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P80

Son Dört Y›ll›k Kontamine Kesici Delici Alet
Yaralanmalar› Sürveyans›

Melek Meltem Göksel, Özgül Taﬂp›nar, Fatma Sarg›n, Hasniye Özbozduman,
Saadet Yaz›c›
SB Göztepe E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi, ‹stanbul

Amaç: Bu çal›ﬂman›n amac›, kesici delici aletlerle yaralanm›ﬂ personelin dikkat ve bilgi
eksikli¤inin, i¤ne ucunu aç›k taﬂ›mak, hasta yata¤›nda unutmak, yanl›ﬂ at›k ayr›ﬂt›rmak vb.
baﬂka kiﬂilerin hatalar›ndan kaynaklanan yaralanmalar›n incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Bu çal›ﬂmada, hastanemizde 2007-2010 y›llar› aras›nda kontamine kesici delici aletlerle yaralanarak ‹nfeksiyon Kontrol Komitesine baﬂvuran personel için tutulan kay›tlar retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Çal›ﬂmaya, 132’si kad›n, 57’si erkek olmak üzere 189 olgu dahil edilmiﬂtir. Yaralanmalar›n, 65’i (%34.4) nöbet saatlerinde, 124’ü (%65.6) gündüz çal›ﬂma saatlerinde
meydana gelmiﬂ, 102’si (%53.9) çal›ﬂanlar›n kendi dikkat ve beceri eksikli¤inden, 87’si
(%46.1) baﬂkalar›n›n hatalar› yüzünden gerçekleﬂmiﬂtir. Takip edilen bu dört y›ll›k süreçte yaralanmalar en çok acil, yo¤un bak›mlar ve çocuk kliniklerinde görülmüﬂtür (%40.2).
Toplam yaralanmalar›n, %6.3’ünü doktorlar, %35.9’unu hemﬂireler, %42.3’ünü hizmetli
personeller, %2.1’ini laborantlar, %13.2’sini hastanemize gelen stajyer ö¤renciler oluﬂturmaktad›r. Yaralanma sonras› yaralanan bölgeye yap›lan ilk müdahalenin %53.9’unun uygun, %46.1’inin uygun olmad›¤› görülmüﬂtür. Yaralanma sonras› yap›lan takiplerde kan
yoluyla bulaﬂan bir hastal›¤a rastlanmam›ﬂt›r.
Sonuç: Yaralanmalarda, bilgi ve fark›ndal›k eksikli¤inin, uzun çal›ﬂma süresinin, yo¤un ve
kalabal›k ortamlarda çal›ﬂman›n art›r›c› etkenler oldu¤u görülmüﬂtür. Kesici delici aletlerle yaralanmalar›n azalt›labilmesi için çal›ﬂma ortamlar›n›n çal›ﬂan güvenli¤i aç›s›ndan yeniden gözden geçirilmesi, kesici delici alet at›k kaplar›n›n çal›ﬂma alanlar›nda bulundurulmalar›, iﬂe yeni baﬂlayan her personelin kan yoluyla bulaﬂan hastal›klar ve at›k ayr›ﬂt›rma konular›nda e¤itilmeleri ve staj için hastanemize gelen ö¤rencilerin de bu e¤itimlere
dahil edilmeleri sa¤lanmal›d›r.
Anahtar Kelimeler: Alet, at›k, delici, kesici, sürveyans, yaralanma.
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Çukurova Üniversitesi Balcal› Hastanesi
Personelinin Kesici-Delici Aletlerle
Yaralanmalar›n›n ‹ncelenmesi

Derya Gürel1, Asl›han Candevir Ulu1, Gülcan Musaev1, Emine Çakmak1,
Naime Aksoy1, Behice Kurtaran1, Havva Özk›l›ç2, Yeﬂim Taﬂova1
1
2

Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Balcal› Hastanesi, ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi, Adana
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Balcal› Hastanesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Adana

