
iv 
 

T.C. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
 

 

 

HEMŞİRELERİN DELİCİ-KESİCİ ALET 
YARALANMASI VE BUNA YÖNELİK BİLGİ 

DURUMLARI 
 

 

YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ 
 

 

Eyyup EROĞLU 

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI 
 

 

 

DANIŞMAN 

Yrd. Doç. Dr. Seyhan ÇITLIK SARITAŞ 

 
MALATYA- 2014 

  



v 
 

T.C. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 
 

 
 

HEMŞİRELERİN DELİCİ-KESİCİ ALET 
YARALANMASI VE BUNA YÖNELİK BİLGİ 

DURUMLARI 
 
 

 
 

 

Eyyup EROĞLU 

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI 

 
 

 

Danışman Öğretim Üyesi: Yrd. Seyhan ÇITLIK SARITAŞ 

 
 

 

MALATYA-2014



iii 
 

ONAY SAYFASI 

  



iv 
 

TEŞEKKÜR 

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda 

yüksek lisans projesi olarak hazırlanan bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde bana 

danışmanlık yaparak yardım ve desteğini esirgemeyen Sayın Yrd. Doç. Dr. Seyhan 

ÇITLIK SARITAŞ’a, tezin istatistiklerinin yapılması ve değerlendirilmesinde bana 

göstermiş olduğu her türlü bilimsel destek, sabır ve emekten dolayı Sayın Prof. Dr. 

Behice ERCİ’ye, Sayın Yrd. Doç. Dr. Serdar SARITAŞ’a, Yrd. Doç. Dr. Sayın 

Meral UCUZAL’a, sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  

Çalışma süresince yardımlarını esirgemeyen, verilerin toplanması aşamasında 

büyük desteklerini gördüğüm tüm hemşire arkadaşlarıma ve kıymetli dostum Kemal 

BAYIR’a çok  teşekkür ederim.  

Öğrenim hayatım boyunca maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen aileme; 

her zaman yanımda olan yardım ve desteğini esirgemeyen annem ve babama çok 

teşekkür ederim. 

Eyyup EROĞLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 
 

ÖZET 

Araştırma hemşirelerinin delici-kesici alet yaralanması ve buna yönelik bilgi 

durumlarını saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. 

Araştırmanın evrenini; Gaziantep Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi’nde 

çalışan 210 hemşire oluşturdu. Araştırma herhangi bir örnekleme yöntemi 

kullanılmadan, evrenin tamamı örnekleme alındı. Araştırma 144 hemşire ile 

tamamlandı. 

Bu çalışma; Gaziantep Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerle Temmuz 2012-Ocak 2014 tarihleri arasında yürütülmüştür.  

Veri toplamada; hemşirelerin tanıtıcı özelliklerini ve hemşirelerinin delici-

kesici alet yaralanması ve buna yönelik bilgi durumlarını içeren anket formu 

kullanıldı. Veriler tanımlayıcı istatistik ile değerlendirildi. 

Araştırma bulgularına göre; hemşirelerin %74.3’ünün kesici-delici alet 

yaralanması hakkında eğitim aldığı, %48.6’sının herhangi bir kesici delici alet ile 

yaralandığı ve yaralananların %7.6’sında enfeksiyon geliştiği belirlendi. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin; %86.8’inin olası bir enfeksiyona karşı 

bağışık olup olmadığına baktırmak için kan testi yaptırdığı, test yaptıranların 

%82.6’sının enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazandığı tespit edildi. 

Anahtar kelimeler: Hemşirelik, Kesici-delici alet, Yaralanma, Bağışıklık 
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ABSTRACT 

The Nurses’ Wounds Which is With  Piercing -  Cutter Tool and According to  

Situations of Information 

This research has been descriptively done to determine stab injury of nurses 

of research hospital and their information about this condition. 

210 nurses working in Gaziantep Dr. Ersin Aslan Government Hospital 

constitute tne resaerch universe. Complete of universe were gotten as sampling 

without any sampling method using. Research has been completed with 144 nurses. 

