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ÖZET 
Amaç: Bu çalışmada hastane ortamında ve sağlık ocaklarında görev alan sağlık çalışanlarının delici 
ve kesici aletle yaralanma deneyimleri ve yaralanma durumunda aldıkları önlemler belirlenerek 
mesleki iş güvenliği programlarının geliştirilmesi için veri elde edilmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan çalışmada Mersin ilindeki farklı sağlık bakım 
hizmetlerinde görev alan toplam 2112 sağlık çalışanından 956 (%45) kişi ile görüşüldü. Veriler,  
çalışmaya katılanlar tarafından doldurularak “Veri Toplama Formu” ile toplandı. İstatistiksel 
analizde sayı, yüzdelik ve ki-kare testi kullanıldı. 

Bulgular: Araştırmamızda yaralanma deneyiminin %79.1 oranında ve % 60.9’unun kanla bulaşmış 
alet ile olduğu belirlendi. En çok enjektör iğnesi ile gerçekleşen yaralanmaların sıklıkla, hasta 
başında, iğne ucunu kapatma, iğneyi enjektörden ayırma ve atık kutusuna atma sırasında 
deneyimlendiği saptandı. Yaralanma oranının ebe/hemşirelerde daha yüksek olduğu, sağlık 
çalışanlarının çoğunluğunun hepatit B aşısını yaptırdığı (79.5) ve yaralananların sadece %12.7’sinin 
yaralanmayı rapor ettiği belirlendi. 

Sonuç: Bu araştırmada sağlık çalışanların çoğunluğunun tam doz hepatit B aşısını yaptırdığı, 
yaralanma oranının yüksek, yaralanmayı rapor etme oranının ise düşük olduğu bulunmuştur. 
Yaralanmaların çoğunluğunun kanla bulaşmış aletle ve enjektör iğnesi ile yaşandığı belirlenmiştir. Bu 
sonuçlar güvenli tıbbi malzemelerin sağlık bakım hizmetlerinde kullanılmasının ve sürekli eğitimin 
gerekliliğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanları, delici/kesici aletle ile yaralanma, evrensel önlemler, sağlık 
çalışanı güvenliği. 

 

ABSTRACT 
 

Healthcare Workers Experiences with Sharps and Needlestick Injuries and 
Precautions They Took When Injuring 

Objectives: This study was planned of determining hospital and public health clinic health workers 
experiences with sharps/ needlestick injuries and the preventive measures they take when injuring and 
data obtained to developing occupational safety. 

Methods: In the descriptive and cross-sectional study interviews were made with 956 people (45%) 
out of the 2112 health workers working in various health care services in city of Mersin. The data was 
collected by a data collection form which was filled by the participants. Number, percentage, and chi-
square test was used for statistical analysis.  
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Results: Our study revealed that the rate of injury was 79.1%; 60.9% of those were injured by 
instruments contaminated by blood and the most (89.2%) had experienced needlesticks. The majority 
of the injuries occurred of patient bedside, recapping/removing needle from a syringe and while 
disposing of sharps/needles in the sharps container. The injury rate was higher in nurses/midwives; 
majority of health workers were vaccinated for hepatitis B (79.1%) and, only 12,7% of them reported 
such injury.  

Conclusion:  In this study detected that majority of health workers were vaccinated for hepatitis B, 
high of injury rate and low injury reported. Most of injuries were caused by instruments contaminated 
by blood and the most had been experienced by syringe needle. This results show that using safer 
medical devices in health care services and continuous training about this issue. 

Key words: Health care worker, needlestick/sharp injuries, universal precautions, safety of health 
worker 

Sağlık çalışanları, mesleki nedenlerle enfekte kan ve vücut sıvılarına maruz kalmayı takiben önemli 
mortalite ve morbititeye neden olabilen hepatit B, hepatit C ve insan immün yetmezlik virüsüne (HIV) 
bağlı enfeksiyon hastalıklarına yakalanma açısından risk altındadır. Bu enfeksiyonların bulaşma riski, 
mukokütanöz yaralanmalara oranla perkütan yaralanmalarda daha yüksektir (Çiftçi ve ark. 2007; 
Dement, Epling, ∅stbye, Pompeii and Hunt 2004; Güler, Coşkun, Kama, Reis ve Doğanay 1999).  