Amaç: Bu çal›ﬂma, kesici-delici alet yaralanmas› sonras› hastanemiz ‹nfeksiyon Kontrol Komitesine baﬂvuran sa¤l›k personelinin demografik ve yaralanma özelliklerinin belirlenmesi
ve al›nmas› gereken önlemlere ›ﬂ›k tutulmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Gereç ve Yöntem: Çukurova Üniversitesi Balcal› Hastanesi 2005-2010 y›llar› aras›nda yaralanan her personel için ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi taraf›ndan “Hastane Personeli Riskli Temas/Yaralanma Bildirim Formu” doldurulmuﬂtur. Form doldurulan tüm personelin Hepatit
B’ye karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k durumlar› belirlenmiﬂ ve ba¤›ﬂ›k olmayanlar aﬂ›lanm›ﬂt›r.
Bulgular: Hastane genelinde 97 sa¤l›k çal›ﬂan›n›n kesici-delici aletlerle yaraland›klar› veya
temas ettikleri saptand›. Personelin 50’si (%51.5) kad›nd›. Yaralanan personelin görevlerine
göre da¤›l›m› Tablo 1’dedir. Personelden 56’s› (%57.7) daha önce hepatit B’ye karﬂ› aﬂ›land›klar›n›, 41’i (%42.3) ise aﬂ›lanmad›klar›n›, 27’si (%27.8) daha önce benzer bir yaralanma geçirdiklerini ve 70’i (%72.2) geçirmediklerini belirtti. Benzer yaralanma geçirenlerin 26’s›n›n
(%96.3) olay› bildirmedi¤i ve 1’inin (%3.7) bildirdi¤i tespit edildi. Olay›n geliﬂti¤i iﬂlem incelendi¤inde ço¤unun (%45.4) çöp toplarken gerçekleﬂti¤i saptand› (Tablo 2). Yaralanmalar›n
niteli¤i incelendi¤inde 87’sinin (%89.7) i¤ne batmas›, 6’s›n›n (%6.2) bistüri vb. kesici alet yaralanmas›, 2’sinin (%2.1) göze kan s›çramas›, 1’inin (%1) aç›k yara veya kesiye kan temas› ve
1’inin bilinmeyen cisimle perkütan yaralanmas› oldu¤u tespit edildi. Temas sonras› uygulanan iﬂlemlerde 79’unun (%81.4) yara temizli¤i yapt›¤› ve 18’inin (%18.6) yapmad›¤›, 42’sine
(%43.3) hepatit B aﬂ›s›n›n yap›ld›¤› ve 55’ine (%56.7) yap›lmad›¤›, 2’sine (%2.1) hepatit B immünglobulin yap›ld›¤› ve 95’ine (%97.9) yap›lmad›¤› saptand›.
Sonuç: Sonuç olarak en s›k yaralanman›n çöp toplarken temizlik personelinde oldu¤u ve
özellikle de bu grubun aﬂ›lanma oran›n›n düﬂük oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Bunun yan›nda birden fazla kez yaralanan personelin bu yaralanmay› bildirmeme e¤iliminde oldu¤u da gözlenmiﬂtir. Yaralanmalar› en aza indirmek için uygun personel koruyucu önlemlerin al›nmas›n›n
yan›nda at›klar›n uygun bertaraf› çok önemlidir. Bu konuda denetimlerin devaml› yap›lmas›,
risk alt›ndaki personelin aﬂ›lanmas› ve çal›ﬂanlar›n e¤itimlerinin süreklili¤inin sa¤lanmas›
önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Alet, kesici-delici, personel, yaralanma.
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Tablo 1. Personel görev dağılımı
Görevi

Sayı (n)

Yüzde (%)

Temizlik personeli

52

53.6

Hemşire

21

21.6

Stajer hemşire

5

5.2

Sağlık teknisyeni

5

5.2

Doktor

4

4.1

Hasta bakıcı

3

3.1

İntörn doktor

3

3.1

Stajer doktor

2

2.1

Diğer

2

2

Toplam

97

100

Tablo 2. Personel yaralanmasının hangi işlemde gerçekleştiğinin dağılımı
Görevi

Sayı (n)

Yüzde (%)

Çöp toplarken

44

45.4

Damar yolu açarken

12

12.4

Kan alırken

9

9.3

Ameliyat sırasında

9

9.3

Temizlik yaparken

6

6.2

Enjeksiyon yaparken

5

5.2

Kan şekeri ölçerken

3

3.1

Çöp arabalarını boşaltırken

2

2.1

Çamaşırları ayırırken

2

2.1

Ex hazırlarken

1

1

Kateter ucu yıkarken

1

1

Kateter takarken

1

1

Hemodiyalizden hastayı ayırırken

1

1

Sterilizasyon için malzemeleri ayırırken

1

1

Toplam

97

100
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Çukurova Üniversitesi Balcal› Hastanesinde
Çal›ﬂan Temizlik Personelinin ‹¤ne Batmas› ile
‹lgili Bilgi Düzeyleri ve Davran›ﬂlar›n›n
Belirlenmesi

Gülcan Musaev, Asl›han Candevir Ulu, Derya Gürel, Emine Çakmak,
Naime Aksoy, Behice Kurtaran, Yeﬂim Taﬂova
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Balcal› Hastanesi, ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi, Adana

