarının yapmış ol-
dukları çalışmada bu oran %35 olarak saptanmış-
tır[18]. Çalışmamızda sağlık çalışanlarının standart
önlemlerle ilgili davranışları değerlendirildiğinde; ka-
tılımcıların %35.4’ü standart önlemlerle ilgili yeterli
bilgisi olduğu düşüncesindeydi. Ancak anket sonuç-
ları sadece %23.1’inin standart önlemlere daima
tam olarak uyduğunu gösterdi. Sağlık çalışanlarının
%83.1’i eldiven giymenin kan yoluyla geçen pato-
jenlere karşı riski azalttığı fikrinde olmasına rağmen
sadece %16.2’si parenteral uygulamalardan önce
daima eldiven giydiğini ifade etti. Bu sonuçlar hasta-
nemizde standart önlemlere uyumun az olduğunu ve
bu konuyla ilgili eğitim çalışmalarına önem verilmesi
gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Hastanemizde sağlık çalışanlarının sağlık bilgile-
rinin kayıtlı olduğu bir birimin olmaması mesleki bu-
laş riski olan hastalıklara karşı önlem almamızı zor-
laştırmaktadır. Sağlık çalışanlarının göreve başlar-
ken ve mesleki maruziyete uğradığında başvurabile-
cekleri bir birimin olması, hem tıbbi yardım hem de
danışmanlık hizmetlerinin daha iyi yürümesini sağ-
layacaktır. 
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