
Amaç: Kesici delici alet yaralanmaları sağlık çalışanlarının mesleklerini uygu-
larken yaşadıkları istenmedik olaylardır. Yaralanmaların hastanemiz infeksiyon
kontrol komitesi ile paylaşımı ve komite kazazede birlikteliği olası komplikasyon-
ları minimuma indirmede önemli bir basamaktır. Bu çalışmada komitemize gelen
bildirimler dikkate alınarak mevcut yaralanma bildirim durumu değerlendiril-
miştir. 

Materyal ve Metod: Araştırma 2004-2008 yılları arasında hastanemiz infeksi-
yon kontrol komitesine yapılan kesici delici alet yaralanma bildirim formları in-
celenerek yapılmıştır. 2008 yılına kadar doktorların yaşadıkları yaralanmaları
bildirmedikleri gözlenmiştir. Verilerin Microsoft Excel programında değerlendi-
rilmesi amaçlanmıştır. 

Bulgular: 2004 yılında yapılan yaralanma bildirimleri %66.6 oranında hizmet-
li personelin, %33.3 hemşirelerin yaptığı görülmüştür. 2005 yılında %83 oranında
hizmetli personelin, %17 oranında hemşireler tarafından bildirim yapılmıştır.
2006 yılında %75 oranı ile hizmetli personelin, %25 oranında hemşirelerce bildi-
rim yapılmıştır. 2007 yılında %72.2 oranında hemşireler, %27.8 oranında hizmet-
li personelin bildirim yaptığı tespit edilmiştir. 2008 yılında doktor grubuda kesici
delici alet yaralanmalarını bildirmeye başlamışlardır. 2008 yılında %9.67 oranın-
da doktorların, %48.3 oranında hemşirelerin, %41.8 oranında hizmetli personeli-
nin bildirim yaptığı görülmüştür. 

Hastanemizde yaralanmalarla ilgilen komitemize bağlı sağlık çalışanlarının
sağlığı alt komitesi mevcuttur. İlgili komitede görevli dahiliye uzmanı, pratisyen
hekim olan kurum hekimi, mikrobiyoloji uzmanı, radyoloji uzmanı ve infeksiyon
kontrol hemşiresinden oluşmaktadır. Görev alanına tüm personele ait sağlık tara-
maları ve kesici delici alet yaralanmaları girmektedir. Yaralanmalarda gereken
profilaksi, tedavi ve diğer yöntemler ilgili komite tarafından takip edilir.
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Sonuç: Kesici delici alet yaralanmaları sağlık çalışanlarının açısından yüksek
risk oluşturmaktadır. Yaralanmalar olması kadar önemli olan yaralanma bildi-
rimlerinin İnfeksiyon Kontrol Komitesine bildirilmesidir. Araştırmamızda hiz-
metli personelin bildirim oranının diğer sağlık çalışanlarından daha fazla olduğu
görülmüştür.

2008 yılı bildirimlerinde doktorların mevcut olması komite eğitim çalışmaları-
na doktor katılımlarının sağlanması, komite üyelerinin özverili çalışmaları ve
gözlemleri ile sağlanmıştır. Kesici delici alet yaralanmaları bildirimleri ile sağlık
çalışanı ve kaynak tespit edilmiş olur. Kaynağın takibi yapılabilir. Sağlık çalışa-
nın hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan olayı değerlendirmesini ve sonraki
basamakları görmesini sağlar.

Kesici delici alet yaralanma bildirimlerinin yapılması tüm eğitimlerde üstün-
de itina ile durulması, hatırlatılması geren çok önemli bir konudur.
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Şekil 1. 2004-2008 yılları arası kesici delici alet yaralanmaları.