Günümüzde tek kullanımlık tıbbi malzemelerin kullanılması (enjektör, bistüri, lanset v.b.), vakumlu 
tüple kan alma, delici ve kesici aletlerin delinmez enfekte atık kutusuna atılması gibi yaklaşımlarla 
perkütan yaralanmaların oranı önemli ölçüde azalmakla beraber ülkemizde hala %50-70 gibi oldukça 
yüksek oranda olup, önemini korumaktadır (Ayranci & Koşgeroğlu 2004; Eğri ve Pehlivan 2000; 
Kılıçarslan, Yıdız ve Bilir 2006; Kişioğlu, Öztürk, Uskun ve Kırbıyık 2002).  

Delici ve kesici aletle yaralanma öncesi ve sonrası hepatit B virüsü bulaşmasını önlemek için 
bağışıklama uygulanabilirken hepatit C ve HIV virüsünün geçişini önlemeye yönelik aşı uygulaması 
henüz söz konusu olmadığı gibi, HIV için kullanılan profilaksi programı da hem uzun süreli ve hem de 
yüksek maliyetlidir. Bu nedenle kan ve vücut sıvıları ile virüs bulaşını önlemede evrensel önlemler, 
hepatit B’ye karşı bağışıklama, spesifik enfeksiyonlara (hepatit B, hepatit C ve HIV) yönelik 
bilgilendirme ve güvenli tıbbi malzemelerin kullanılması en temel yaklaşımlardır. Ancak ülkemizde 
konuyla ilgili yapılan çalışmalarda sağlık çalışanlarının koruyucu önlem olarak hepatit B aşısını 
yaptırma oranının %50-65 arasında olduğu, spesifik enfeksiyonlara yönelik bilgilerinin ve 
yaralanmayı önlemeye yönelik evrensel önlemlere uyumun yetersiz olduğu belirtilmektedir (Ayranci 
& Koşgeroğlu 2004; Kişioğlu ve ark. 2002; Türk ve ark. 2002; Türkistanlı, Şenuzun, Karaca, San ve 
Aydemir 2000). Yine bu konuyla ilgili yurtdışında yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar elde 
edilmiştir (Ferguson, Waitzkin, Beekmann and Doebbeling 2004; Knight & Bodsworth 1998; 
Kermode et al. 2005; Moro et al. 2007). 

Sağlık çalışanlarının kan ve vücut sıvıları ile bulaşmasına neden olan faktörlerin, bulaşmayı önlemeye 
yönelik koruyucu önlemlerin ve spesifik enfeksiyonlara yönelik bilgilerinin incelenmesi önleme 
programların geliştirilmesinde anahtar role sahiptir. Bununla birlikte bulaşmanın ve koruyucu 
önlemlerin bireysel, işlemsel ve kurumlarla (sağlık çalışanı, yaralanmaya neden olan uygulama, 
yaralanmanın yaşandığı yer) ilgili özelliklerin belirlenmesi önleme programlarının hedefe yönelik 
geliştirilmesinde daha da etkili olacaktır. Ülkemizde delici ve kesici aletlerle yaralanmayla ilişkili 
yapılan çalışmalarda ya sağlık çalışanlarının tek bir meslek grubu (sadece hemşireler ya da sadece 
doktorlar) ya da tek bir kurum veya sağlık hizmeti birimindeki sağlık çalışanları ele alınmış, tüm 
sağlık hizmetleri birimlerindeki sağlık çalışanlarının delici ve kesici aletlerle yaralanma deneyimleri 
ve aldıkları önlemleri belirlemeye yönelik çalışmalara rastlanmamıştır (Ayranci & Koşgeroğlu 2004; 
Eğri ve Pehlivan 2000; Kılıçarslan ve ark 2006; Kişioğlu ve ark. 2002; Türkistanlı ve ark. 2000; Türk 
ve ark. 2002). 
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Bu nedenle çalışmamızda hem yataklı tedavi kurumlarında hem de birinci basamak sağlık hizmetinde 
(sağlık ocakları) görev alan sağlık çalışanlarının (hekim, hemşire/ebe, laborant) delici ve kesici aletle 
yaralanma deneyimleri, yaralanmaya neden olan uygulamalar, yaralanmayı rapor etme durumları, 
hepatit B aşısını yaptırma ve spesifik enfeksiyonlarla bulaş sonrası profilaksi bilgileri belirlenerek 
mesleki iş güvenliği programlarının geliştirilmesi için veri elde edilmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 
Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu çalışma 15 Şubat 2008- 30 Mayıs 2008 tarihleri arasında Mersin 
ilinde bulunan bir üniversite, iki devlet hastanesi ve Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 54 sağlık ocağında 
yapılmıştır. Toplam 57 sağlık kurumunda 2532 sağlık çalışanı (hekim, hemşire/ebe, laborant) görev 
yapmaktadır. Ancak sağlık ocaklarında görev alıp ev ziyaretlerine giden ebeler (n= 420) tedavi ve 
enjeksiyon işlemlerinde görev almadıkları için bu konuda risk altında olmadıkları kabul edilerek 
araştırmaya dahil edilmemiş ve araştırmanın evreni (N= 2112) olarak alınmıştır (Yapar 2000). 

