
85Geliş Tarihi/Received: 12/03/2014 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 19/08/2014

K L İ N İ K  Ç A L I Ş M A / R E S E A R C H  A R T I C L E
flora

FLORA 2014;19(2):85-90

Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Personelinde 
Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve  
Kan/Vücut Sıvılarıyla Temas*

Sharp Instrument Injuries and Exposure to Blood and Bodily Fluids of Health 
Care Workers in a Tertiary Care Facility#

Gül Ruhsar YILMAZ1, Tümer GÜVEN2, Ayşe Gülden BEKGÖZ1, Gökçe TÜRK ÖZTÜRK1, Rahmet GÜNER2, 
Zeliha KOÇAK TUFAN1, Fatma CİVELEK ESER1, Mehmet A. TAŞYARAN2

1 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  

*  Bu çalışmanın bir kısmı 5. Avrasya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (15-18 Mayıs 2013, Tiran, Arnavutluk)’nde poster olarak sunulmuştur.
# A part of this research article was presented in the 5th Eurasia Infectious Diseases Congress (15-18 May 2013, Tiran, Albania) as a 

poster presentation.

ÖZET

Giriş: Klinik pratikte sağlık personeli kesici-delici aletler aracılığıyla kan ve vücut sıvılarına maruz kalabilmektedir. Bu çalışmada üçüncü 
basamak bir hastane olan merkezimizde bu temasın epidemiyolojik olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: Ocak 2011-Temmuz 2013 tarihleri arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık persone-
lindeki kesici-delici alet yaralanmaları ve kan veya vücut sıvılarıyla temas retrospektif olarak değerlendirildi. Veriler personel sağlığı 
bölümünden alındı. 

Bulgular: Çalışma kapsamına 172’si kadın, 98’i erkek olmak üzere toplam 270 sağlık personeli alındı. En sık riskli temas nedeniyle 
başvuran sağlık personeli hemşire grubu olup (%54.8), bunu temizlik personeli (%28.8) ve doktorların (%16.4) izlediği belirlendi. Vücut 
sıvılarıyla temas bildirilen klinikler arasında ilk sırada cerrahi birimler ve ameliyathanenin geldiği (%23.7 ve %11.5), bunu sırasıyla dahi-
li birimler (%21.8) ve yoğun bakım üniteleri (%21.4)’nin izlediği  tespit edildi. Yaralanmaya en sık neden olan cihaz enjektör (%73.8) 
ve intraket (%6.7) olarak saptandı. Sağlık personelinin yaklaşık %80’inde koruyucu ekipmanın kullanıldığı belirlendi. Yaralanma nedeni 
olarak ilk sırada dikkatsizlik (%64.8) bildirilirken, bunu acelecilik (%14.4) ve kesici-delici alet kutusunun dolu olmasının (%8.1) izlediği 
saptandı. Hepatit B aşılaması riskli teması olan sağlık personelinin %87.8’inde vardı. 

Sonuç: Kan ve vücut sıvılarıyla temas eden sağlık personelinin çoğunun cerrahi birimler ve ameliyathane personeli olması, bu bölümle-
rde acil müdahale sayısının yüksekliği ve risk oluşturan işlemlerin fazla olmasıyla ilişkili olabilir. Aşılanma oranı iyi olmakla birlikte eğitim 
çalışmalarıyla %100’e ulaşılması için çaba sarfedilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık personeli, Riskli temas, Kesici-delici alet
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GİRİŞ

Sağlık personeli, diğer meslek gruplarıyla kar-
şılaştırıldığında kan yoluyla bulaşan infeksiyonlar 
açısından risk altındadır. Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ)’nün tahminine göre, sağlık çalışanlarında 
saptanan insan immünyetmezlik virüsü (HIV) in-
feksiyonunun %2.5’i, hepatit B virüsü (HBV) ve 
hepatit C virüsü (HCV)’nün %40’ı mesleksel ma-
ruziyetle ilişkilidir[1, 2]. Bu çalışmada amaç; hasta-
nemizde İnfeksiyon Kontrol Komitesine kesici-deli-
ci alet yaralanması ya da kan veya vücut sıvısıyla 
temas sonrası başvuran sağlık personelinin değer-
lendirilmesi, yaralanma nedenlerinin ve en çok 
hangi gruplarda temas olduğunun irdelenmesidir. 

