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ÖZET:

SUMMARY:

Amaç: Bu çalýþma, bir özel dal eðitim ve araþtýrma
hastanesinde 3 yýl içinde görülen kesici-delici
yaralanmalarýnýn epidemiyolojisini ve korunmaya
yönelik önlemlerin etkinliðini belirlemek amacýyla
yapýlmýþtýr.

Epidemiology And Preventive Measurements Of
Sharps Ýnjuries Ýn A State Hospital During The
Last Three Years
Aim: To determine epidemiology and efficacy of
the preventive measurement of sharps injuries in
one special branch education and research hospital
during the last three years.

Gereç ve Yöntem: 20062008 yýllarý arasýnda
hastanemizde saðlýk personellerinde meydana gelen
kesici-delici alet yaralanmalarýna ait kayýtlardan
retrospektif olarak gerçekleþtirilmiþtir. Elde edilen
veriler yüzdelik hesaplama ve ki-kare testi
kullanýlarak deðerlendirilmiþtir.

Material and method: This retrospective study is
carried out by reviewing the medical records of
medical staffs working in one special branch
education and research hospital between 2006 and
2008. Chi-squared and percentage distribution
were used to evaluate the datas.

Bulgular: Araþtýrma grubunda yer alan ve
yaralanmaya maruz kalan saðlýk personellerinin
görev daðýlým sýralamasýna baktýðýmýzda; %71.9
oranýyla temizlik personellerinin ilk sýrada ve %22.8
oranýyla hemþirelerin ikinci sýrada yer aldýðý
belirlenmiþtir. Çalýþmamýzda perkütan yaralanma
þekilleri incelendiðinde %59.6 oranýyla atýklarýn
toplanmasý sýrasýnda yaralanma þekli her üç yýlda
da ilk sýrada yer almýþtýr. Araþtýrmamýzda kesicidelici alet yaralanmasý olan saðlýk personellerinin,
% 59.6sýnýn yaralanma sýrasýnda koruyucu bariyer
kullandýðý, %43.9ünün önceden HBV aþýsý
yaptýrdýðý ve %77.2sinin yaralanmalara yönelik
önceden eðitim aldýðý tespit edilmiþtir.
2006 yýlýndan itibaren hastanemizde gerçekleþtirilen
yaralanmalarý önlemeye yönelik uygulamalar
sonrasýnda yaralanma oranlarýnda azalmalar
dikkati çekse de yaralanma oranlarý arasýndaki
fark istatitiksel olarak anlamlý bulunamamýþtýr
(P>0.05).

Findings: The distribution of duties of medical
staff that included and had sharp injuries; Cleaners
were the first one with 71,9 % and nurses were the
second with 22,8 %. When the ways of having shary
injury were evaluated the most common one was
at the time of picking up wastes in each of three
years with 59,6 %. The study showed that 59,6 %
of the medical staff who had sharp injury used
preventive barrier at the time of injury, 43,0 % of
them were vaccinated against Hepatitis B and 77,2
% of them had an education about sharp injury.
Although there has been an important decrease in
sharp injury incidence in our hospital since
beginning of taking preventive measurements in
2006. But the difference among those years (2006,
2007 and 2008) were not statistically different
(p>0,05).

Anahtar Kelimeler: Kesici-Delici Alet
Yaralanmalarý, Saðlýk Personeli, Önlemler

Key words: Sharp injury, Medical staff, Preventive
measurement

GÝRÝÞ
Son yirmi yýldan beri hastane saðlýk
çalýþanlarý arasýnda meslek hastalýklarý, iþ
kazalarý ve iþe baðlý saðlýk sorunlarý giderek
artmaktadýr. Bugün pek çok ülkede hastane
saðlýk ve güvenlik komiteleri birinci basamak
saðlýk hizmetleri kapsamýnda çalýþanlara,
hastane ortamýna ve üretim sürecine yönelik