This study was pursued with the nurses working in Gaziantep Dr Ersin Aslan 

Government Hospital between July 2012-January 2014.. 

For data collection; A survey that includes identifier property, stab injury and 

According to research findings, it is determined that 74.3% of nurses was trained 

about stab injury, 48.6% of nurses was injured by any stab and infection progressed  

7.6% of injury.  

86.8% of nurses attended to researsch had given blood analysis to check 

whether to be immune for any potential infection and it is detected 82.6% of them 

acquired immunity against infections. 

Key Words: Nursing, Stab, Injury, Immunity. 
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1.GİRİŞ 

Hastaneler, infeksiyon etkenleri bakımından zengin bir ortam oluştururlar. 

Sağlık personeli, verdiği sağlık hizmeti sırasında sıklıkla bu infeksiyon etkenleriyle 

temas eder ve bu temas sağlık personellerinde ciddi infeksiyonlara yol açar. 

Hastanedeki günlük faaliyetleri sırasında hastaların kan ve vücut sıvılarıyla temas 

etme ihtimali olan sağlık personelinin hepsi kan yoluyla bulaşan hastalıklar açısından 

yüksek risk altındadır (1).  

Bu risklerden biriside delici-kesici alet ile oluşan yaralanmalarıdır (DKAY). 

Delici-kesici alet ile oluşan yaralanmalar enfeksiyon bulaştırma riskini artırmaları 

nedeniyle, özellikle sağlık çalışanları için günümüzde önemli sorun haline 

gelmişlerdir (2).  

Sağlık çalışanlarının meslek riskleri arasında ilk olarak akla gelen DKAY, 

enjektörlerin ilk kez kullanmasından bu yana tehlike oluşturmaya devam etmektedir 

(3). Hemşireler, mesleki nedenlerle enfekte kan ve vücut sıvılarına maruz kalmayı 

takiben önemli mortalite ve morbititeye neden olabilen hepatit B, hepatit C, insan 

immün yetmezlik virüsüne (HIV) bağlı enfeksiyon hastalıklarına yakalanma 

açısından risk altındadır. Bu enfeksiyonların bulaşma riski, mukokütanöz 

yaralanmalara oranla perkütan yaralanmalarda daha yüksektir (4).  

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(4). Sağlık personelinin girişim sırasında 

yaralanarak hastadan enfekte olma riski de halen yüksektir (3).  

Uluslararası çalışma örgütünün (ILO) 2010 yılı verilerine göre dünyada 3.1 

milyar kişi çalışmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde yılda 1.800.000 sağlık 

çalışanı iş kazası nedeni ile yaralanmakta ve 16.000 sağlık çalışanı HIV ile enfekte 

olmuş iğne batmalarına maruz kalmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu 2011 

verilerine göre 124.982 hemşire ve 110.862 sağlık memuru çalışmaktadır, yine aynı 
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kurumun verilerine göre sağlık personeli başına düşen kişi sayısı; hemşire başına 592 

kişi, sağlık memuru başına ise 667 kişi düşmektedir  (3,5).  

Kesici-Delici yaralanma açısından sağlık çalışanları arasında en yüksek risk 

grubunu hemşireler oluşturmaktadır. Ülkemizde hemşirelik mesleği eğitim, istihdam 

ve çalışma koşulları gibi; pek çok sorun ile karşı karşıyadır (3). 

Hemşireler kesici-delici aletlerle yaralanma riskini ameliyathanede, hasta 

yatağı başında (kan alma, enjeksiyon, küçük girişimler, resüsitasyon), polikliniklerde 

(küçük girişimler, pansuman) laboratuarda (tüp kırılması), kısacası çalıştığı her 

alanda yaşamaktadır (6). 

Hemşireler arasında genel olarak %18.1olan DKAY oranının ameliyathane ve 

acil birimlerde çalışan hemşirelerde %70-75 düzeyinde olduğu bulunmuştur (7).  