Araştırma örneklemini belirlemede çok aşamalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. İlk aşamada 
popülasyon küme örnekleme yöntemine göre üç kümeye ayrılmıştır (üniversite hastanesi, devlet 
hastaneleri ve sağlık ocaklarında çalışanlar). Ardından her bir küme tabakalı rasgele örnekleme 
yöntemine göre hekim, ebe/hemşire ve laborant olmak üzere üç tabakaya ayrılmıştır. Her bir 
tabakadan basit rasgele örnekleme yöntemine göre örneklem seçilmiştir. Bu işlemin sonucunda toplam 
evrenimiz 2112 iken yönteme göre minimum gerekli olan örneklem genişliği 846 olarak 
hesaplanmıştır. Araştırmamızda izinli olma, araştırmaya katılmayı istememe, veri toplama formundaki 
bazı soruları boş bırakma gibi nedenler göz önünde bulundurularak daha fazla sağlık çalışanına 
ulaşılması hedeflenmiştir.  Araştırmamızda üniversite hastanesinden 245, devlet hastanelerinden 360 
ve Sağlık Ocaklarından 351 sağlık çalışanıyla görüşülerek toplam 956 form değerlendirmeye 
alınmıştır.  

Araştırmamızda temel sağlık bakım hizmeti veren sağlık çalışanlarının delici ve kesici aletle 
yaralanma deneyimleri ve aldıkları önlemlerin belirlenmesi amaçlandığından yardımcı sağlık personeli 
(temizlik personeli) çalışma kapsamına dahil edilmemiştir.  

Araştırmanın verilerini elde etmek için araştırmacılar tarafından literatür bilgilerinden yararlanılarak 
dört bölüm olarak hazırlanan “Veri Toplama Formu”; altı tane çoktan seçmeli 10 tane evet ve hayır ile 
yanıtlanan toplam 16 sorudan oluşmuştur (Ayranci & Koşgeroğlu 2004; Dement et al 2004; Kişioğlu 
ve ark. 2002; Raghavendran, Bagry, Leith, and Budd 2006; Talat et al 2003). Birinci bölüm: yaş, 
cinsiyet, mesleği,  çalıştığı kurum, çalıştığı servis ve çalışma süresi gibi sağlık çalışanlarının sosyo-
demografik özellikleri ile ilgili verileri elde etmeye yönelik sorulardan oluşmuştur. İkinci Bölüm: 
hasta bakımı sırasında kişisel koruyucu malzeme (eldiven, önlük) kullanma sıklığı, delici kesici aletle 
yaralanma deneyimi, yaralanma sıklığı, yaralanmaya neden olan uygulamalar (venöz kan alma, kanül 
takma, ilaç uygulamaları vb.) ve yaralanmalara neden olan tıbbi aletler (iğne, bistüri, lanset vb.) ile 
ilgili verileri elde etmeye yönelik beş sorudan (çoktan seçmeli) oluşmaktadır. Üçüncü bölümde; sağlık 
çalışanlarının delici ve kesici aletlerle yaralanmayı rapor etme durumları ve rapor etmeme nedenlerini 
belirleyen iki soru yer almaktadır. Dördüncü bölümde ise sağlık çalışanlarının tam doz hepatit B 
aşısını yaptırma, aşı sonrası tahlil yaptırma, bağışık olup olmadığını bilme, spesifik enfeksiyonlarla 
bulaşma sonrası profilaksiyi bilme ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik evet /hayır olarak 
yanıtlanan dokuz soru yer almaktadır. 

