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ÖZET

Giriş: Bu çalışmanın amacı, hastanemiz sağlık personelinde gelişen perkütan yaralanmaların epidemiyolojik özelliklerinin araştırılması 
ve yaralanmalara karşı alınması gereken önlemlerin yeniden değerlendirilmesidir.

Materyal ve Metod: Ocak 2008-Temmuz 2013 tarihleri arasında hastanemizde perkütan yaralanma gelişen 142 personele ait izlem 
formları geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Sağlık çalışanlarının 113 (%79.6)’ü kadın olup, yaş ortalaması 29.4 ± 9.0 (15-52) yıl idi. Meslek gruplarına göre dağılım 
incelendiğinde 76 (%53.5)’sı hemşire, 6 (%4.2)’sı doktor, 30 (%21.1)’u stajyer hemşire, 26 (%18.3)’sı temizlik personeli ve 4 (%2.9)’ü 
anestezi teknikeri idi. Çalışanların 45 (%31.7)’i cerrahi servislerde, 40 (%28.2)’ı dahili servislerde, 27 (%19)’si ameliyathanede, 17 
(%12)’si yoğun bakımlarda ve 13 (%9.1)’ü acil serviste çalışmaktaydı. Yaralanmaya neden olan alet en sık iğne ucu olup (%82.4), 
bunu sırasıyla bistüri (%8.5), sütür iğnesi (%4.9) ve intravenöz kanül (% 4.2) izlemekteydi. Yaralanan personelin 118 (%83)’i hepatit 
B’ye karşı, 89 (%62.7)’u ise tetanoza karşı aşılıydı. Takip süresince bir personelde hepatit C serokonversiyonu izlendi.

Sonuç: Sağlık çalışanları tüm hastalar ve kan örneklerini infekte kabul edip, standard infeksiyon kontrol önlemlerine uyarak çalışmalıdır. 
Bu perkütan yaralanmaları azaltmada en etkili yöntem olarak görünmektedir.
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GİRİŞ

Sağlık çalışanları, mesleki nedenlerle infekte kan 
ve vücut sıvılarına maruz kalmayı takiben önemli 
mortalite ve morbiditeye neden olabilen hepatit B, 
hepatit C ve insan immünyetmezlik virüsü (HIV)’ne 
bağlı infeksiyon hastalıklarına yakalanma açısından 
risk altındadır[1]. Tüm dünyada sağlık çalışanlarında 
HIV olgularının %2.5’i, hepatit B ve C olgularının 
ise %40’ı mesleki maruziyetle olmaktadır[2].

Bu patojenlerin sağlık çalışanlarına bulaşı, çoğun-
lukla hastaların infekte kan ya da vücut sıvılarına 
perkütan veya mukozal yolla teması sonucu gerçek-
leşmektedir[3]. Hastadan sağlık çalışanına hepatit B 
virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV) ve HIV geçişi; 
riskli temas sıklığı, kaynak popülasyonda hastalık 
sıklığı ve riskli temas sonrası uygulanan önlemlerin 
etkinliğine bağlıdır[4]. HIV, HCV, HBV ile infekte 
hastaların kanlarıyla temas sonrası infeksiyon geliş-
me riski sırasıyla %0.3, %3-10 ve %6-30’dur[5].

Bu çalışma, hastanemizde mesleki maruziyet 
nedeniyle birçok infeksiyon hastalığı açısından 
yüksek risk grubunda olan sağlık çalışanlarında 
gelişen perkütan yaralanmaların epidemiyolojik 
özelliklerinin araştırılması ve alınması gereken ön-
lemlerin yeniden değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