Hemşire sayısının yetersiz oluşu, bu grubun üyelerini yoğun ve uzun çalışma 

saatleri ile birlikte delici kesici alet yaralanmalarının da dâhil olduğu birçok meslekli 

risk ile yüz yüze getirmektedir (5).  

Araştırmanın Amacı: 

Hemşirelerin delici-kesici alet yaralanması ve buna yönelik bilgi durumlarını 

değerlendirmek amacıyla çalışma yapıldı. 
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2.GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Türü 

Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı olarak yapıldı. 

2.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

Araştırma Gaziantep Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi’nde Temmuz 2012- 

Şubat 2014 tarihleri arasında yapıldı. 

Gaziantep Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi 600 yatak kapasiteli olup toplam 

210 hemşire çalışmaktadır. 

2.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesinde çalışan 210 

hemşire oluşturmuştur. 

Araştırmada; herhangi bir örnekleme yöntemi kullanılmadan, tüm 

hemşirelerin örnekleme alınması planlanmış ancak 144  hemşire ile tamamlanmıştır.  

Hemşirelerin; 15’u doğum öncesi izin, 11’ü doğum sonrası izin, 14’u yıllık 

izinde olduğundan ve 26’üçalışmaya katılmayı kabul etmediğinden örnekleme 

alınmamıştır. Araştırmaya katılma oranı %68.57’dir. 

2.4. Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanmasında; araştırmacı tarafından oluşturulan anket formu (EK 

1)  kullanılarak hastanede yüz yüze görüşme tekniği ile Eylül-Aralık 2012 tarihleri 

arasında araştırmacı tarafından toplandı. 

2.4.1. Veri Toplama Araçları 

Verilerin toplanmasında; araştırmacı tarafından oluşturulan hemşirelerin 

tanıtıcı özelliklerini (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışma yılı, 

çalıştığı bölüm, çalıştığı vardiya) ve delici-kesici alet yaralanmalarına yönelik bilgi 

durumları içeren 19 soruluk anket formu (EK 1)  kullanılmıştır. 
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2.5. Verilerin Değerlendirilmesi 

Verilerin analizi araştırmacı tarafından kodlandıktan sonra SPSS (Statistical 

Package For The Social Sciences) 17.0 hazır istatistik programında yapılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde; yüzde dağılımları testi kullanılmıştır. 

2.6. Araştırmanın Etik İlkeleri 

Araştırmaya başlamadan önce, Gaziantep Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi 

Müdürlüğü’nden  (Ek 2) ve Malatya Klinik Araştırmaları Etik Kurulu’ndan (Ek 3)  

yazılı izin alındı. Araştırma kapsamındaki hemşirelerin haklarının korunması için 

araştırma verilerini toplamaya başlamadan önce hemşirelere, araştırmanın yapılma 

amacı, süresi ve araştırma süresince yapılacak işlemler açıklanarak “Aydınlatılmış 

Onam” ilkesine uyulmuştur. Hemşirelerin istedikleri zaman araştırmadan 

çekilebilecekleri belirtilerek “Özerklik” ilkesi, bireysel bilgilerin araştırmacı ile 

paylaşıldıktan sonra korunacağı söylenerek “Gizlilik ve Gizliliğin Korunması” 

ilkesine uyulmasına özen gösterilmiştir. Elde edilen bilgilerin ve cevaplayanın 

kimliğinin gizli tutulacağı belirtilerek “Kimliksizlik ve Güvenlik” ilkesi yerine 

getirilmiştir (8,9).  

2.7. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Evrenin küçük olması araştırmanın sınırlılıklarındandır. 
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3. BULGULAR 

Tablo 3.1: Hemşirelerin Tanıtıcı Özellikleri 

 

Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin tanıtıcı özelliklerine göre 

dağılımları Tablo 3.1’ de görülmektedir. Araştırmaya katılan hemşirelerinin %75.7’ 

sinin kadın, %47.2’sinin 30-35 yaş arasında, %62.5’inin evli, %38.2’sinin ön lisans 

mezunu, %52.1’inin cerrahi kliniklerde, %34.7’sinin 6-10 yıldır ve %50.7’sinin 16-

08 vardiyasında çalıştığı tespit edilmiştir (Tablo 3.1). 

