
Kesici Ve Delici Alet Yaralanmaları 



Kesici-Delici Alet Yaralanması 
Nedir?

Kan vb. vücut materyali ile kontamine olmuş 
kesici-delici her türlü materyal ile derin perkütan 
yaralanmadır.
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Delici veya Kesici Özelliği Olan Aletler:

• İğneler

• Bistüriler

• İV girişim malzemeleri

• Kapiller tüpler

• Cam tüpler, kaplar

• Pipetler
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Yaralanma Şekilleri

 %26 Hastaya iğne ile girişim

 %13 Kesici aletin atılması

 %10 Tek kullanımlık alet kullanımı

 %10 Temizlik sırasında

 %10 Kazalar çarpma
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Kesici-Delici Alet yaralanmalarında Sağlık 
Çalışanlarında  Enfeksiyon Riski

 Hepatit B,

 Hepatit D(Hepatit B varlığında),

 Hepatit C,

 HIV,

 KKKA
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Kesici ve Delici Alet Yaralanma Nedenleri

 Kullanılan kesici-delici aletlerin iş bitiminde 
ortamda bir başkasına zarar verecek şekilde dağınık 
ve ucu açık bırakılması. 

 Kesici-delici aletlerin yanlış yöntemle, yanlış atığa 
atılması. 

 İnvaziv girişimlerde gerekli koruyucu önlemlere 
uyulmaması. 
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Kimlerde daha sık

 Hemşireler, hekimler, diş hekimleri,

 Laboratuvar çalışanları,

 Sağlık personeli ve temizlik

personeli sırasıyla risk altında.

En çok yaralanma elde!
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En sık yaralanmalar

 Ameliyathanede

 Hasta yatağı başında(Kan alma,enjeksiyon,küçük 
girişimler vb)

 Polikliniklerde

 Laboratuvarda (tüp kırılması)
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Korunma Önlemleri

Yaralanmaların nasıl olduğunu bil!

Yaralanma olasılığını azalt!
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Önlem ve Tedbirler

 Tüm personele yaralanmalardan korunmak için yılda 
en az 1 kez hizmet içi eğitim verilir. 

 Aşı ile korunabilecek hastalıklar açısından serolojik
durum belirlenir ve aşı hikayesi öğrenilir,gerekli 
aşılamalar yapılır.
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Önlem ve Tedbirler

 Kesici-delici aletler(iğne uçları, bisturiler, 
LP   iğneleri, cerrahi sütur iğneleri, 
bistürü bıçakları, kullanılmış ilaç 
ampulleri v.b.)kullanıldıktan sonra 
kesici-delici alet kutularına atılmalıdır. 

 Bu kaplar ağzına kadar 
doldurulmamalıdır. 3/4’ü dolduğu 
zaman kapağı sıkıca kapatılıp kırmızı atık 
poşetine atılmalıdır. 
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Önlem ve Tedbirler

 Kullanımdan sonra enjektör iğnelerinin kapağı 
yerine takılmaya çalışılmamalıdır!

 Enjektör iğnelerini atmadan önce eğip bükmek 
ya da kırmak gibi sakıncalı uygulamalardan 
kaçınılmalıdır .
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Önlem ve Tedbirler

 Kullanılan kesici-delici aletlerin iş bitiminde ortamda bir 
başkasına zarar verecek şekilde dağınık ve ucu açık 
bırakılması önlenir.
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Önlem ve Tedbirler

 Tüm invaziv girişimlerde gerekli

koruyucu önlemlere titizlikle 

uyulmalıdır. 

 Çalışma ortamında kırılmış

cam parçaları varsa diğer çalışanlar

ve hastalar kazalara karşı uyarılmalı ve ortam

hemen temizlenmelidir .
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Önlem ve Tedbirler

 Eldiven yırtılırsa derhal değiştirilmeli.

 Atık kapları toplanırken çok dikkatli olunmalı.

HER  HASTAYA  İNFEKTE OLDUĞU  KABUL  EDİLEREK

YAKLAŞILMALI!
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Önlem veTedbirler

 Bakım ve onarımda kullanılan araç-gereçler (tornavida, 
çivi, makas v.b.) olay yerinde unutulmamalıdır. Uygun 
taşıma kaplarında toplanmalıdır. 

 Birim sorumluları tarafından personel izlenmeli ve 
sorun tespit edildiğinde Enfeksiyon Kontrol Komitesine 
bilgi verilmelidir. Gerekirse yerinde eğitim talep 
edilmelidir.
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 Mukozal temas durumunda, kan  veya vücut sıvısı ile temas eden  
mukoza bölgesi bol su ile yıkanmalıdır.

Önlem veTedbirler
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Kesici-Delici Alet Yaralanması Meydana Geldiğinde 
Neler Yapılamalı?

 Yaralanmanın meydana geldiği bölge sıkılarak 
kanatılmamalıdır! 

 Yaralanmanın meydana geldiği bölgenin yıkandıktan sonra 
antiseptik solüsyonla silinmesinde sakınca yoktur ancak ek 
korunma sağlamaz. 
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Kesici-Delici Alet Yaralanması Meydana Geldiğinde 
Neler Yapılamalı? 

 Yaralanmanın meydana geldiği bölgeye çamaşır suyu vb. 
maddeler ve dezenfektan solüsyonlar sürülmemelidir.
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Kesici-Delici Alet Yaralanması Meydana Geldiğinde 
Neler Yapılamalı? 

 Yaralanma meydana geldiğinde, maruz kalan kişi ve 
yaralanmanın kaynağı Hepatit B ve Hepatit C açısından 
değerlendirilir . 

 Tetanoz immunitesi sorgulanarak gerekiyorsa rapel 
uygulanması sağlanır. Tetanoz aşısı yapılmışsa 10 yılda bir 
rapel uygulaması yapılır.
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İş Kazası Bildirimi 
 Kesici-delici alet yaralanması meydana geldiğinde yaralanan 

kişi aynı gün acile iş kazası başvurusu yapar.Eş zamanlı İşyeri 
Sağlık ve Güvenlik Birimine  bildirim yapmakla yükümlüdür.

 İşyeri 3 iş günü içinde SGK’ya iş kazası bildirimi yapar.

 Bildirim yapılamaması durumunda SGK tarafından işyerine 
verilen idari para cezası sorumlulara rücu edilebilir.

 İş kazası girişi açılır ve İş Kazası Beyan Tutanağı Formu” 
(Ek-1) kazaya uğrayan kişiye imzalatılır.

 Adli Rapor düzenlenir.

 Hastane polisine, yok ise iş kazasının meydana geldiği 
mıntıka (bölge) polis merkezine bilgi verilir.
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İş Kazası Bildirimi 

 Kişi İSGB birimine gider.

 İSGB ‘de; görevli personel ve İş kazası geçiren çalışan ,İş

Kazası Tutanağı Formu (Ek-2), Personel Kaza Bildirim Formu

(Ek-3) ile İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Bildirim Formu (SGK

2016/21 Sayılı Genelge) (Ek-4) çıktıları alınarak 1 (bir) nüshası

İSGB de dökümante edilecek, 1 (bir) nüshası da İnsan

Kaynakları Birimine gönderilecek şekilde 2 (iki) nüsha olarak

düzenlenir.
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UNUTMAYINIZ!

 Hastanın marker sonuçlarının negatif olması, 
enfekte olmadığı anlamına gelmez!

 İnkübasyon (Gelişme)süreleri:
 Hepatit B=50-180 gün

 Hepatit C=30-150 gün

 HIV=30-90 gün
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