MateRyal ve Metod 

Bu çalışmada Ocak 2008-Temmuz 2013 ta-
rihleri arasında hastanemizde meydana gelen per-

kütan yaralanmalar geriye dönük olarak değer-
lendirildi. Hastanemiz 550 yatak kapasiteli olup, 
Temmuz 2013 tarihinde 187 doktor, 496 hemşi-
re, 177 sağlık teknisyeni, 222 temizlik personeli, 
250 stajyer hemşire, 525 diğer personel olmak 
üzere 1780 sağlık çalışanı mevcuttur. Perkütan ya-
ralanmaya maruz kalan personelin takibi İnfeksiyon 
Kontrol Komitesi (İKK) tarafından oluşturulan takip 
formlarıyla yapılmaktadır. Bu formlarda; hastanın 
adı ve soyadı, cinsiyeti, yaşı, çalışma yılı, görevi, 
çalıştığı birim, perkütan yaralanmaya neden olan 
alet ve yaralanmanın hangi aktivite sırasında ger-
çekleştiği, temasın tipi, yaralanan bölge, yaralanma 
sırasında koruyucu ekipman kullanımı, koruyucu 
ekipmanın çeşidi, sağlık çalışanının ve kaynağın 
serolojisi, hepatit B ve tetanoza karşı aşılanma 
durumu ve uygulanan profilaksi bilgileri yer almak-
taydı. Perkütan yaralanma sonrası 0. günde tüm 
hastalardan HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV 
testi ve alanin aminotransferaz (ALT), aspartat ami-
notransferaz (AST) değerleri çalışıldı. Takipte ikinci 
ay sonu, üçüncü ay ve altıncı aylarda HBsAg, 
anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV testi ve ALT, AST 
değerleri çalışıldı. HCV pozitif kaynaktan olan 
perkütan yaralanmalarda ise ikinci ay sonunda 
HCV-RNA çalışıldı. Perkütan yaralanmaya maruz 
kalan personele ait takip formları geriye dönük 
olarak incelendi. Verilerin istatistiksel olarak de-
ğerlendirilmesinde SPSS (versiyon 19) kullanıldı.

1  Clinic of Infectious Diseases and Clinical microbiology, Eskisehir Yunus Emre State Hospital, Eskisehir, Turkey
2 Infection Control Committee, Eskisehir Yunus Emre State Hospital, Eskisehir, Turkey 

Introduction: The aim of this study was to investigate the epidemiological characteristics of percutaneous injuries developed in the 
healthcare workers of our hospital and re-evaluate the precautions against these injuries.

Materials and Methods: The follow-up forms belonging to one hundred and forty-two percutaneous injured personnel in our hospital 
were evaluated retrospectively between January 2008 and June 2013.

Results: One hundred and thirteen (79.6%) healthcare workers were female and mean age was 29.4 ± 9.0 (15-52) years. When the  per-
sonnel was analyzed according to occupational groups, 76 (53.5%) of the personnel were nurses, 6 (4.2%) were doctors, 30 (21.1%) were 
trainee nurses, 26 (18.3%) were cleaning staff, and 4 (2.9%) were anesthesia technicians. Forty-nine (31.7%) of the personnel were wor-
king in surgical services, 40 (28.2%) in internal services, 27 (19%) in the operating room, 17 (12%) in intensive care units, and 13 (9.1%) 
in the emergency room. The most common devices leading to injuries were needles, scalpels, suture needles and intravenous cannulae in 
82.4%, 8.5%, 4.9% and 4.2% cases, respectively. Of the injured personnel, one hundred and eighteen were immunized against hepatitis 
B, and 89 were immunized against tetanus.  During the follow-up, one of the personnel had seroconversion for hepatitis C.

Conclusion: Healthcare workers should presume that all patients and their blood samples are infected and should work following stan-
dard infection control precautions. It seems to  be the most effective method for reducing percutaneous injuries.

Key Words: Healthcare workers, Percutaneous injury, Hepatitis
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BulGulaR 