Amaç: Bu çal›ﬂma, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n i¤ne batmas› ile ilgili bilgi ve davran›ﬂlar›n›n saptanmas› amac› ile yap›lm›ﬂt›r.
Gereç ve Yöntem: Çal›ﬂma 2-4 Kas›m 2010 tarihleri aras›nda Çukurova Üniversitesi Balcal›
Hastanesinde çal›ﬂan temizlik personeline (n= 151) uygulanm›ﬂt›r. Veriler temizlik personelinin i¤ne batmas› s›kl›klar›na ve yaralanma sonras› bilgi ve davran›ﬂlar›na yönelik sorular›n
yer ald›¤› anket formu ile elde edilmiﬂtir. ‹statistiksel de¤erlendirmede yüzdelik ve ki-kare
testi kullan›lm›ﬂt›r.
Bulgular: Çal›ﬂmaya kat›lan temizlik personelinin demografik özellikleri ve görev süreleri
Tablo 1’de özetlenmiﬂtir. Temizlik personelinin 61’inin (%40.4) i¤ne batmas› ile yaraland›¤›
ve bunlar›n 29’unun (%47.5) 1 kez, 17’sinin (%27.9) 2 kez, 15’inin (%24.6) ise ikiden fazla kez
yaraland›klar› tespit edilmiﬂtir. Çal›ﬂma y›l› ile yaralanmaya maruz kalma durumlar› incelendi¤inde 0-1 y›ld›r çal›ﬂanlar›n 10’unun (%16.4), 1-3 y›ld›r çal›ﬂanlar›n 17’sinin (%27.9), 3-5 y›ld›r çal›ﬂanlar›n 11’inin (%18), 5-10 y›ld›r çal›ﬂanlar›n 13’ünün (%21.3) ve 10 y›l üzeri çal›ﬂanlar›n ise 10’unun (%16.4) i¤ne batmas›na maruz kald›klar› saptanm›ﬂt›r. Fark istatistiksel olarak anlaml›d›r (p= 0.001). “Yaralanma durumda ilk olarak ne yapars›n›z?” sorusuna personelin 88’i (%58.3) i¤ne batan bölgeyi s›karak kanataca¤›n›, 56’s› (%37.1) su ve sabun ile y›kayaca¤›n›, 6’s› (%4) flasterle kapataca¤›n› ve 1’i (%0.7) krem sürece¤ini belirtmiﬂtir. “‹¤ne batmas› ile yaralanma durumunda ilk müdahaleden sonra ne yapars›n›z?” sorusuna 148 (%98) kiﬂi
“‹nfeksiyon Kontrol Komitesine ya da ‹nfeksiyon Hastal›klar› Poliklini¤ine giderim” cevab›n›
vermiﬂtir. Çal›ﬂmaya kat›lanlar›n 125’i (%82.8) i¤ne batmas› ile bulaﬂmayan hastal›k olarak
do¤ru seçenek olan “Grip” cevab›n› iﬂaretlemiﬂtir. “‹¤ne batmas›ndan korunmak için hangisi
yanl›ﬂt›r?” sorusuna 49’u (%32.5) do¤ru seçenek olan “Çöpte buldu¤um i¤ne ucunu al›p sar›
kutuya atar›m” cevab›n› vermiﬂtir.
Sonuç: Temizlik personelinin i¤ne batmas› ile yaralanmalara s›k maruz kald›¤› ve yaralanma
sonras› yanl›ﬂ uygulamalar›n yap›ld›¤› tespit edilmiﬂtir. Bu konuda temizlik personeline hizmet içi e¤itim programlar›n›n düzenlemesi ve di¤er hastane çal›ﬂanlar›na da at›k kontrolü
konusunda e¤itimin sa¤lanmas› ve süreklili¤inin sa¤lanmas› gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Alet, kesici-delici, personel, yaralanma.
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Tablo 1. Temizlik personelinin demografik özellikleri ve görev süreleri
Sosyodemografik Özellikler

Sayı (n)

Yüzde (%)

Erkek

102

67.5

Kadın

49

32.5

Cinsiyet

Yaş
Ortalama ± SS
Ortanca (alt değer-üst değer)

34.77 ± 7.83
35 (20-55)

20-29

43

28.5

30-39

64

42.4

40 ve üzeri

44

29.1

0-1 yıl

54

35.8

1-3 yıl

35

23.2

3-5 yıl

18

11.9

5-10 yıl

23

15.2

10 yıl üzeri

21

13.9

Çalışma yılı
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