Çalışma öncesi İl Sağlık Müdürlüğü, Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Devlet Hastanesi Başhekim’liğinden 
yazılı olarak izin alındı. Araştırmaya gönüllü olarak katılanlar örneklem grubuna dahil edildi.  
Araştırma verileri yataklı tedavi kurumlarında Enfeksiyon Kontrol Komitesi hemşireleri, sağlık 
ocaklarında ise birim sorumlu hekimin koordinasyonu ile her bir sağlık çalışanının formları 
kendilerinin doldurması istenerek toplandı.  

İstatistiksel Değerlendirme 
Verilerin değerlendirilmesi aşamasında sağlık bakım hizmeti veren kurumlar; üniversite hastanesi, 
devlet hastanesi ve sağlık ocağı olarak sağlık çalışanları ise hekim, hemşire/ebe ve laborant adı altında  
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değerlendirildi. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 11.5 paket programı ile (SPSS 11.5 for 
windows software (SPSS Inc, Chicago, IL, USA) analiz edildi. Bütün değişkenlere ilişkin tanımlayıcı 
istatistikler sayı, yüzde olarak verildi. Kategorik özellik gösteren değişkenlerin arasındaki bağımsızlık 
kontrolleri Ki-kare testi ile yapıldı, P<0.05 olduğunda sonuç anlamlı olarak değerlendirildi. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 
Mersin ilindeki bir üniversite hastanesi,  iki devlet hastanesi ve 54 sağlık ocağında görev alan toplam 
2112 sağlık profesyonelinden 956 (%45.3) sağlık çalışanı ile görüşüldü.  Toplam 956 sağlık 
çalışanının %25.6’sı (n=245) üniversite hastanesinde, %37.7’si (n=360) devlet hastanelerinde, % 
36.7’si (n=351) ise sağlık ocaklarında görev yapmakta idi. Çalışmaya katılmayı kabul edenlerin  
%68.7’si (n=657) hemşire /ebe, %23.5’i (n=225) doktor ve %7.7’si (n=74) laborant idi. Çalışma 
grubunun %61.3’ü 10 ve üzeri yıl çalışmakta, yataklı tedavi kurumlarında görev yapan sağlık 
çalışanlarının ise  %39’u cerrahi servislerinde, %34’ü ise dahili birimlerde çalışmakta idi. 

Tablo.1 Sağlık Çalışanların Delici ve Kesici Aletle Yaralanma Durumları ve Neden Olan 
Uygulamalar (n= 956) 

 Sayı % 

Delici ve Kesici Aletle Yaralanma 756 79.1 

Yaralanmaya Neden Olan Uygulamalar*(n=756) Sayı % 

Tedavi öncesi temiz aletle yaralanma1 

Kanla bulaşmış aletle yaralanma 

Tedavi sırasında2 

İğnenin ucunu kapatırken (yanlış uygulama) 

İğneyi enjektörden ayırırken 

Sütur atarken 

Atık kutusuna atarken 

Meslekdaşımın elinde iken kaza ile 

Arkadaşıma yardım ederken 

İğneyi bükme sırasında 

IV uygulamalar sırasında3 

Malzeme temizlerken 

Kanı kan tüpüne aktarırken 

311 

415 

235 

181 

160 

145 

116 

97 

53 

71 

73 

74 

47 

(39.1) 

(60.9)

(31.1) 

(23.9) 

(21.2) 

(19.2) 

(15.3) 

(12.8) 

(7.0) 

(9.4) 

(9.7) 

(9.8) 

(6.2) 

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir 
1Ampulden ilaç çekme, flakondam ilaç çekme, ilaçları sulandırma sırasında 
2 İntravenöz/intramuskuler ilaç uygulamaları 
3 Intravenöz kanül takma, kan alma 
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Araştırmamızda sağlık çalışanlarının %79.1’inin çalışma hayatında en az bir kez delici ve kesici aletle 
yaralandığı, yaralanmaların %60.9’unun kanla bulaşmış aletle ve çoğunlukla enjektör iğnesi ile 
yaşandığı (% 89.2) belirlendi. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda perkütan yaralanmaların %30-70 
arasında değiştiği ve yaralanmaların en çok enjektör iğnesi ile yaşandığı belirlenmiştir (Ayranci & 
Kosgeroğlu 2004; Bennet & Mansell 2004; Dement et al. 2004; Kişioğlu ve ark. 2002; Shiao, Ming-
Siou Lin, Shih and Jagger 2008; Tarantola et al. 2003). Sağlık çalışanlarının enfeksiyon hastalıkları 
açısından oldukça risk altında olduğunu gösteren bu araştırma ve sonuçlarımız ilgili literatür 
sonuçlarıyla uyumluluk göstermektedir. 