olarak hizmet sunmaktadýr. Bu hizmette, saðlýk
çalýþanlarýnýn saðlýðýnýn geliþtirilmesi ve
hastalýklarýnýn önlenmesi öncelikli saðlýk
hizmetleridir (Holden, 2005: 678).
Hastaneler, enfeksiyon etkenleri bakýmýndan
zengin bir ortam oluþtururlar. Saðlýk personeli,
verdiði saðlýk hizmeti sýrasýnda sýklýkla bu
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enfeksiyon etkenleriyle temas eder ve bu temas
ciddi enfeksiyonlara yol açar. Hastanedeki
günlük faaliyetleri sýrasýnda hastalarýn kan ve
vücut sývýlarýyla temas etme ihtimali olan saðlýk
personelinin hepsi kan yoluyla bulaþan
hastalýklar açýsýndan yüksek risk altýndadýr
(Akbulut, 2004: 9, Akova, 1997: 88).
Kontamine kesici-delici týbbi aletler hem saðlýk
personeli hem de hastalar için önemli oranda
enfeksiyon riski taþýr. Kesici-delici aletlerin
birçoðunun artýk tek kullanýmlýk olmasý hastalar
için riski azaltmýþ olasýna raðmen günümüzde
halen saðlýk personelinin giriþim sýrasýnda
yaralanarak hastadan enfekte olmasý sýk
karþýlaþýlan bir durumdur (Waterman vd., 1994:
50). Saðlýk personeli kesici-delici aletlerle
yaralanma riskini ameliyathanede, hasta yataðý
baþýnda (kan alma, enjeksiyon, küçük giriþimler,
resüsitasyon), polikliniklerde (küçük giriþimler,
pansuman), laboratuvarda (kan alma veya tüp
kýrýlmasý), kýsacasý çalýþtýðý hastanede her alanda
yaþamaktadýr.

METARYAL VE METOD
Araþtýrma 20062008 yýllarý arasýnda
Zeynep Kamil Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde meydana
gelen kesici-delici alet yaralanmalarýna ait
kayýtlardan retrospektif olarak
gerçekleþtirilmiþtir. Araþtýrmanýn örneklemini
3 yýl süresince ilgili hastane de meydana gelen
kesici-delici alet yaralanmasýna maruz kalan
toplam 57 saðlýk çalýþaný oluþturmuþtur.
Deðerlendirme aþamasýnda meslek gruplarý
sýnýflandýrýlýrken; doktorlar, hemþireler, laborantlar
ve temizlik personelleri ayrý olarak
deðerlendirilmiþtir. Araþtýrma kapsamýna
yaralanma þekilleri, personellerin koruyucu bariyer
kullanma ve baðýþýklama durumlarý, kullanýlan
önleme yöntemlerinin daðýlýmý alýnmýþtýr.
Toplanan veriler yüzdelik hesaplama ve ki-kare
testi kullanýlarak deðerlendirilmiþtir.(Þekil-1)
Þekil 1: Yýllara Göre Yaralanma Oranlarý

Günümüzde özellikle kan yoluyla bulaþan
bazý hastalýklar, saðlýk çalýþanlarýnýn meslek
hastalýðý haline gelmiþtir. En azýndan 20 farklý
patojen ajanýn iðne ve kesici delici aletlerle
yaralanma ile geçiþi bildirilmiþtir. Saðlýk
çalýþanlarý sýklýkla hasta kanýyla direk temas
etme durumunda kaldýklarýndan dolayý,
özellikle Hepatit B virüsü, Hepatit C virüsü ve
HIV gibi kan ile bulaþan viral enfeksiyonlarýn
bulaþmasý açýsýndan sürekli risk altýndadýrlar
(Atalay vd., 2005: 22, Erol vd., 2005: 6). Kan
ile bulaþan enfeksiyonlardan korunma
yöntemleri, evrensel önlemlere uymak, bariyer,
kullanýlmýþ araçlarýn, eldivenlerin ve diðer
gereçlerin temizlenmesi ve atýklarýn yok
edilmesi, baðýþýklama ve maruziyet sonrasý
koruyucu önlemlerdir. Saðlýk hizmetlerinde
çalýþan personelin kan ile bulaþan hastalýklardan
korunmasýnda kan ile temasý önleyecek
korunma yöntemleri en iyi yaklaþýmdýr
(Heptonstall vd., 1999: 23).Bu çalýþma, Zeynep
Kamil Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesinde 3 yýl içinde görülen
kesici-delici yaralanmalarýnýn epidemiyolojisini
ve korunmaya yönelik önlemlerin etkinliðini
belirlemek amacýyla yapýlmýþtýr.