Ocak 2008-Temmuz 2013 tarihleri arasında 
perkütan yaralanma sonucu toplam 142 per-
sonel İKK’ye başvurmuştur. 2008 yılında 11 
(%7.8), 2009 yılında 10 (%7), 2010 yılında 17 
(%12), 2011 yılında 32 (%22.5), 2012 yılında 
35 (%24.7) ve 2013 Temmuz ayına kadar ise 
37 (%26) personel kesici-delici aletlerle yaralanma 
sonucu takibe alınmıştır. Sağlık personelinin 113 
(%79.6)’ü kadın olup, yaş ortalaması 29.4 ± 9.0 
(15-52) yıl idi. Personelin çalışma yılı ortalaması 
8.14 ± 7.3 (1-32) yıl idi. Meslek gruplarına göre 
dağılım incelendiğinde 76 (%53.5)’sı hemşire, 6 
(%4.2)’sı doktor, 30 (%21.1)’u stajyer hemşire, 
26 (%18.3)’sı temizlik personeli ve 4 (%2.9)’ü 
anestezi teknikeri idi. Personelin 45 (%31.7)’i 
cerrahi servislerde, 40 (%28.2)’ı dahili servislerde, 
27 (%19)’si ameliyathanede, 17 (%12)’si yoğun 
bakımlarda ve 13 (%9.1)’ü acil serviste çalış-
maktaydı (Tablo 1). Personelin 117 (%82.4)’sin-
de yaralanmaya neden olan alet iğne ucu, 12 
(%8.5)’sinde bistüri, 7 (%4.9)’sinde sütür iğnesi 
ve 6 (%4.2)’sında intravenöz kanül idi. En sık 
yaralanan bölge personelin 138 (%97.2)’inde el 
olup, 4 (%2.8)’ünde ise ayaktı. Personelin 37 
(%26.1)’sinde yaralanmaya neden olan en sık 
aktivite damar yolu açma ve enjeksiyon işlem-
leri olup, bunu sırasıyla 34 (%23.9)’ünde iğne 
ucunu kapatma, 7 (%4.9)’sinde kan alma, 26 
(%18.3)’sında temizlik ve atıkların toplanması, 21 
(%14.8)’inde işlem sonu malzeme toplama, 12 
(%8.5)’sinde kan şekeri ölçümü ve 5 (%3.5)’inde 
sütür işlemi oluşturmaktaydı (Tablo 2). Personelin 
139 (%97.9)’u yaralanma öncesi konuyla ilgili 

eğitim almıştı. Yaralanma sonrası personelin 7 
(%7)’si temas bölgesini su ve sabunla yıkarken, 
90 (%63.4)’ı antiseptik solüsyonla yıkama, 39 
(%27.5)’u ise bu önlemlere ek olarak yaralanma 
bölgesini sıkarak kanatma işlemi uygulamışlardı. 
Üç (%2.1) personel ise maruziyet sonrası yalnızca 
kanatma işlemi uygulamıştı. Yaralanma anında 
personelin tamamı koruyucu ekipman olarak ön-
lük, forma gibi iş kıyafeti giymekte olup, ameli-
yathanede çalışan personelin tamamı yaralanma 
anında maske kullanmaktaydı (%12). Personelin 
75 (%52.8)’inde yaralanma esnasında eldiven 
kullanımı mevcuttu. Gözlük kullanımı personelin 
hiçbirinde tespit edilmemiştir.  En yüksek eldi-
ven kullanımı sırasıyla doktor (%83.3), anestezi 
teknisyeni (%75) ve temizlik personelinde (%57.6) 
tespit edilmiştir. Yaralanmaların 49 (%34.5)’unda 
kaynak bilinmiyorken, 97 (%65.5)’sinde kaynak 
belli idi. Bu hastaların da 33 (%23.2)’ü anti-HCV 
pozitif, 15 (%10.6)’i HBsAg pozitif, 49 (%31.7)’u 
HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV negatif idi. 

Perkütan yaralanmaya maruz kalan personelin 
temas anında yalnızca birinde anti-HCV pozitifti, 
anti-HIV pozitifliği ise hiçbir personelde tespit 
edilmedi. Perkütan yaralanmaya maruz kalan per-
sonelin eldiven kullanımı oranları, aşılanma oran-
ları ve maruziyet sonrası alınan önlemler Tablo 
3’te verilmiştir. HBsAg pozitif kaynakla temas 
eden 15 personelin 4 (%26.6)’üne hepatit B 
aşısı olmadığından 24 saat içinde hepatit B im-
münglobulini (0.06 mL/kg) ve eş zamanlı hepatit 
B aşısı yapıldı. Bir ve altı ay sonra iki doz aşı 
daha yapılarak tüm personelde bağışıklık sağlan-
dı. Anti-HCV pozitif kaynak teması olan 1 (%3) 