MATERYAL ve METOD

Çalışmada Ocak 2011-Temmuz 2013 tarih-
leri arasındaki veriler değerlendirildi. Bu tarihler 
arasında İnfeksiyon Kontrol Komitesinin alt birimi 
olarak çalışan sağlık çalışanları polikliniğine, ke-
sici-delici aletle yaralanma ya da kan veya vücut 
sıvısıyla temas nedeniyle başvuran sağlık personeli 

için doldurulan takip formları retrospektif olarak 
gözden geçirildi. Yaralanma/temasın olduğu yıl, 
cinsiyet, meslek, yaralanmanın olduğu yer, yara-
lanma gereci, aşı durumu, koruyucu ekipmanın 
olup olmadığı, delici ya da kesici aletin konta-
minasyon durumu, yaralanma nedeni, kaynağın 
infeksiyon durumu ve sağlık çalışanına uygulanan 
tedavi yaklaşımıyla ilgili veriler daha önceden ha-
zırlanmış bir excel dosyasına kaydedildi.

Kan ve vücut sıvılarıyla bütünlüğü bozulmuş 
deri ve mukoza teması olan durumlar ya da gözle 
görülür kan ve vücut sıvısı içerdiği beyan edilen 
ekipmanla yaralanma durumları kontamine olarak 
kabul edildi. 

BULGULAR

Çalışma kapsamına 172’si kadın, 98’i erkek 
olmak üzere toplam 270 sağlık personeli alındı. 
Yıllara göre dağılıma bakıldığında riskli temasın 
%35’inin 2011 yılında, %38’inin 2012 yılında, 
%26’sının 2013 yılında gerçekleştiği saptandı. En 
sık riskli temas nedeniyle başvuran sağlık perso-
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Introduction:  Exposure of health-care workers (HCWs) to blood and bodily fluids of the patients due to needle sticks or sharp instrument 
injuries is a potential risk in daily practice. In this study,the epidemiological aspects of these injuries in a tertiary referral hospital were 
aimed to be determined.

Materials and Methods: The needle stick and sharp instrument injuriesHCWs were exposed to were evaluated retrospectively between Jan-
uary 2011 and July 2013 in Ankara Ataturk Training and Research Hospital. Data were obtained from records of the department of HCW. 

Results: A total of two hundred and seventy HCWs (172 female, 98 male) were included in the study. Considering their occupations, 
the HCWs who were exposed to injury or blood/bodily fluidswere as follows: nurses (54.8%), cleaning staff (28.8%) and physicians 
(16.4%). The most common exposure was detected in surgical departments and operation room (23.7% and 11.5%), followed by 
medical departments (21.8%) and intensive care units (21.4%) The most common devicescausing exposure were needle sticks (73.8%) 
and intravascular catheters (6.7%). Eighty percent of HCWs reported wearing protective equipment at the time of exposure. The most 
common reasons of exposure were reported as carelessness (64.8%), haste (14.4%) and full needle stick/sharp device box (8.1%). The 
vaccination program for Hepatitis B had been completed for 87.8 % of HCWs. 

Conclusion: The HCWs working in surgical departments and operation rooms possess a high risk for injury, possibly due to higher work 
load and high rate of urgent interventions. Although the HBV vaccination rate was quiet respectable, one sixth of the HCWs had no 
immunization against HBV. It seems that the need for more training in respect to the requirement of vaccination program is clear.
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neli hemşire grubu olup (%54.8), bunu temizlik 
personeli (%28.8) ve doktor (%16.4) grubunun 
izlediği belirlendi (Tablo 1).  Vücut sıvılarıyla te-
mas bildirilen klinikler arasında ilk sırada cerrahi 
birimler ve ameliyathanenin geldiği (%23.7 ve 
%11.5), bunu sırasıyla dahili birimler (%21.8) ve 
yoğun bakım üniteleri (%21.4; YBÜ)’nin izlediği  
tespit edildi (Tablo 1).