Araştırmamızda yaralanmaların %31.1’inin hasta başında tedavi sırası ve sonrasında, % 19.2’sinin 
sütur atarken yaşandığı belirlendi. Bunlara ilaveten yaralanmaların önemli bir bölümünün de tedavi 
sonrası iğne ucunu kapatma, iğneyi enjektörden ayırma ve atık kutusuna atma sırasında yaşandığı 
saptandı (Tablo 1). Çalışmalarda perkütan yaralanmaların çoğunluğunun tedavi sırası/sonrasında 
kazara iğne batması, tedavi sonrası iğnenin ucunu kapatma, sütur atma ve atık kutusuna atma gibi 
işlemlerde yaşandığı belirtilmektedir (Ayranci & Kosgeroğlu 2004; Kermode et al. 2005; Kiliçarslan 
ve ark. 2006; Kişioğlu ve ark 2002). Perkütan yaralanmaları önlemek amacıyla tedavi sonrası 
kullanılan iğnelerin uçları kapatılmadan delinmez enfekte atık kutusuna atılmalıdır (Clarke 2007; 
Güler M ve ark. 2007; Karadakovan 2002; Öztürk 2007). Ancak bu çalışma sonuçları hatalı 
uygulamaların halen devam ettiği ve bunların da önemli oranda perkütan yaralanmalara neden 
olduğunu göstermektedir. Bazı çalışmalarda hastada kullanılan enjektörlerin uçları çıkarılmadan özel 
atık kutusuna atılması ilave riskleri ortadan kaldıracağı için önerilirken ülkemizde yataklı tedavi 
kurumlarında maliyetinin yüksek olması ve risk azaltıcı şekilde tasarlanmış olması nedeniyle 
yönetmelikler doğrultusunda iğne uçları enjektörden çıkartılarak iğneler delinmez enfekte atık 
kutusuna, enjektörler ise tıbbi atık kutusuna atılmaktadır (Clarke 2007; Güler M ve ark. 2007; 
Karadakovan 2002; Kişioğlu ve ark. 2002; Öztürk 2007; http://rega.basbakanlik.gov.tr). Yine sağlık 
ocaklarında kullanılan delinmez enfekte atık kutusunun boyutunun küçük olması nedeniyle sağlık 
çalışanlarının alternatif/ standartlara uygun olmayan atık kutuları kullanması (daha büyük karton kutu 
vb.) bu yaralanma riskini artırmaktadır. Çalışmalarda, güvenli tıbbi malzemelerin (iğneyi enjektörden 
ayırmadan atılabilecek, kutunun tamamen dolmasını /elin atıklara değmesini engelleyen atık kutuları; 
kullanıldıktan sonra içeri çekilebilir ya da iğnenin üzerine kayan başlık sistemleri olan iğne 
/enjektörler v.b.) kullanılması ile perkütan yaralanmaların önemli oranda azaldığı belirtilmektedir 
(Clarke 2007; Clarke, Rockett, Sloane and Aiken 2002; Grimmond et al. 2003). Bulaşma riskini 
önlemeye yönelik standartları geliştirme ve eğitimlerde bu konuların üzerinde öncelikle durulması, 
delici ve kesici aletlerle yaralanma oranlarının azalmasında etkili olacaktır.  

Yaralanmaya Neden Olan Aletler**

Enjektör iğnesi; 89,2%

Sutur iğnesi; 20,1%

Bistüri; 16,2%

IV kanül iğnesi; 13,4%

Makas/Lanset; 6,3%
Diğer*; 6,0%

 
Şekil 1. Sağlık çalışanlarının yaralanmasına neden olan delici ve kesici aletler 

* Kelebek iğne, cam pipet, ampul kırığı 
** Birden fazla seçenek işaretlenmiştir 
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Tablo.2. Meslek Gruplarına Göre Sağlık Çalışanlarının Delici / Kesici Aletle Yaralanma 
Durumları ve Aldıkları Önlemler 

Doktor Hemşire/Ebe Laborant Toplam 

n= 225 n= 657 n= 74 n=956 

 

