


Sağlık Çalışanları 

Hekim, hemşire, ezcacı, laboratuvar teknisyeni gibi sağlık hizmeti sunanlar ve 
muhasebe memurları, aşçılar, şoförler, temizlik işi yapanlar gibi idari ve destek 
hizmetlerinde bulunanları kapsar. 
WHO Fact Sheet #302. April 2006. 

Sağlık ve sosyal bakım sektörü Avrupa da % 10’luk istihtam ile en 
büyük sektörlerden biridir.  

Sektörde işgücünün % 77’sini kadınlar oluşturmaktadır. 
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/current-and-emerging-occupational-safety-and-health-osh-issues-in-the-healthcare-sector-
including-home-and-community-care Erişim 10.02.2015 

Dünya 59.8 milyon sağlık çalışanı  
Yaklaşık üçte ikisi (39.5 milyon) sağlık hizmetleri sunanlar.  

Üçte biri (19.8 milyon) idari ve destek hizmetlerinde çalışanlardır. 
WHO Fact Sheet #302. April 2006. 
8th International Conference on Occupational Health for Healthcare Workers in Casablanca, Morocco, October 28-31, 2010. 
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Sağlık Bakanlığı Faaliyet Raporu 2013 

Türkiye 2002 2013 

Meslek Sayı % Sayı % 

Toplam Hekim 91.949 24 133.775 18 

Hemşire  72.393 19 139.544 19 

Ebe 41.479 11 53.427 7 

Diş hekimi 16.371 4 22.295 3 

Eczacı 22.289 6 27.012 4 

Diğer sağlık personeli 50.106 13 134.488 18 

Diğer Personel ve Hizmet Alımı 83.964 22 224.618 31 

Toplam 378.551 100 735.159 100 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI 

Toplam Sağlık Çalışanı > 750 000 Hemşire > 150 000 
Uzman Hekim > 70 000  Pratisyen Hekim > 38 000 

“Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına 
Dair Yönetmelik” Sağlık Bakanlığı, 22.05.2014 tarih ve 29007 no.lu Resmi Gazete 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14-1.pdf erişim 9.3.2015 
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İSG Kanunu - 30 Haziran 2012 - KAPSAM VE İSTİSNALAR   
MADDE 2 Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu 

işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve 
stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet 
konularına bakılmaksızın uygulanır.  

 
(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:  
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri 

ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.  
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.  
c) Ev hizmetleri.  
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.  
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, 

güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri. 
e) (Ek: 10/9/2014-6552/15 md.) Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâlleri. 



Çok 
Tehlikeli 

Tehlikeli 

Az 
Tehlikeli 

 

Hastane hizmetleri 

Genel hekimlik 
uygulama faaliyetleri 

Ambulansla hasta taşıma  
faaliyeti (hastane dışı) 

• İşyeri hekimi 

• İş Güvenliği 
Uzmanı_sektörel 

• Sağlık Gözetimi 

• İSG Eğitimleri 

• ….. 

Tehlike Sınıfı 

İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin  İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği  2012, 2013, 2014, 28903; Değ. 18 Mart 2014, 28976. 

İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.  



SAĞLIK ÇALIŞANLARI 
İŞYERİ ORTAM FAKTÖRLERİ ve ÇALIŞMA KOŞULLARI 

• Fiziksel 

• Kimyasal 

• Biyolojik 

• Ergonomik 

• Psikososyal  

 

Veba 

Tifüs 

Salmonelloz 

Tüberküloz 

Boğmaca 

Difteri 

Stafilokok enf. 

Hepatit  

HIV 

SARS 

KKKA… 

Dermatozlar – lateks, irritanlar 

Tekrarlayıcı travma  

Kemoterapötikler 

Çarpma – düşme 

Ergonomi –Çalışma pozisyonu 

Şiddet, taciz … 

Elektrik kazaları 

Havalandırma 

Kesici delici  yaralanmalar 

Gürültü 

Kimyasallar  

 – astım, üreme sağlığı sorunları, ca …? 

http://www.who.int/occupational_health/topics/hcworkers/en/ erişim 
24.02.2015 

EBOLA 

Toplumda 4033 ölüm/ 8400 vaka – Sağlık Çalışanı 232 ölüm / 404 vaka 
http://www.forbes.com/sites/dandiamond/2014/10/15/ebola-has-already-killed-more-than-200-doctors-nurses-and-other-healthcare-workers/ 

 

 



Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda (31.5.2006 tarih, 5510 sayılı) Hizmet 
Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli 
Sigorta Hükümleri (Madde 13) :  

İş kazası; 
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 
b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı 

kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, 
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere 

gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 
d) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için 
ayrılan zamanlarda, 

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,meydana 
gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır. 