Tablo 1. Perkütan yaralanmaya maruz kalan personelin birimlere göre görev dağılımı

Birimler/ 
Görev Hemşire                                                                                                           Doktor

Stajyer 
hemşire    

Temizlik 
personeli

Anestezi 
teknikeri Toplam

Cerrahi  
servisler

24 (%53.3) 0 13 (%28.9) 7 (%15.6) 1 (%2.2) 45 (%100)

Dahili servisler 20 (%50) 1 (%2.5) 10 (%25) 8 (%20) 1 (%2.5) 40 (%100)

Ameliyathane 12 (%44.5) 5 (%18.5) 6 (%22.2) 2 (%7.4) 2 (%7.4) 27 (%100)

Yoğun bakım 
üniteleri

11 (%64.7) 0 0 6 (%35.3) 0 17 (%100)

Acil servis 9 (%69.2) 0 1 (%7.7) 3 (%23.1) 0 13 (%100)
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personelde takipte ikinci ay sonu HCV-RNA po-
zitifliği saptandı, üçüncü ay sonunda anti-HCV’si 
de pozitifleşen hastaya altı ay süreyle pegile-in-
terferon tedavisi verildi. Tedavi bitimi altıncı ay 
sonu HCV-RNA’sı negatif olan hasta infeksiyon 
hastalıkları polikliniği tarafından takip edilmektedir. 
Personelin altı aylık takibi sonucunda yalnızca bir 
personelde anti-HCV pozitifliği saptandı;  HBsAg, 
anti-HCV ve anti-HIV pozitifliği gelişmedi.

taRtıŞMa

Sağlık çalışanları mesleki olarak birçok risk ve 
tehlikeyle karşılaşabilmektedir. Bu riskler içerisinde 
en önemlileri, infeksiyonlar ve kesici-delici alet 
yaralanmalarıdır[6]. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
her yıl üç milyon sağlık çalışanının kan yoluyla 

bulaşan hastalıklara maruz kaldığını belirtmektedir. 
Bu maruziyet sonucunda; her yıl 16.000 sağlık 
çalışanında hepatit C, 66.000 sağlık çalışanında 
hepatit B, 1000’inde ise HIV infeksiyonu geliş-
mesi beklenmektedir[5]. 

Meslek gruplarına bakıldığında ise sağlık ça-
lışanları içinde hemşireler perkütan yaralanmalar 
yönünden en riskli grubu oluşturmaktadır[7-15]. 
Hemşirelerde yaralanmaya neden olan en sık 
işlem iğne ucunu kapatmadır[2,7,10,11,16-18]. Bu 
çalışmada da benzer şekilde hemşireler en sık 
yaralanmaya maruz kalan meslek grubunu oluş-
turmuştur. Yaralanmaya yol açan en sık neden 
damar yolu açma ve enjeksiyon olup, bunu iğne 
ucunu kapatma izlemektedir. 

Tablo 3. Perkütan yaralanmaya maruz kalan personelimizin koruyucu ekipman kullanımı, aşılanma oran-
ları, maruziyet sonrası alınan önlemler

Maruziyet sonrası alınan önlemler [Sayı (%)]

Görev
Eldiven  

kullanımı n (%)
Hepatit B 
aşılı n (%)

Tetanoz 
aşılı* n (%) Su-sabun Antiseptik Kanatma

Yöntemlerin 
tümü

Hemşire 37 (48.6) 67 (88.1) 46 (47.3) 0 50 (65.8) 0 26 (34.2)

Doktor 5 (83.3) 5 (83.3) 2 (33.3) 0 5 (83.3) 0 1 (16.7)

Stajyer 
hemşire

14 (46.6) 30 (100) 23 (76.6) 0 25 (83.3) 0 5 (16.7)

Temizlik 
personeli

15 (57.6) 13 (50) 14 (53.8) 10 (38.5) 8 (30.8) 3 (11.5) 5 (19.2)

Anestezi 
teknisyeni

3 (75) 3 (75) 4 (100) 0 2 (50) 0 2 (50)

* Tetanoza karşı tam doz aşılı ve son 10 yıl içinde tetanoz aşısı yapılmış olması.