Özellikler 

%      % % % 

P 
 

 

Yaralanan  

Eldiven Kullanma  

                Sıklıkla/ Her zaman  

Yaralanmayı rapor eden  

Hepatit B aşısı yaptıran (tam doz)  

Aşı sonrası tahlil yaptıran  

Bağışık olup olmadığını bilen  

Hepatit B, C ve HIV profilaksisi konusunda 
bilgisi olan  

Hepatit  B, C ve HIV’e ilişkin eğitim  

66.2 

 

70.2 

9.3 

83.6 

87.9 

87.2 

58.6 

 

67.0 

83.0 

 

71.9 

13.5 

79.8 

76.4 

80.8 

46.3 

 

72.2 

74.3 

 

87.8 

14.3 

66.2 

69.2 

75.7 

56.2 

 

67.6 

74,3 

 

72.0 

12.7 

79.5 

66.5 

70.6 

49.0 

 

70.1 

<0.001 

 

0.054 

0.37 

0.006 

0.001 

0.057 

0.004 

 

0.234 

 

Araştırmamızda delici ve kesici aletle yaralanmanın en çok hemşire/ebelerde yaşandığı görüldü (ebe/ 
hemşirelerde % 83.0, laborantlarda % 74.3, hekimlerde %66.2) (Tablo 2). Tarantola ve ark. perkütan 
yaralanma oranının hemşirelerde daha yüksek olduğunu (%89.7) belirtmektedir (Tarantola et al. 
2003). Perkütan yaralanmaların hemşirelerde diğer meslek gruplarından daha fazla olduğunu belirten 
benzer çalışmalar vardır (Ferguson et al. 2004; Kermode et al 2005; Talat et al 2003; Shiao et al 2008). 
Bu sonucun, hemşire başına düşen hasta sayısının fazla olması nedeniyle, işlerini aceleyle yapmaları, 
bakım, tedavi, IV kanül takma, kan alma ve malzemelerin temizliği gibi birden çok işlemlerden 
sorumlu olma ve yetersiz organizasyonla ilişkili olabileceği düşünülebilir. Bununla birlikte 
yaralanmaların çoğunluğunun enjektör iğnesi ile yaşanması yukarıda bahsedilen, tedavi sonrası 
iğnenin batmasını engelleyen güvenli tıbbi malzemelerin klinik kullanıma aktırılmasının gerekliliğini 
göstermektedir. Ayrıca delinmez enfekte atık kutusunun hasta odalarında olmaması ve sadece hemşire 
odasında bulunması, tedavi sonrası kullanılan malzemelere birden çok dokunulmasını gerektirerek 
(taşıma, tedavi tepsisinden alıp iğneyi enjektörden ayırma, atık kutusuna atma vb.) ilave yaralanma 
riskini artırmaktadır. 

Koruyucu önlemler olarak; eldiven kullanma, yaralanmayı rapor etme ve hepatit B’ye karşı bağışık 
olup olmadığını bilme açısından meslek grupları arasında fark bulunamadı. Yine sağlık çalışanlarının 
sadece yarısına yakını spesifik enfeksiyonlara yönelik bulaşma sonrası profilaksiyi bildiğini ve 
çoğunluğu  (%70.1) bu konuda eğitim istediğini bildirdi (Tablo 2).  

Çalışmamızda, genel olarak sağlık çalışanlarının koruyucu malzeme kullanma (%72), hepatit B aşısını 
yaptırma (%79.5) oranı oldukça yüksek bulundu. Kişioğlu ve ark. sağlık çalışanlarının %52.4’nün her 
zaman eldiven kullandığını, doktorların %83.1’inin, hemşirelerin %82.3’ünün, Türkistanlı ve ark ise 
% 50.4’ünün tam doz hepatit B aşısını yaptırdıklarını belirlemişlerdir (Kişioğlu ve ark. 2002; 
Turkistanlı ve ark. 2000).  
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Çalışmamızda araştırma grubunun %87.3’ünün delici ve kesici aletle yaralanmayı rapor etmediği 
belirlendi. Yaralanmayı rapor etmeme nedenleri incelendiğinde ise çalışanların % 48.6’sının “rapor 
etmem gerektiğini bilmiyordum”,  %17’sinin “endişe etmedim” ve  %16’sı ise “süreci bilmiyordum” 
yanıtlarını verdi (Tablo.3). 