Yaralanmaya neden olan gereç incelendiğinde 
ilk üç sırada; iğne (%73.8), intraket (%6.7) ve 
kanla cilt temasının (%4.1) yer aldığı görüldü. 
Sağlık personelinin yaklaşık %80’inde koruyucu 
ekipman olduğu belirlendi. Yaralanma nedeni 
olarak ilk sırada dikkatsizlik (%64.8) bildirilirken, 
bunu acelecilik (%14.4) ve kesici-delici alet kutusu-
nun dolu olmasının (%8.1) izlediği saptandı. Riskli 

teması olan sağlık personelinin %87.8’i hepatit B 
aşısı yaptırmıştı (Tablo 2). 

TARTIŞMA

İğne ve kesici-delici aletlerle yaralanma sağlık 
bakımıyla ilişkili sık karşılaşılan bir sorundur, an-
cak sağlık çalışanının bildirimiyle ilişkili olduğun-
dan genellikle olduğundan daha az rapor edildiği 
bilinmektedir[3-6].

Bu konuda yapılan anket tarzı çalışmalarda 
kadın cinsiyette ve hemşirelerde kan ve vücut 
sıvılarıyla temas oranı daha yüksek bulunmuş-
tur[3,7,8]. Davanzo ve arkadaşlarının 2008 yılında 
yaptığı ve hastane genelindeki sağlık çalışanları-
nın kan ve vücut sıvılarıyla temasını araştırdıkları 
bir çalışmada, etkilenen kadın sağlık çalışanları-
nın oranının (%82.3) erkek sağlık çalışanlarına 

Tablo 1.  Riskli temas nedeniyle başvuran sağlık personelinin cinsiyet, meslek ve bölümlere göre dağılı-
mı

Sayı % Sayı %

Cinsiyet Cerrahi birimler 64 23.7

Kadın 172 63.7 Beyin cerrahisi 19 7

Erkek 98 36.3 Ortopedi 14 5.2

Meslek Kalp damar cerrahisi 7 2.6

Hemşire ve stajyer hemşire 148 54.8 Genel cerrahi 6 2.2

Temizlik personeli 78 28.8 Kadın hastalıkları ve doğum 6 2.2

Doktor 44 16.4 Üroloji 4 1.5

Yaralanma/temasın olduğu yer Göz hastalıkları 3 1.1

Yoğun bakım 58 21.4 Kulak burun boğaz 1 0.4

Reanimasyon YBÜ 37 13.7 Girişimsel radyoloji 4 1.5

Koroner YBÜ 9 3.3 Ameliyathane 31 11.5

Kalp damar cerrahi YBÜ 6 2.2 Acil 31 11.5

Dahili YBÜ 6 2.2 Laboratuvarlar

Dahili Birimler 59 21.8 Patoloji laboratuvarı 4 1.5

Endokrinoloji 14 5.2 Seroloji laboratuvarı 1 0.4

Kardiyoloji 14 5.2 Diğer birimler

Dahiliye 14 5.2 Poliklinikler 7 2.6

Nöroloji 7 2.6 Kan alma ünitesi 4 1.5

İnfeksiyon hastalıkları ve klinik 
mikrobiyoloji

4 1.5 Çamaşırhane 5 1.8

Göğüs hastalıkları 3 1.1 Sterilizasyon ünitesi 3 1.1

Psikiyatri 2 0.7 Özel servis 2 0.7

Dermatoloji 1 0.4 Kan gazı ünitesi 1 0.4

YBÜ: Yoğun bakım ünitesi.
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oranla (%17.7) çok daha fazla olduğu saptanmış-
tır[3]. Ülkemizden yapılan çalışmalarda da en sık 
etkilenen sağlık personelinin hemşireler olduğu 
bildirilmiştir[7,9]. Çalışmamızda da kadın sağlık 
çalışanları (%67.3) erkek sağlık çalışanlarına göre 
(%36.3) daha fazla oranda saptanmıştır. Hasta-
nelerde kan alma ve hasta bakımıyla ilgilenen 
meslek grubunun hemşireler olması ve ülkemizde 
hemşirelerin büyük bölümünün kadın olması ne-
deniyle, kadın personel oranının yüksek çıktığını 
düşünüyoruz. 