  

Hemşirelerin Tanıtıcı Özellikleri S 
 

% 

   
Cinsiyet Kadın 109 75.7 

Erkek 35 24.3 
 
Yaş 

18-23 17 11.8 
24-29 26 18.1 
30-35 68 47.2 
36 ve üzeri 33 22.9 

Medeni Durum Evli 90 62.5 
Bekâr 54 37.5 

 
Eğitim Durumu 

Lise 37 25.7 
Ön lisans 55 38.2 
Lisans 50 34.7 
Lisansüstü 2 1.4 

 
Çalışılan klinik 

Cerrahi Klinikler 75 52.1 
Dahili klinikler 69 47.9 

 
 
Meslekteki Çalışma Yılı 

0-5 yıl 34 23.6 
6-10 yıl 50 34.7 
11-15 yıl 32 22.2 
16 yıl ve üzeri 28 19.4 

 
Genelde Çalıştığı Vardiya 

08-16 49 34.0 
16-08 73 50.7 
08-08 22 15.3 
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Tablo 3.2: Hemşirelerin En Son Yaralandıkları Tıbbi Malzemeler 

En son yaralandıkları tıbbi 
malzemeler 

S % 

Enjektör iğnesi 69 47.9 
Serum seti iğnesi 9 6.3 
İntraket iğne branül 11 7.6 
Kelebek set iğnesi 2 1.4 
Sütur iğnesi 5 3.5 
Bistüri 7 4.9 
Lanset 2 1.4 
Cam ampul kırıkları 36 25.0 
Serum-ilaç şişesi kırıkları 3 2.1 

 

Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin en son yaralandıkları tıbbi 

malzemelere göre dağılımları Tablo 3.2’de görülmektedir. Araştırmaya katılan 

hemşirelerden; %47.9’u enjektör iğnesinden, %25’i cam ampul kırıklarından, 

%7.6’sı intraket branül iğnesinden, %6.3’ü ise serum seri iğnesinden yaralandığı 

tespit edilmiştir. (Tablo 3.2).  

Tablo 3.3: Hemşirelerin Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Eğitime 
Katılma Durumları  

 

 

           

Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin kan yoluyla bulaşan hastalıklar 

konusunda eğitime katılma durumlarına göre dağılımları Tablo 3.3’de görülmektedir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin %74.3’ü kan yoluyla bulaşan hastalıklar konusunda 

herhangi bir eğitime katıldığı tespit edilmiştir (Tablo 3.3). 

  

Eğitime Katılma Durumu S % 
 Evet 107 74.3 
Hayır     37 25.7 
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Tablo 3.4: Hemşirelerin Yaralanma, Enfeksiyon ve Bağışıklık Durumları 

 * yüzde dağılımlar s=46  üzerinden yapılmıştır 

Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin yaralanma, enfeksiyon ve bağışıklık 

durumlarına göre dağılımları Tablo 3.4’de görülmektedir. Araştırmaya katılan 

hemşirelerin; %35.4’ünün bir gün içersinde 30’un üzerinde işlem yaptığı, 

%48.6’sının son üç ay içinde kesici-delici aletlerle yaralandığı, 7.6’sına en son 

yaralanmalarında enfeksiyon bulaştığı, % 86.8’inin bağışıklık durumlarına baktırmak 

için kan testi yaptığı, %82.6’sının hepatit enfeksiyonuna karşı bağışıklığının olduğu, 

%31.9’unun kesici delici aletler ile yaralanmalar sonucu vücut sıvılarıyla temas ettiği 

tespit edilmiştir. Önlem olarak; el dezenfektanı ve sabunlu su kullanarak 

yıkadıklarını belirtmişlerdir (Tablo 3.4). 