Tablo. 3. Delici/Kesici Aletle Yaralanan Sağlık Çalışanlarının Rapor Etme Durumları ve Rapor 
Etmeme Nedenleri (N=756) 

Değişkenler n % 

Yaralanmayı Rapor Eden    

Yaralanmayı Rapor Etmeyen                

98 

658

12.7 

87.3

Yaralanmayı Rapor Etmeme Nedenleri*   

Rapor etmem gerektiğini bilmiyordum 

Endişe etmedim 

Hastadan kan aldım enfeksiyon riski yoktu 

Süreci bilmiyordum 

Zaman ayıramadım 

Hastanın bulaştırıcı riski düşüktü 

Steril aletle yaralandım 

Böyle bir komite yoktu 

Bağışıktım 

320 

112 

108 

105 

85 

74 

68 

57 

8 

48.6 

17.0 

16.4 

16.0 

12.9 

11.3 

10.3 

8.7 

1.2 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir 

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda günümüzde koruyucu önlemler alma ve aşılanmayla ilişkili ciddi 
duyarlılığın oluştuğu ancak yaralanmayı rapor etmenin hala yetersiz olduğu belirtilmektedir (Ayranci 
& Kosgeroğlu 2002; Elmiyah et al. 2004; Raghavendran et al. 2006; Stein, Makarawo and Ahmad 
2003). Günümüzde virüs bulaşmasını önlemeye yönelik aşılama ile profilaksi hepatit B virüsü için 
uygulanabilirken hepatit C ve HIV virüsünün geçişini önlemeye yönelik aşı uygulaması hala söz 
konusu değildir. Bu nedenle eğitimlerde spesifik enfeksiyonlar ve standart koruyucu önlemlere 
ilaveten yaralanma sonrası testlerin yapılması, izlem, profilaksi ve tedavi için raporlandırmanın 
öneminin özellikle vurgulanması ve yaralanmayı takiben rapor etme protokolünün tüm birimlerde 
görünür yerde asılı olması önerilebilir. 

Araştırmamızda sağlık çalışanlarının çalışma süresi arttıkça eldiven kullanma (χ2 = 40.807, P< 0.001)  
ve hepatit B aşısını yaptırma (χ2= 27.695, P< 0.001) oranının azaldığı ve gruplar arasında da 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu saptandı. Yine çalışmamızda cerrahi birimler ve yoğun 
bakım ünitelerinde (YBÜ) görev yapan sağlık çalışanlarının diğer bölümlere göre daha fazla 
yaralanma deneyimi yaşadığı görüldü (sırasıyla; dahili bilimlerde % 66.3,  cerrahi birimlerde % 88.1, 
YBÜ’erinde % 89.7, acil ünitelerde % 69.9) (χ2 = 35.543, p< 0.001).  Bölümlere göre koruyucu 
önlemleri alma durumu incelendiğinde hepatit B aşısı yaptırma YBÜ çalışanlarında daha yüksek 
oranda idi (sırasıyla; dahili bilimlerde % 86.3,  cerrahi birimlerde % 79.4, YBÜ’erinde % 96.6, acil 
ünitelerde % 75.9.9) (χ2 = 14.063, p= 0.003). Bu konu ile ilgili eğitimi isteme oranı YBÜ’lerinde 
çalışanların daha fazla olduğu saptandı (P<0.05). Yaralanma oranın YBÜ’lerinde yüksek olması ilgili 
birimlerde uygulamaların daha karmaşık, birden fazla işlemin bir arada yapılmasına, koruyucu 
önlemler alma davranışlarının daha iyi olması ise riskler hakkında bilgi ve farkındalığın daha fazla  
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olması ile açıklanabilir. Bu konuyla ilgili çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir (Kermode et 
al. 2005; Kişioğlu et al. 2002).  