Yaralanma/temas olayının gerçekleştiği yerle il-
gili literatürdeki veriler incelendiğinde; 2008 yılın-
da İtalya’da yapılan bir çalışma sonuçlarına göre, 
kan ya da diğer vücut sıvılarıyla kazayla temas en 
sık anesteziyoloji ve reanimasyon kliniğinde, ikinci 
olarak cerrahi kliniklerde gerçekleşmiştir[3]. Wicker 
ve arkadaşlarının, Almanya’da bir üniversite has-

tanesinde 2007 yılında yaptıkları çalışmada iğne 
batması sonucu yaralanmanın en sık cerrahi kli-
niklerde olduğu saptanmıştır[10]. Çin’deki bir diğer 
çalışmada, kan ve vücut sıvılarıyla temasın en sık 
cerrahi operasyonlar sırasında olduğu rapor edil-
miştir[11]. Çalışmamızda da literatüre benzer şekil-
de vücut sıvılarıyla yaralanma/temas bildiriminde 
ilk sırada cerrahi birimlerin geldiği, bunu dahili 
birimler ve YBÜ’lerin izlediği belirlenmiştir. En sık 
temasın olduğu YBÜ tipi ise anesteziyoloji ve re-
animasyon YBÜ şeklindedir. Çalışmamızda ayrıca 
acil servis çalışanlarının da en az ameliyathane 
çalışanları kadar yaralanma/temas nedeniyle per-
sonel sağlığı bölümüne başvurdukları saptanmıştır. 
Bu durumun hem acil servis yoğunluğundan hem 
de acil servislerde damar yolu açma, sütur atma 
gibi işlemlerin acil koşullarda ve sık yapılmasından 
kaynaklandığını düşünüyoruz. 

Tablo 2.  Yaralanma gereci, aşı durumu, koruyucu ekipman kullanımı, yaralanma nedeni, kaynak ve 
uygulanan tedavi

Sayı % Sayı %

Yaralanma aleti/şekli KDA kutusu dolu 22 8.1

İğne 198 73.8 Unutulmuş iğne 20 7.4

İntraket 18 6.7 Dalgınlık 7 2.6

Kanla cilt teması 11 4.1 Evsel atığa tıbbi atık 5 1.9

Göze sıvı sıçraması 6 2.2 Yoğunluk 2 0.7

Bistüri 21 1.8 Kaynak

Lanset 3 1.1 Bilinmiyor 126 46.7

Makas 1 0.4 Kaynak biliniyor HBV, HIV, HCV negatif 76 28.1

Sütur iğnesi 1 0.4  HBV pozitif 45 16.7

Diğer 11 4.1  HCV pozitif 23 8.5

Kontamine*  HIV - -

Evet 260 96.3 Aşı durumu

Hayır 10 3.7 Var 237 87.8

Koruyucu ekipman kullanımı Yok 31 11.5

Eldiven/gözlük/önlük 214 79.3 Bilinmiyor 2 0.7

Koruyucu ekipman yok 56 20.7 Müdahale

Yaralanma nedeni İzlem 234 86.6

Dikkatsizlik 175 64.8 Hepatit B aşısı 32 12

Acelecilik 39 14.4 Hepatit B antiserumu 4 1.4

 * Kan ve vücut sıvılarıyla temas ettiği bilinen ya da gözle  görülür kan ve vücut sıvısı içerdiği beyan edilen ekipman kontamine 
  kabul edildi. 
 KDA: Kesici-delici alet kutusu, HBV: Hepatit B virüsü, HCV: Hepatit C virüsü, HIV: İnsan immünyetmezlik virüsü.



Yılmaz GR, Güven T, Bekgöz AG, Türk Öztürk G, Güner R, 
Koçak Tufan Z, Civelek Eser F, Taşyaran MA.

Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Personelinde  
Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Kan/Vücut Sıvılarıyla Temas

89FLORA 2014;19(2):85-90

Uzun yıllardır yapılan eğitim çalışmalarına ve 
alınan önlemlere rağmen yaralanma aleti olarak 
iğne batması literatürde halen ilk sırada yer almak-
tadır[1,3,12,13]. Bu çalışmada da literatürle benzer 
şekilde kan ve vücut sıvılarıyla en sık temasın 
iğne batması sonucunda olduğu bulunmuştur. 

Yapılan çalışmalarda riskli teması olan sağlık 
personelinin %62-70.4’ünün eldiven taktığı sap-
tanmıştır [7,10,11,15,16]. Bizim çalışmamızda kan 
ve diğer vücut sıvılarıyla temas eden sağlık per-
sonelinin %79.3’ünün koruyucu önlemler almış 
olduğu öğrenilmiştir. 