  

Hemşirelerin Yaralanma, Enfeksiyon ve Bağışıklık 
Durumları 

s 
 

% 

 
 Bir gün içerisindeki yaptığı 
işlem sayısı 

Sadece acil 
durumlarda 

17 11.8 

1-10  arası 23 16.0 
11-20 arası 30 20.8 
21-30 arası 23 16.0 
31 ve üzeri 51 35.4 

Son üç ay içindeki yaralanma 
durumu 

Evet 70 48.6 
Hayır 74 51.4 

En son yaralanmadaki 
enfeksiyon durumu 

Evet 11 7.6 
Hayır 96 66.7 
Bilmiyorum 37 25.7 

Bağışıklık durumu Var 119 82.6 
Yok 25 17.4 

Bağışıklık durumunu öğrenmek 
için kan testi yaptıranlar 

Evet 125 86.8 
Hayır 19 13.2 

En son yaralanılan kesici-delici 
aletin hasta kanı veya diğer 
vücut sıvılarıyla temas durumu 

Evet 46 31.9 
Hayır 78 54.2 
Bilmiyorum 20 13.9 

Temas sonrası önlem alma 
durumu* 

Evet 26 46.5 
Hayır 20 43.5 
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Tablo 3.5: Hemşirelerin Enfeksiyon Bulaşmaması İçin Aldığı Önlemler   

 Sürekli  Genellikle  Bazen  Kullanmam Hiç 
kullanmam 

Maske kullanma 
durumu 

27 22 73 17        5 
18.8% 15.3% 50.7% 11.8%          3.5% 

Tek Eldiven 
kullanma durumu 

75 27 33 5        4 
52.1% 18.8% 22.9% 3.5%          2.8% 

Çift Eldiven 
Kullanma Durumu 

67 28 40 7        2 
46.5% 19.4% 27.8% 4.9%          1.4% 

 

Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin enfeksiyon bulaşmaması için aldığı 

önlemlere göre dağılımları Tablo 3.5’te görülmektedir. Araştırmaya katılan 

hemşirelerin; %27’sinin yaptığı işlemlerde sürekli maske kullandığı, %52.1’inin 

yaptığı işlemler sırasında sürekli tek eldiven kullandığını, %46.5’inin yaptığı işlemler 

sırasında sürekli çift eldiven kullandığı tespit edilmiştir (Tablo 3.5).  
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4. TARTIŞMA 

Sağlık çalışanları iğne batması, delici kesici yaralanmalar ya da sıçrama 

nedeniyle kanla geçen ölümcül patojenlerle karşılaşmaktadır. Her türlü delici kesici 

yaralanma sağlık çalışanları için kanla geçen patojenlerin bulaşması açısından önemli 

risk oluşturmaktadır. Sağlık personeli kesici-delici aletlerle yaralanma riskini 

ameliyathanede, hasta yatağı başında (kan alma, enjeksiyon, küçük girişimler, 

resüsitasyon), polikliniklerde (küçük girişimler, pansuman) laboratuarda (tüp 

kırılması), kısacası çalıştığı her alanda yaşamaktadır. 

Hemşirelerin delici-kesici alet yaralanması ve buna yönelik bilgi durumlarını 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmadan elde edilen veriler literatür bilgisi 

ile tartışılmıştır.  

Araştırmaya katılan hemşirelerinin %75.7’ sinin kadın, %47.2’sinin 30-35 

yaş arasında olduğu, %62.5’inin evli, %38.2’sinin ön lisans mezunu, %52.1’inin 

cerrahi kliniklerde çalıştığı, %34.7’sinin 6-10 yıldır ve %50.7’sinin 16-08 

vardiyasında çalıştığı tespit edilmiştir (Tablo 3.1). 

Elde edilen bulgular literatür bilgisi ile karşılaştırıldığında benzerlik 

göstermektedir (2, 10, 11)  

Araştırmaya katılan hemşirelerin %47.9’u enjektör iğnesinden, %25’i cam 

ampul kırıklarından,%7.6’sı İntraket iğnesinden, %6.3’ü serum seti iğnesinden, 

%4.9’u bistüri ile %3.5’i sütur iğnesinden yaralandığı belirlenmiştir (Tablo 3.2).  

Sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir çalışmada; %79.1’inin çalışma 

hayatında en az bir kez delici ve kesici aletle yaralandığı, yaralanmaların 

%60.9’unun enjektör iğnesi ile yaşandığı saptanmıştır (11).  

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda perkütan yaralanmaların %30-70 arasında 

değiştiği ve yaralanmaların en çok enjektör iğnesi ile yaşandığı belirlenmiştir (10, 11, 

12, 13, 14).  
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Kanada’da sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir çalışmada %59’u içi 

boşluklu iğnelerden, %19’u sütur iğnesinden, %7’si bistüriden yaralandığı 

belirlenmiştir (8).  

Elde ettiğimiz bulgular ülkemizde ve Kanada’da yapılan çalışmaların 

sonuçlarıyla uyumluluk göstermektedir (8, 10, 11, 12, 13, 14).  

Hemşirelerin %74.3’ü kan yoluyla bulaşan hastalıklar konusunda bir eğitime 

katıldığını, %25.7’si ise herhangi bir eğitime katılmadığını belirtmiştir (Tablo 3.3).  

Sağlık çalışanları üzerinde Altıok ve Arkadaşlarının yaptığı benzer bir 

çalışmada; hemşirelerin %72.2’sinin kan yoluyla bulaşan hastalıklar konusunda bir 

eğitime katıldığını ifade etmişlerdir (14).  

Araştırmaya katılan hemşirelerin; %35.4’ünün bir gün içerisinde 30’un 

üzerinde işlem yaptığı, %48.6’sının son üç ay içinde kesici-delici aletlerle 

yaralandığı, 7.6’sına en son yaralanmalarında enfeksiyon bulaştığı, % 86.8’inin 

bağışıklık durumlarına baktırmak için kan testi yaptığı, %82.6’sının hepatit 

enfeksiyonuna karşı bağışıklığının olduğu, %31.9’unun kesici delici aletler ile 

yaralanmalar sonucu vücut sıvılarıyla temas ettiği tespit edilmiştir (Tablo 3.4). 

Bennet, Marsell, Altıok ve arkadaşlarının yaptığı benzer çalışmalarda sağlık 

çalışanlarının çalışma hayatında en az bir kez delici kesici aletle yaralanma oranları 

%30 ile  %79.1 arasında bulunmuştur. Elde ettiğimiz bulgular literatür ile paralellik 

göstermektedir (10, 12, 15).          

Araştırmaya katılan hemşirelerin; %27’sinin yaptığı işlemlerde sürekli maske 

kullandığı, %52.1’inin yaptığı işlemler sırasında sürekli tek eldiven kullandığını, 

%46.5’inin yaptığı işlemler sırasında sürekli çift eldiven kullandığı tespit edilmiştir 

(Tablo 3.5).  

Altıok ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada sağlık çalışanlarının koruyucu 

malzeme kullanma oranı %72 olarak belirlenmiştir (14). 

Kişioğlu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada sağlık çalışanlarının %52.4’nün 

her zaman eldiven kullandığı saptanmıştır (12).  
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Elde ettiğimiz bulgular Kişioğlu ve arkadaşlarının çalışmasına benzerlik 

göstermekte iken Altınok ve arkadaşlarının çalışmasında koruyucu malzeme 

kullananların oranı daha yüksektir (12, 15). 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Hemşirelerin delici-kesici alet yaralanması ve buna yönelik bilgi durumlarını 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmadan elde edilen veriler incelendiğinde 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır.  

 Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin çoğunluğunun önlisans mezunu olduğu 

belirlenmiştir.  

 Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin büyük bir kısmı 30-35 yaş grubunda 

bulunmaktadır.  

 Araştırmaya katılan hemşirelerin büyük bir çoğunluğunun enjektör iğnesinden 

yaralandığı belirlenmiştir.  

 Araştırmaya katılan hemşirelerin büyük çoğunluğunun kan yoluyla bulaşan 

hastalıklar konusunda eğitim aldıkları belirlenmiştir. 

 Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin büyük bir çoğunluğunun bağışıklık 

durumlarına baktırmak için kan testi yaptırdığı, kan testi yapanların büyük 

çoğunluğunun ise enfeksiyonlara karşı bağışıklığının olduğu saptanmıştır. 

 Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin yarısına yakını son üç ay içinde kesici-

delici aletlerle yaralandığı belirlenmiş ve yaralananların %7.6’sına en enfeksiyon 

bulaştığı tespit edilmiştir. 

 Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin delici kesici aletlerle yaralanmaları 

sonucu önlem olarak; el dezenfektanı ve sabunlu su kullanarak yıkadıklarını 

belirlenmiştir. 

  Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin yarısının enfeksiyon bulaşmaması için 

sürekli tek eldiven kullandığı, yarıya yakın kısmı ise sürekli çift eldiven 

kullandığı belirlenmiştir.  
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        Bu sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir;  

 Kullanılan delici ve kesici aletlerin yaralanmalara yol açmaması için 

delinmez enfekte atık kutularının hasta odalarında yer alması, 

 Yaralanma durumunda yaralanmanın tipi, yaralanmaya neden olan alet ve 

bakım uygulamalarının rapor edilmesine yönelik standart hastane 

politikalarının geliştirilmesi, 

 Hastane çapında acil kesici delici yaralanma risk tanılama ve değerlendirmesi 

olmalı, 

 Kullanıldıktan sonra içeri çekilebilir ya da iğnenin üzerine kayan başlık 

sistemleri olan iğne /enjektörler’in sağlık bakım hizmetlerinde 

kullanılmasının sağlanması, 

 İğne atık kutularının tamamının dolması sağlanmamalı, 

 Delici kesici aletlerle yaralanma durumunda; acil olarak güvenilir bir şekilde 

HIV, Hepatit B ve Hepatit C için güvenilir testler yapılmalı, 

 Maruziyet sonrası iki saat içerisinde maruziyet sonrası tedavi ve profilaktik 

ilaçlara ulaşmak mümkün olmalı, 

 Maruziyetten bir yıl sonrasına kadar danışmanlık, eğitim ve izlem testleri 

yapılmalı, 

 Kaynak hasta bilinmiyorsa ya da testler pozitif ise hemen CDC kılavuzlarına 

uyumlu PEP (post-exposure profilaxy-maruziyet sonrası profilaksi) 

uygulanmalı,  
 Sağlık çalışanlarının belirli aralıklarla eğitim gereksinimleri anket ve gözlem 

çalışmalarıyla değerlendirilerek sürekli hizmet içi eğitim programlarının 

düzenlenmesi,   

 Hasta ile temastan sonra ellerin yıkanması, eldiven, maske, önlük ve gözlük 

kullanılması, ucu sivri aletler ve onların konulduğu kaplara mümkün olduğu 

kadar az dokunulması önerilebilir. 
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EKLER 

EK I - Hemşirelerin Delici-Kesici Alet Yaralanması ve Buna Yönelik Bilgi Durumları 

 Bu anket formu hemşirelerinin delici-kesici alet yaralanması konusundaki 
bilgi ve görüşlerinizi ölçmek için hazırlanmıştır. Vereceğiniz bilgiler bu konu ile 
ilgili bilimsel bir araştırmada kullanılacaktır. Bu anket formu amacı dışında başka 
hiçbir yerde kullanılmayacaktır. Ad, Soyad, TC numarası gibi kişisel bilgilerinizi 
yazmanıza gerek yoktur. Araştırmaya katılmayı kabul ediyorsanız lütfen anket 
sorularını eksiksiz ve size en uygun seçeneği işaretleyiniz. 

Katılımınız için teşekkür ederiz. 

                                                     

 ANKET FORMU 

  1- Yaşınız……? 

18-23(   )           24-29(   )          30-35(   )        36 ve üstü (   )          

2-Cinsiyetiniz? 

Kadın(   )           Erkek(   )         

3-Medeni durumunuz? 

Evli(   )          Bekar(   )         

4- Eğitim durumunuz? 