Sağlık çalışanlarının kurumlara göre yaralanma sıklığı ve yaralanma durumunda aldıkları önlemler 
Tablo 4’te verildi. Hepatit B aşısını yaptırma açısından kurumlar arasında fark bulunamazken (p> 
0.05), sağlık ocaklarında görev yapan sağlık çalışanlarının delici ve kesici aletle yaralanma, eldiven 
kullanma, yaralanmayı rapor etme, aşı sonrası tahlil yaptırma oranlarının yataklı tedavi kurumlarında 
çalışanlara oranla daha düşük olduğu saptandı (p < 0.05). Bu sonuç, özellikle son yıllarda hepatit B 
aşısını yaptırma ile ilişkin duyarlılığın arttığını belirten literatür sonuçları ile uyumlu bulunmuştur 
(Moro et al. 2007; Raghavendran et al. 2006). Bununla birlikte birinci basamak sağlık hizmetlerinde 
görev alan sağlık çalışanlarında koruyucu önlem alma davranışlarının düşük olması ilgili kurumlarda 
kompleks bakım ve tedavi girişimlerin olmaması, bildirimle ilgili prosedürlerin belirlenmemiş olması 
nedeni ile sağlık çalışanların koruyucu önlemler almayı gerekli görmediğini düşündürmektedir.  

 

Tablo.4. Sağlık Çalışanlarının Kurumlara Göre Yaralanma Oranları ve Aldıkları Önlemler 

Üniversite  

Hastanesi 

Devlet  

Hastanesi 

Birinci 
Basamak 

p 

n= 245 n= 360 n= 351 

 

Özellikler 

% % % 

 

 

Yaralanan  

Eldiven Kullanma Sıklığı  

                Sıklıkla/ Her zaman  

Yaralanmayı rapor eden  

Hepatit B aşısı yaptıran (tam doz)  

Aşı sonrası tahlil yaptıran  

Bağışık olup olmadığını bilen  

Hepatit B, C ve HIV profilaksisi 
konusunda bilgisi olan  

Spesifik enfeksiyonlara ilişkin eğitim  

84.5 

 

78.8 

20.7 

82 

81.7 

81,7 

42.1 

 

79.2 

71.1 

 

77.5 

13.9 

80.4 

83.6 

86.2 

53.4 

 

64.1 

81.5 

 

61.8 

5.8 

77.2 

70.7 

77,4 

52.1 

 

71.1 

0.002 

 

<0.001 

<0.001 

0.317 

<0.001 

0.02 

0.017 

 

0.002 

 

SONUÇ 
Sonuç olarak, çalışmamızda delici ve kesici aletle yaralanma oranının %79.1 olduğu ve en çok 
enjektör iğnesi ile yaşandığı belirlenmiştir. Çalışmamızda hemşire/ebelerin ve YBÜ’sinde çalışanların 
delici ve kesici aletle yaralanma oranının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Önemli oranda 
yaralanmaların tedavi sonrası iğne ucunu kapatma, iğneyi enjektörden ayırma, atık kutusuna atma gibi 
uygulamalar nedeniyle gelişmesi çalışmamızın önemli sonuçlarından biridir. Çalışmamızın ikinci 
önemli sonucu, araştırma kapsamına alınan sağlık çalışanlarının hepatit B aşısını yaptırma oranının 
yüksek olmasına rağmen yaralanmayı rapor etme oranlarının çok düşük olmasıdır. Ayrıca konuyla 
ilgili bilgilerinin yetersiz olduğunu düşünmeleri ve eğitim almak istemeleri elde edilen diğer önemli 
sonuçlardır. Tüm bu sonuçlar doğrultusunda kanla bulaşan enfeksiyon bulaşını önlemeye yönelik; 
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• Sağlık çalışanlarının belirli aralıklarla eğitim gereksinimleri anket ve gözlem çalışmalarıyla 
değerlendirilerek sürekli hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi,  

• Yaralanma durumunda yaralanmanın tipi, yaralanmaya neden olan alet ve bakım uygulamalarının 
rapor edilmesine yönelik standart sistemlerin geliştirilmesi, 

• Mesleki riskleri önleme ve azaltmaya yönelik güvenli tıbbi malzemelerin (iğneyi enjektörden 
ayırmadan atılabilecek, kutunun tamamen dolmasını /elin atıklara değmesini engelleyen atık 
kutuları; kullanıldıktan sonra içeri çekilebilir ya da iğnenin üzerine kayan başlık sistemleri olan 
iğne /enjektörler v.b.) sağlık bakım hizmetlerinde kullanılmasının sağlanması ve 

• Kullanılan delici ve kesici aletlerin hemen imha edilebilmesi için delinmez enfekte atık kutularının 
hasta odalarında yer alması yaralanmaları azaltacağı gibi öncesi ve sonrasında alınacak önlemlere 
uyumun artmasında da etkili olacaktır. 
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