-12-

BULGULAR VE TARTIÞMA
Araþtýrma grubunda yer alan saðlýk
personelinin görev daðýlýmýna baktýðýmýzda
%71.9unun temizlik personeli olduðu ve %22.8
oranýyla hemþirelerin 2. sýrada yer aldýðý
belirlenmiþtir. CDC (Center of Disease
Control)nin tahminlerinde göre hastane
çalýþanlarýnda her yýl 385 bin enjektör
yaralanmasý ve günde ortalama 1000 kesici
alet yaralanmasý olmaktadýr. Bir hastanede 100
yatak/yýl için ortalama 30 enjektör ve diðer
kesici alet yaralanmasý olmaktadýr. (Nýosh alert,
1999: 28, Özen vd., 2006: 87). Literatüre göre
perkutan yaralanmalarýn %32si tek kullanýmlýk
enjektörlerle, %19u sütur iðneleriyle ve %12si
kanatlý çelik iðnelerle olmaktadýr (Smith ve
Leggat, 2005: 42). Veriler ayrýca kesici alet
yaralanmalarýnýn yetersiz rapor edildiðini
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perkütanöz yaralanmalarýn %8inin birkaç
aþamalý iþlemlerin herhangi bir aþamasýnda;
%13ünün iðnenin kýlýfýný takarken; %41inin
iþlem bittikten sonra olduðu dikkati çekmektedir
(Aiken vd., 1997: 7, Shiao vd., 2002: 198). Kan
ile bulaþta evrensel önlemlerden en önemlileri,
kan ve vücut sývýsýyla bulaþ riski varsa eldiven
giymek, kan ve vücut sývýsý sýçrama riski varsa
gözlük, maske ve/veya giysi giymek, hasta ile
temastan önce ve sonra ve eldiven çýkardýktan
sonra her zaman el yýkamaktýr. Burada;
enfeksiyonu kontrol için alýnan önlemlerin amacý
hastayý izole etmek deðil virüs ve vücut sývýlarýný
izole etmektir (Chhokara vd., 2005: 225).
Çalýþmamýzda iþlemler sýrasýnda % 59.6sýnýn
yaralanma sýrasýnda koruyucu bariyer kullandýðý
tespit edilmiþtir (Tablo 3).

göstermektedir. Yapýlan bir araþtýrmaya göre
bu kazalarýn %60 kadarý rapor edilmemektedir
(Centers For Disease Control And Prevention,
1998: 38). Çalýþmamamýzda özellikle doktor
grubunda yaralanma bildirimleri konusunda
aksaklýk yaþanmýþtýr. Bu alanda yapýlan bir
çok çalýþmada týp öðrencilerinin bu tip kazalarý
bildirmemesinin en sýk nedeni olayýn yeterince
önemli olduðunun düþünülmemesi ve
utangaçlýk olarak bildirilmektedir. Özellikle
mesleðe yeni baþlayanlarýn bu tip kazalarý
bildirmekte daha çekingen davrandýðýna dikkat
çekilmektedir. Ayrýca, bu kiþilerin bulaþabilecek
hastalýklarýn sonuçlarý hakkýnda da daha az
bilgi sahibi olduðu bilinmektedir. Bildirim
oranýnýn artmasý için mesleðe yeni baþlayanlara
konu ile ilgili yeterli eðitim verilmelidir (Epýnet,
1999: 28, Patterson vd, 2003: 30).
Çalýþmamýzda perkütan yaralanma þekilleri
incelendiðinde %59.6 oranýyla atýk toplarken
yaralanma her üç yýlda da ilk sýrada yer almýþtýr
(Tablo 2).

Tablo 3: Ýðne Ucu Yaralanmalarýnda Koruyucu
Önlemlerin Kullanýlma Oranlarý

Tablo 2: Üç Yýl Ýçerisinde Görülen Ýðne Ucu Yaralanma
Þekillerinin Oranlarý

Dikkati çeken bir durumda hemen hemen
tüm yaralanma þekillerinde yýllar geçtikçe
azalma olduðudur. Bu da güzel bir
sonuçtur.Baþka bir çalýþma da, yaralanma
geçirenlerin son hatýrladýklarý yaralanma ile
ilgili olarak; %67.1i hasta baþýnda, %61.5i
iðne ile olmak üzere %36.9u enjeksiyon
esnasýnda (ilaç hazýrlarken, enjeksiyon
yaparken, kan alýrken) yaralandýðý
belirlenmiþtir. Grene ve arkadaþlarý dokuz
hastanenin anestezi personelinden oluþan 58
yaralanmayý incelediðinde, 39 yaralanmanýn
kontamine materyal ile olduðu, hepsinin de
iðne olduðu, 19 yaralanmanýn kontamine
olmayan veya kontamine olup olmadýðý
bilinmeyen yaralanma olduðu saptanmýþtýr.
Yaralanmalarýn çoðunun saðlýk personelinin
elinde olduðu görülmüþtür. Kontamine