Tablo 2. Perkütan yaralanmaya maruz kalan personelimizin görevlerine göre yaralanma şekilleri

Görev/
Yaralanma 
şekli

İğne 
ucunu 

kapatma

Damar 
yolu açma, 
enjeksiyon

Kan 
alma

İşlem sonu 
malzemelerin 
toplanması

Temizlik, 
atıkların 

toplanması
Sütür 
işlemi

Kan 
şekeri 

ölçümü Toplam

Hemşire 22 (%28.9) 26 (%34.2) 6 (%7.9) 17 (%22.4) 0 0 5 (%6.6) 76 (%100)

Doktor 1 (%16.7) 0 0 0 0 5 
(%83.3)

0 6 (%100)

Stajyer 
hemşire

11 (%36.7) 11 (%36.7) 1 (%3.3) 0 0 0 7 (%23.3) 30 (%100)

Temizlik 
personeli

0 0 0 0 26 (%100) 0 0 26 (%100)

Anestezi 
teknikeri

0 0 0 4 (%100) 0 0 0 4 (%100)
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Hemşireler, hastalarla sürekli ilgilenen, takip 
ve tedavilerini uygulayan grup olmaları nedeniyle 
yaralanma için en yüksek risk grubunu oluştur-
maktadır. Çalışmada en sık hemşirelerde perkütan 
yaralanmaların görülmesi; yoğun çalışma şartları, 
hemşire sayısındaki azlık, işlerini aceleyle yapma-
ları, bakım, tedavi, kan alma, enjeksiyon, malze-
melerin toplanması ve temizliği gibi birden çok 
işlemden sorumlu olmaları, uzun çalışma saatleri, 
kimi zaman da hastaların aceleci ve agresif dav-
ranışlarıyla açıklanabilir. 

Bir diğer risk altındaki grup olan temizlik perso-
nelinde görülen yaralanmaların çoğunluğu atıkların 
toplanması sırasında olmaktadır[7,10,18,19]. Bu ça-
lışmada da temizlik personeli benzer şekilde atıkları 
toplarken yaralanmaya maruz kalmaktadır. Hasta-
nede delici-kesici aletlerin tıbbi atık kutuları yerine 
tıbbi atık ve evsel çöp torbalarına atılmaları bu 
yaralanmalardan sorumlu tutulabilir.  Çalışmamızda 
doktorlarda perkütan yaralanmalar en sık ameliyat-
hanede sütür işlemi sırasında görülmektedir. Birçok 
seride benzer veriler belirtilmiştir[2,15,18,20,21]. Dok-
torlarda yaralanmaya neden olan en sık işlemin 
sütür atmak olması bu grupta yoğun çalışmaya 
bağlı dikkatsizliği düşündürmektedir.

Perkütan yaralanma cerrahi servislerde daha 
sık görülmektedir[11,12]. Bu çalışmada da en sık 
cerrahi birimlerde yaralanma görülürken, bunu 
hasta yoğunluğunun ve invaziv girişimin fazla ol-
duğu birimler izlemektedir.

Yaralanma sonrasında hasta kanı ve/veya di-
ğer vücut sıvılarıyla temas eden personel yara-
lanma bölgesini su ve sabunla veya uygun bir 
antiseptikle yıkamalı, temas bölgesini sıkmamalı 
veya kanatmaya çalışmamalıdır[11,22]. Çalışmamız-
da temas bölgesini su ve sabunla yıkama işlemi 
yalnızca temizlik personelinde görülürken, diğer 
gruplarda en sık uygulama antiseptikle yıkama 
olmuştur. Perkütan yaralanma sonrası alınması 
gereken standart önlemler konusunda personelimiz 
düzenli olarak eğitilmesine rağmen tüm meslek 
gruplarında kanatma işleminin yapılmaya devam 
ettiği görülmektedir. Bu da personeldeki, uygula-
mada yerleşmiş bazı yanlış alışkanlıkların düzeltil-
mesinde yaşanan zorluk yönünden dikkat çekicidir.