İŞ KAZASI 
İSG K işyerinde veya işin yürütümü 
nedeniyle meydana gelen, ölüme 
sebebiyet veren veya vücut 
bütünlüğünü ruhen ya da bedenen 
özre uğratan olay. 



Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları 

• Kesici-delici alet 
yaralanması  

• Kan-vücut sıvıları ile 
gerçekleşen kazalar  

• Kimyasal madde ve ilaç ile 
gerçekleşen kazalar  

• Kas-iskelet sistemi 
yaralanmaları 

• Sıcak ve buharlı yüzeylere 
bağlı yanıklar 

• Elektrik etkilenimine bağlı  
gelişen kazalar 

• Zehirlenmeler 
• Trafik kazaları 
• Şiddet  

SGK  2013 yılı iş kazası istatistiklerine göre toplam 
1130 sağlık çalışanı iş kazası geçirmiştir (443 
erkek, 687 kadın). 
• Yılda 20 bin iş kazası bildirimi olması 

beklenmektedir.  
*http://www.saglikcalisanisagligi.org/brosurler/ameliyatort

amindariskler.pdf erişim 24.02.2104 

Ukrayna 

-ameliyathane  

Oksijen tankı – 
sızıntı – 
patlama  

Prof.Stoynovksa, 

Medical Univ Pleven 
2010 

 



Bir üniversite hastanesinde, sağlık çalışanlarının 235 (%43.1)‟i en az bir kaza  
geçirmiştir. Bu kazaların;  

 188 (%34.5)‟i kesici delici alet yaralanması,  
 151 (%27.7)‟i enfekte sıvılar ile temas,  
 79 (%14.5)‟i kimyasal ajanlar ile temas,  
 68 (%12.5)‟u düşme- çarpma  
 14 (%2,6)‟sı elektrik çarpmasıdır olarak bulunmuştur.  
• İş  kazası sıklığı sırayla; intern hekimlerde (%44.1), hemşire (%25.3) ve ev 

idaresi personelinde (%20.6) saptanmıştır.  
• Kurumdaki toplam çalışma süresi azaldıkça artıyor (p<0.05),  
• Haftalık çalışma saatleri arttıkça artıyor (p <0.05)                                  
• İşçi sağlığı ve güvenliği eğitimi almayanlarının (p<0.05) artıyor 
 
Türkay M., Aydoğdu E.,, Bir üniversite hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarının iş kazası geçirme prevalansı ve kaza geçirmeyi etkileyen 
faktörler, Sağlık çalışanlarının sağlığı 3.ulusal kongresi, bildiri. 

 
 
 
 

Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları 



Tirajı En Yüksek 5 Ulusal Gazete ve Eklerinde 1 Temmuz 2013-30 Haziran 2014 Tarihleri Arasında 
Yayınlanan Sağlık Personelinin İş Kazalarına İlişkin Haberlerde Kazaya Maruz Kalan Sağlık Personelinin 

Meslek Gruplarına Göre ve Kazalara göre Dağılımı (Ankara, Ekim 2014). 

  Sayı Yüzde 

Hekim 29 41,4 

Ambulans görevlisi 20 28,6 

Diğer sağlık personeli 13 18,6 

Hemşire 8 11,4 

Toplam 70 100,0 

  Sayı Yüzde 

Şiddet 49 70,0 

Trafik kazası 12 17,2 

Kan ve vücut sıvıları ile 

temas 

4 5,7 

Ateşli silah yaralanması 1 1,4 

Diğer 4 5,7 

Toplam 70 100,0 

Tirajı En Yüksek 5 Ulusal Gazete Ve Eklerinde  1 Temmuz 2013-30 Haziran 2014 Tarihleri Arasında Yayımlanan Sağlık Personelinin İş Kazalarına İlişkin Haberlerin 
Değerlendirilmesi  HÜTF  Halk Sağlığı AD 



Sağlık Çalışanlarına Yönelik 
Şiddet 

• ABD, 2005 yılında, acil servis hekimeri 

   %75 sözel şiddet, %28 fiziksel şiddet 
Workplace violence: a survey of emergancy physicians in the state of Michigan, Ann Emerg 

Med., 2005  

Aralık-2005, Ankara, Keçiören SGB (HÜTF HS AD) 
  Meslek hayatları boyunca,  
       %68,1’i sözel, %15,0’ı fiziksel, %4,4’ü cinsel taciz 
  %75,0’i hasta yakını tarafından 

• Şiddete maruz kalma riski daha fazla olan personel 
     Hemşireler gibi hastayla doğrudan teması olan 

çalışanlar 
     Acil servis çalışanlar 
     Güvenlik görevlileri 
• Hastanelerde şiddetin sıklıkla meydana geldiği yerler 
      Psikiyatri servisi, Acil servis, Hasta bekleme alanları, 