Bu durum evrensel önlemlere uyma
konusunda daha hassas olunmasý gerekliliðini
ortaya koymaktadýr. Hasta ile temasta bu meslek
grubu çalýþanlarý öykü ve fizik inceleme ile enfekte
hastalarý ayýrt etme olanaðýna sahip
olmadýklarýndan, korunmak için tüm hastalarýn
kan ve diðer vücut sývýlarýný potansiyel enfekte
kabul ederek ve evrensel önlemlere uyarak
çalýþmalýdýrlar (Dokuzoðuz, 1999: 9).Temas
sonrasýnda kaynak kiþi ve yaralanan saðlýk
personeli HBV, HCV ve HIV açýsýndan en kýsa
sürede taranmalýdýr. Kaynak kiþide bulaþtýrýcýlýk
belirlenince saðlýk personeline temas sonrasý
profilaksi ve serolojik izlem gereklidir.
Günümüzde HBV için temas sonrasý profilaksi,
HCV için yalnýzca izlem önerilmektedir
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(Moloughney, 2001: 51). HCV infeksiyonunun
risk faktörlerini deðerlendiren bir çalýþmada, iðne
batmasý kazasý öyküsünün baðýmsýz olarak antiHCV ile iliþkili olduðu gösterilmiþtir. ABDde
yýlda 600800 bin dolayýnda bu tür vaka olduðu
tahmin edilmekte, bunlarýn yarýsýnýn bildirilmediði
düþünülmektedir. Sürveyans çalýþmalarý hastane
ortamýnda yýlda 100 yatak baþýna 30 karþýlaþma
olduðunu bildirmektedir (Epýnet, 1999: 29).
Çalýþmamýzda yaralananlarýn %43.9ünün
önceden HBV için aþýlý olduðu belirlenmiþtir.
Yaralanmalarýn daha fazla temizlik personellerinde
olmasý, bu hizmet sektörünün özel ve sürekli
sirkülasyon þeklinde olmasýndan dolayý
profilakside istenen sonuçlara ulaþýlamamýþtýr.
Bu saptama, geliþmiþ ülkelerde olduðu gibi, saðlýk
personeline HBV aþý uygulamasý zorunlu
olmadýkça, ülkemizde hastanede çalýþan risk
altýndaki personelin aþýlama oranýnýn düþük
kalacaðýný düþündürmektedir (Centers For Disease
Control And Prevention, 2004: 35).Eðitimin bu
tür kazalarýn azaltýlmasýnda en önemli yöntem
olduðu bilinmektedir. Ancak son yýllarda çaðdaþ
donanýmlarýn kullanýlmasý da bu riski önemli
ölçüde azaltmaktadýr. Çalýþmamýzda personellerin
%77.2sinin yaralanmalara yönelik eðitim aldýðý
belirlenmiþtir. Özellikle 2008 yýlýnda
yaralanmalara yönelik eðitim oranýndaki artýþ
dikkati çekmektedir.Perkütan yaralanmalarý
önlemeye yönelik bir çok uygulama vardýr.
Hastanemiz genelinde bu yaralanmalarý önlemeye
yönelik 2006 yýlýndan baþlayarak bir çok
uygulama baþlatýlmýþtýr (Tablo 4). Bu
uygulamalarla birlikte yaralanma oranlarý arasýnda
düþmeler dikkati çekse de yaralanma oranlarý
arasýndaki fark istatitiksel olarak anlamlý
bulunamamýþtýr (P>0.05) (Tablo 1).
Tablo 4: Yýllara Göre Personel Yaralanmalarýný
Önlemeye Yönelik Yapýlan Uygulamalar

Tablo 1: Yýllara Göre Yaralanma Oranlarýnýn

Benzer bir örnekte Malatya Devlet
Hastanesinde belirlenmiþtir. Bu hastanede kan
alýmýnda vakumlu sisteme geçildikten sonraki
6 ayda sivri cisimlerle temas gerçekleþmemiþtir.
Bu sonuç, hastane yönetimlerinin konuya önem
vermesi ve gereken deðiþiklikleri yapmasýnýn
önemini vurgulamaktadýr (Özen, 2006: 87).
SONUÇ VE ÖNERÝLER
Çalýþmamýzda hastanemizde üç yýllýk
sürede saðlýk personellerinde gerçekleþen delicikesici alet yaralanmalarý oranlarý
deðerlendirilmiþtir. Deðerlendirme sonucunda,
yaralanmalarýn en fazla temizlik personellerinde
olduðu ve en fazla yaralanma þeklinin çöplerin
toplanmasý sýrasýnda gerçekleþtiði belirlenmiþtir.
2006 yýlýndan itibaren hastanemizde
gerçekleþtirilen yaralanmalarý önlemeye yönelik
uygulamalar sonrasýnda yaralanma oranlarýnda
azalmalar tespit edilmiþtir. Özellikle personel
taramalarýnýn rutin hale getirilerek, profilaksi
programlarýnýn düzenlenmesi ve konu ile ilgili
eðitimlerin yapýlmasý önemli geliþmelere neden
olmuþtur. Tüm saðlýk kurumlarýnda buna benzer
çalýþmalar yapýlarak, mevcut risk durumlarýnýn
belirlenmesi, riskleri önlemeye yönelik
uygulamalarýn gerçekleþtirilmesi, her yeni
baþlayan saðlýk çalýþanýna bilgilendirme
eðitimlerinin yapmasý ve sonuçlarýn takip
edilmesi yaralanmalarýn önlenmesi açýsýndan
önemlidir.
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