Çalışmamızda yaralanan sağlık personelinin 
%64.8’i yaralanma nedenini dikkatsizlik, %14.4’ü 
acelecilik olarak bildirmişlerdir. Taranan literatürde 
bu konuyla ilgili veriye rastlanmamış ve bu neden-
le karşılaştırma yapılamamıştır. 

Yapılan bir çalışmada, 203 sağlık çalışanının 
temas ettiği vücut ve kan sıvılarının %63.5’inde 
kaynak saptanmıştır[7]. İtalya’da yapılan bir di-
ğer çalışmada ise kaynak saptama oranları HBV, 
HCV ve HIV infeksiyonu için sırasıyla %54.5, 
%75.6 ve %61.8 olarak saptanmıştır[2]. Çalışma-
mızda eline enjektör iğnesi batan sağlık personeli-
nin %96.3’ü bir vücut sıvısıyla kontamine iğneyle 
temas etmiştir. Bu vücut sıvılarının %53.3’ünde 
kaynak saptanabilmiştir. Kalan sağlık personelinde 
kaynak saptanamamış olması, sağlık personelinin 
%8.1’inin de yaralanma nedeni olarak KDA ku-
tusunun dolu olmasını göstermesi tıbbi atıklarla 
ilgili uygulamalarda aksaklıklar olduğunu düşündür-
mektedir. KDA kutusunun üçte ikisinin dolu ol-
ması durumunda atılması önerilmektedir[17]. Ancak 
günlük pratikte bu doluluk oranı aşılabilmekte ve 
yaralanma/temas görülebilmektedir.     

Ülkeye ve kuruma göre değişmekle birlikte 
sağlık çalışanlarının kesici-delici aletle yaralanma 
veya vücut sıvısıyla teması ile ilgili yapılan çalış-
malarda temas öncesi HBV aşısı uygulaması ora-
nının yaklaşık %80 olduğu bildirilmiştir[7,10,14,16]. 
Almanya’da yapılan çalışmada, eline iğne batan 
sağlık personelinin %78.2’sinin HBV aşısı yap-
tırdığı saptanmıştır[10]. Ülkemizden Kuruüzüm ve 
arkadaşlarının çalışmasında kan ve vücut sıvı-
larıyla temas eden sağlık personelinin HBV’ye 
karşı aşılanma oranı %83.1 olarak bildirilmiştir[7]. 
Acil servislerde vücut sıvılarıyla temas eden sağlık 

çalışanları üzerinde yapılan başka bir çalışmada 
personelin %84.5’inin HBV aşılarının tam oldu-
ğu bulunmuştur[14]. Çalışmamızda kan ve diğer 
vücut sıvılarıyla temas eden sağlık çalışanlarının 
%87.8’inin HBV aşılarının eksiksiz yapıldığı sap-
tanmıştır. Personelin %12’sine hepatit B aşı ra-
peli, %1.4’üne ise hepatit B immünglobulini uy-
gulanmıştır. 

HCV ve HIV için bulaş oranları düşük olmakla 
birlikte yaralanma ve temas öyküsü olan sağlık 
personelinin bu açılardan da izlenmesi gerekmek-
tedir. Bu çalışmada kaynak belirlenen temas du-
rumları için HIV pozitif bir kaynak yoktu. Kayna-
ğın HCV pozitif olması durumunda “Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC)” tarafın-
dan temas sonrası profilaksi rehberinde yer alan 
takip ve tedavi yaklaşımları uygulandı. Kaynak 
bilinmeyen durumlarda da aynı rehberin önerileri 
kullanılmıştır[18]. 

Sonuç olarak; yaralanma veya riskli temas 
olaylarının büyük kısmı, iş yükü diğer bölümlere 
göre daha fazla olan ünitelerde ve cerrahi birim-
lerde gerçekleşmiştir. Aşılanma oranı iyi olmakla 
birlikte riskli temas bildiren sağlık personelinin 
yaklaşık altıda birinin HBV aşısının olmaması bu 
konuda da düzeltme yapılması gerektiğini göster-
mektedir. 
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