Geriatri bölümleri 
 
Occupational Hazards in Hospitals, 2002, NIOSH 



http://www.saglikcalisanisagligi.org/ 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ  
TÜRK EBELER DERNEĞİ 
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ  
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ  
TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ  
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ  
TÜRKİYE DİYETİSYENLER DERNEĞİ 
DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI  
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ 
SENDİKASI  





Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 

Çalıştayı: 
Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu,  

İşlevleri ve Finansmanı   

13-15 Eylül 2012 Adrasan / Antalya 
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği  

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi  

HASUDER İş Sağlığı Çalışma Grubu 

 

http://www.hasuder.org/anasayfa/index.php/cal-sma-gruplar/is-sagl-g 



Dokuz Eylül Üniversitesi  

İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi 

İSAMER 

10th International Conference on Occupational 

Health for Health Care Workers, ICOH 

Kuşadası – Türkiye, 26-29 Ekim 2016 

 
ICOH 10. Uluslararası  

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi 

DEÜ TF Halk Sağlığı AD 

Ege Üniversitesi TF Halk Sağlığı AD  

HASUDER 

ÇSGB - SB 



HASTA GÜVENLİĞİ 

 

ABD, yılda 44.000- 98.000 kişinin tıbbı 
hatalara bağlı öldüğü belirlenmiş - 

  

 

Institute of Medicine’nin Kasım 1999 “To Err Is Human” 

 

 



Joint Commission International (JCI) 

Hasta Güvenliği Hedefleri 2010 

 

Hasta kimliğinin doğru tanımlanması 

Etkin iletişimin sağlanması 

Yüksek-riskli ilaçların yönetimi/daha güvenli 

kullanımını sağlama 

Cerrahi tedavide yanlış taraf, yanlış hasta,                      

yanlış uygulamaları önlemek 

Sağlık hizmetine bağlı enfeksiyonları azaltma                           

uygun el yıkama uygulamaları 

Düşmelerin önlenmesi 



JCI Hasta Güvenliği Hedefleri 2014 
 

Hasta kimliğinin doğrulanması 
Ekip içinde etkin iletişimin sağlanması 

İlaç güvenliğinin sağlanması 
Kurumlardaki hasta güvenliği ile ilgili alarm 

sistemlerinin iyileştirilmesi 
Sağlık bakımıyla ilgili enfeksiyonların önlenmesi 
Hasta güvenliği ile ilgili risklerin tanımlanması ve 

önlenmesi ( Düşme, İntihar) 
Yanlış cerrahi girişimlerin  önlenmesİ 



 







Hasta ve sağlık çalışanı açısından 
güvenlik unsurunu tüm 
yönleriyle inceleyen teknik ve 
bilimsel bir paylaşım 
platformudur.  



 “Hasta Güvenliği” ve “Sağlık Çalışanı 
Güvenliği” konularındaki en güncel 
verileri siz değerli üyeleriyle 
paylaşarak bu alanda en güncel 
verilerle sağlık ve güvenliğin 
geliştirilmesine önemli katkılarda 
bulunmayı hedeflemektedir. 

 



PLATFORMDA KİMLER YER 
ALMALI? 

Hasta ve sağlık çalışanı güvenliği 
konusu ile ilgili çalışan tüm 
profesyoneller, kurum ve 
kuruluşlar … 



HEDEFLERİMİZ 
• Profesyoneller ve kurumlar arası 

işbirliğini güçlendirmek, 

• Farkındalık yaratmak, 

• Ulusal bazda hazırlanacak yönergelere 
katkıda bulunarak yasal düzenleme 
seviyesine ulaşmak… 



Farkındalık ve Bilinçlendirme 

Hasta ve sağlık çalışanı güvenliğini 
tanımlama, konunun sağlıkla ilgili 
tarafının yanında sosyal ve ekonomik 
etkilerine de dikkat çekerek hasta ve 
sağlık çalışanı güvenliğinin önemi ile 
ilgili farkındalık ve bilinç 
oluşturulması... 



Ulusal Standartların Belirlenmesi 

Platformda gerçekleştirilecek 
işbirlikleri sayesinde farklı 
paydaşların katılımı ile ulusal 
standartların belirlenmesi, konuyla 
ilgili referans olabilecek rehber ve 
kitapçıkların yayınlanması... 



Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği 
Eğitimleri 

Konuya ilişkin eğitim paketi 
hazırlanması, uygulanması ve 
yaygınlaştırılması. 