Bariyer kullanımı gibi genel önlemler sağlık 
çalışanlarının kan ve vücut sıvılarıyla temasını 

önleyerek kan yoluyla bulaşan infeksiyonların geçiş 
riskini azaltmaktadır. Sağlık çalışanlarının koruyu-
cu önlemlere uyumuyla ilgili yapılan çalışmalarda 
eldiven kullanım oranı %45-70 arasında değiş-
mektedir[2,10,14,15,18,20,23]. Maske kullanım oranı 
%5-29 arasındadır[3,10,14,15,18,23]. Bu çalışmada 
eldiven kullanım oranı yapılan diğer çalışmalarla 
uyumlu olup, en yüksek uyum ameliyathane çalı-
şanlarında görülmektedir. 

Perkütan yaralanmalarda olguların %29-64’ünde 
yaralanmaya neden olan malzemenin hangi has-
tada kullanıldığı bilinmemektedir[7,10,11,14,18]. Bu 
çalışmada da kaynağı belirsiz malzemeyle yaralan-
ma oranı diğer serilerle uyumlu bulunmuştur.

HBV dünya çapında sağlık çalışanlarını en 
ciddi şekilde tehdit eden infeksiyondur. HBV bula-
şının aşıyla önlenebilir olması nedeniyle tüm sağlık 
çalışanlarının hepatit B’ye karşı aşılanması öneril-
mektedir. Yapılan çalışmalarda sağlık personelinde 
hepatit B’ye karşı aşılanma oranı %26-93 arasında 
değişmektedir[2,3,10,14-16,18,20]. Personelde hepatit 
B’ye karşı aşılanma oranı yapılan diğer çalışma-
larla uyumlu bulunmuştur. Aşılanmamış bireylerde 
herhangi bir kesici-delici aletle yaralanma sonrası 
HBV bulaşma riski %6-30 arasındadır[15,24]. Bu 
çalışmada HBsAg pozitif kaynakla temas sonrası 
personelde HBsAg pozitifliği gelişmemiştir. HBV’ye 
karşı immünizasyon programının hastanelerde titiz-
likle yürütülmesinin sağlık çalışanları arasında HBV 
infeksiyonunu azaltmaya yönelik alınması gereken 
en önemli önlem olduğunu düşünmekteyiz.

HCV bulaş riskinin HBV’ye göre düşük olduğu 
bilinmekle birlikte, bulaşın önlenmesinde aşıyla ko-
runma mümkün olmadığından standart önlemlere 
uyumun artırılması önem kazanmaktadır. HCV 
en sık olarak delici-kesici yaralanmalar yoluyla 
geçmekte olup, geçiş oranı %2.7-10 arasında de-
ğişmektedir[5]. HCV pozitif kaynakla temas sonrası 
1 (%3) personelde anti-HCV pozitifliği gelişmiştir. 
Perkütan yaralanmaya maruz kalan personelin ta-
kibi, profilaksi ve tedavi hizmeti İKK tarafından 
yapılmaktadır. Perkütan yaralanma sonrası alına-
cak önlemler ve yaralanmaları azaltmaya yönelik 
standart önlemler konusunda düzenli eğitim çalış-
maları verilmektedir.

Sonuç olarak; hemşirelerin ve cerrahi birimlerde 
çalışanların delici-kesici aletlerle yaralanma oranının 



Korkmaz P, Çevik F, Aykın N, Doğru Yaşar Z,  
Uğur M, Güldüren HM, Alpay Y.

2008-2013 Yılları Arasında Sağlık Çalışanlarımızda Meydana 
Gelen Perkütan Yaralanmaların Değerlendirilmesi

37FLORA 2014;19(1):32-37

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Önemli oranda 
yaralanmanın damar yolu açma ve enjeksiyon sıra-
sında gelişmesi bu konuda eğitim eksikliğinden zi-
yade sağlık çalışanlarının geliştirmesi gereken tutum 
ve davranış değişikliği ve çalışma şartları yönün-
den konunun tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini 
düşündürmektedir. Personelde koruyucu ekipman 
kullanım oranının istenen düzeyde olmaması, yara-
lanma sonucu alınan önlemlerde yapılan yanlış uy-
gulamalar ve halen aşılı olmayan personelin varlığı, 
delici-kesici alet yaralanmalarının önlenmesinde alın-
ması gereken önlemler açısından dikkat çekicidir. 
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