Lise(   )          Önlisans(   )          Lisans(   )         Lisansüstü(   )         

5-Çalışma yılınız? 

0-5 arası(   )          6-10 arası(   )         11-15 arası (   )        16 ve üstü(   )         

6-Şu an çalıştığınız bölüm? 

Cerrahi bölüm(   )          Dahili bölüm(   )         

7- Sık olarak çalıştığınız vardiya? 

08-16(   )          16-08(   )         08-08 (   )         

8-Kan yoluyla bulaşan hastalıklar konusunda herhangi bir eğitime katıldınız 
mı? 

Evet(   )           Hayır(   ) 
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9-Bir gün içerisinde yaklaşık olarak kaç kez kan alma, damar veya kas içine 
enjeksiyon yapma, serum takma gibi işlemler yaparsınız? 

(   )hiç yapmam veya sadece acil durumlarda yaparım 

(   )1-10 kez 

(   )10-20 kez 

(   )20-30 kez 

(   )30 dan fazla 

10) Son üç ayda iş ortamındayken iğne batması, kırık cam kesmesi vb. gibi 
delici- kesici yaralanmanız oldu mu? 

Evet(   )      Hayır(   ) 

11)Bu soruya cevabınız EVET ise son 3 ayda KAÇ DEFA böyle bir 
yaralanmanız olmuştur? 

(……………….) defa yaralanma oldu. 

Hatırladığınız en son yaralanma ne kadar zaman önce olmuştu(……) 

12-Hatırladığınız EN SON yaralanmada delici-kesici cisim neydi? 

(   )enjektör iğnesi                        (   )bistüri 

(   )serum seti iğnesi                     (   )lanset 

(   )intraket  iğne( branül)             (   )cam ampül kırıkları 

(   )kelebek set iğnesi                    (   )serum-ilaç şişesi kırıkları 

(   )sütür iğnesi                              (   )diğer…….  

13-Hatırladığınız EN SON  yaralanmada delici-kesici  cismin kanı ya da vücut 
sıvılarıyla bulaşmış olduğu hastada Hepatit B veya Hepatit C gibi bir 
enfeksiyon var mıydı? 

Evet(   )                     Hayır (   )                Bilmiyorum 

14-Hepatit B bağışıklaması açısından durumunuz nedir? 

(   )Aşı yaptırdım ve bağışığım 

(   )Aşı yaptırmadım 

(   )Diğer………………………………………….. 
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15-Hatırladığınız EN SON yaralanma aracı olan delici-kesici cisim hastaların 
kanı ya da diğer vücut sıvılarıyla temas etmiş miydi? 

Evet(   )             Hayır (   )         Bilmiyorum(   ) 

16-Cevabınız Evet ise ve cisim hasta kanı veya vücut sıvılarıyla temas etmişse, 
yaralanma sonrası önlem aldınız mı? 

 Evet (   )           Hayır(   ) 

 17- 16. soruya cevabınız evet ise almış olduğunuz önlemleri kısaca ifade eder 
misiniz? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………….. 

18-Hepatit B ve Hepatit C açısından durumunuzu bilme amacıyla kan  testi 
yaptırdınız mı? 

Evet(   )             Hayır(   ) 

19-Delici- kesici yaralanmalar ve ya hasta kanı ile vücut sıvılarının temas etmesi 
sonucu Hepatit B ve C başta olmak üzere, enfeksiyon hastalığı bulaşmasını 
engellemek için aşağıdaki önlemleri alır mısınız? 

 

ÖNLEM Sürekli 
Kullanırım 

Genellikle 
Kullanırım 

Bazen  
Kullanırım 

Kullanmam Hiç  
Kullanmam 

Hastanın vücut 
sıvılarının göz ve 
ağız  mukozasına 
temasını 
engellemek için 
maske kullanma 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

Tek eldiven 
kullanma 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 

Çift kat  eldiven 
kullanma 

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) 
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EK II- Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi Başhekimliği İzin Formu 
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EK III - Malatya Klinik Araştırmaları Etik Kurul Karar Formu 
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