Sürdürülebilirliğin Sağlanması 

Sürdürülebilir önleme ve koruma 
politikalarının hayata geçirilmesi 
ve tüm bu çalışmaların sonunda 
Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği 
Mevzuatına ilişkin standartların 
oluşturulması… 
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Her yıl 3 milyon sağlık personeli 

 kanla bulaşan hastalık riski taşıyan yaralanma 

    *2 milyon Hepatit B - 15 000 vaka 

    *0.9 milyon Hepatit C - 70 000 vaka 

    *170 bin HIV  -   1 000 vaka 

%90 ı gelişmekte olan ülkelerde 
 

The World Health Report 2006 

Her yıl 16 milyar enjeksiyon yapıldığı ve bunların yaklaşık %90’ının tedavi amacıyla, 
%5’inin aşılama amacıyla uygulandığı tahmin edilmektedir. Ayrıca damar içi sıvı ve 
ilaç tedavisi, kan ve kan ürünleri transfüzyonu amacıyla da enjeksiyon 
uygulanmaktadır 

WHO guideline on the use of safety-engineered syringes for intramuscular, intradermal and subcutaneous injections in  

health-care settings. WHO/HIS/SDS/2015.5. 

 Yeni HBV vakalarının % 37 

 Yeni HCV vakalarının % 39 

 Yeni HIV vakalarının yaklaşık % 5.5 kaza sonucunda görülmektedir. 
http://www.who.int/injection_safety/global-campaign/injection-safety_guidline.pdf erişim 04.03.2015 
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Güvenli olmayan uygulamalar şunları 
içermektedir: 
1. Enjeksiyon araç-gerecinin tekrar 
kullanılması 
2. Sağlık çalışanlarında iğne batması sonucu 
yaralanmalar  
3. Oral formları mevcut olduğu halde ilaçların 
parenteral şekillerinin tercih edilmesine bağlı  
(örneğin antibiyotikler, vitaminler vb.) 
gereksiz enjeksiyon uygulamaları  
4. Atıkların uygunsuz imhası .  
Öneriler 
Çerçeve 1: İntramüsküler, intradermal ve 

subkütan enjeksiyonlarda kullanılan  
şırıngaların tekrar kullanımının 
önlenmesine dair öneriler 

Çerçeve 2: İntramüsküler, intradermal ve 
subkütan injeksiyonlarda kesici ve delicici  
aletlere karşı koruyucu şırıngalarının 
kullanımına dair öneriler 

 
DSÖ sağlık çalışanları arasında şırıngaların 

yeniden kullanımı , iğne batması 
yaralanmalarını önlemek için kanıta 
dayalı olarak güvenli donanımı bulunan 
enjeksiyon malzemesi kullanımı 
önermektedir. 

 
http://www.who.int/injection_safety/global-campaign/injection-

safety_guidline.pdf erişim 04.03.2015  
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Öncül indikatörler. Gelecek performansın ölçütleridir. 
Öncül güvenlik ölçütleri güvenlik performansını 
arttırmaya odaklanır. 
 
Öncül indikatörler: 
• İSG politikası 
• İSG programı, hizmeti, personeli 
• İSG komitesi: en az 3 ayda bir toplanan, eğitimli 

üyeler, komite önerilerinin yüzde kaçı uygulandı 
• İşyeri değerlendirmesi yapıldı mı? 
• Güvenli çalışma için eğitimler: Son 1 yılda eğitim 

alan çalışan sayısı 
• KKD mevcudiyeti 
• Aşılama: sıklığı 
• Çalışan değerlendirmesi: periyodik veya olay 

sonrası 
• Güvenli işe dönüş programı 
• Zindelik programı: yaşam tarzı değişiklikleri için 

sağlığı geliştirme programı 
• Tüberküloz taraması 
• HIV danışmanlık ve taraması 

Ardıl indikatörler, geçmiş performansın 
değerlendirmesidir. Şimdiki veya gelecekteki 
güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermeyebilir. 
Ardıl indikatörler güvenlik kurallarına uyumda 
gelişimi gösterir. 
 
Ardıl indikatörler: 
• Toplam yaralanma 
• Toplam iş kayıplı yaralanma 
• Kas iskelet yaralanma/hastalık 
• Delici kesici alet yaralanması 
• Ölüm (işe bağlı ya da değil) 
• Yeni tüberküloz vakası 
• Karantina gerekmiş olan çalışanlar 
• Kas iskelet sistemi dışı meslek hastalığı 
• Çalışanlara karşı şiddet olayları 
• Kalıcı sakatlık ve iş gücü halleri (işe bağlı veya 

değil belirtilerek) 

Sağlık kuruluşlarında iş sağlığı indikatörleri : Öncül ve ardıl indikatörler. 
İşyeri güvenliği için ikisi de gereklidir. 
Mükemmel bir performansı hedefleyen bir güvenlik programı öncül ve ardıl 
indikatörleri beraber kullanmalıdır. 
8th International Conference on Occupational Health for Healthcare Workers in Casablanca, Morocco, October 28-31, 2010. 
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