
Kesici-Delici Cisimlerle Yaralanmalar ve Diğer 

Kan Maruziyetlerinin Önlenmesi 

Yaralanmalar ve Kanla Bulaşan Patojenlerle Temaslar Sağlık Çalışanlarını 

Mesleğe Bağlı Ciddi Risk Altında Bırakmaktadır. 

� Sağlık çalışanlarının kanla bulaşan patojenlere maruz kalma riski gerçek ve ciddi bir risk olup, bireyler ve 

sağlık sistemine maliyeti yüksektir.  

� Sağlik çalişanlarinin bu tip yaralanmalarinin ekonomik maliyeti olup, yetersiz bildirim bulunmaktadir, 

ancak bu riskler önlenebilir. 

Mesleğe bağlı olarak hepatit B (HBV), hepatit C (HCV) ve insan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV) 

dahil olmak üzere kanla bulaşan tehlikeli patojenlere maruz kalmak, tüm dünyadaki sağlık 

çalışanlarını ciddi bir sağlık ve güvenlik riski altında bırakmaktadır. İğne ya da bir başka kesici-

delici cihaz ya da araç-gereçle deride oluşan en küçük delik bile sağlık çalışanlarını ya da sağlık 

kuruluşunda çalışan herkesi 30’dan fazla sayıda patojenle karşı karşıya bırakır.1 Bu patojenler ciddi 

ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden infeksiyonlara sebep olabilir. Ayrıca, HBV’nin bulaşması için 

en küçük infekte kan miktarı yeterlidir.1  Hemşireler en fazla kana maruz kalan grubu 

oluşturmaktadır, çünkü bu olaylar en sık olarak hasta odalarında ve ameliyathanelerde ortaya çıkar. 

Bununla birlikte, doktorlar ve yardımcı tıbbi personel de –laboratuar çalışanları, kat görevlileri ve 

diğerleri gibi- kontamine (kirli) ürünler kullanımdan önce, kullanım sırasında ve kullanımdan sonra 

doğru bir muamele görerek atılmazsa kan maruziyetine açıktırlar. 

� Güvenlikli cihaz kullanımıyla ve infeks on kontrolünde en iyi uygulamaların uygulanmasıyla, bu 

maruziyetlerin çoğunluğu önlenebilirdir.1  

� Sağlık kuruluşlarının denetimini artırmak ve kan maruziyetleri ile kesici-delici cisimlerle yaralanmalardan 

korunma tedbirlerini, gözleminin sıkılaştırılması. 

� iyon kontrolünde en iyi uygulamaların uygulanmasıyla, bu maruziyetlerin çoğunluğu önlenebilirdir.1  

� Sağlık kuruluşlarının denetimini artırmak ve kan maruziyetleri ile kesici-delici cisimlerle yaralanmalardan 

korunma tedbirlerini, gözleminin sıkılaştırılması. 

 

Kanla bulaşan patojenlere maruziyet sağlık çalışanları için ciddi sağlık sorunlarına sebep olur. Ve 

sağlık sitemine önlenebilir maliyetler yükler. 

Kanla bulaşan patojenlere ve bunlara karşılık gelen infeksiyon riskine maruz kalmak, sağlık 
çalışanları için tüm dünyada bir sorun teşkil etmektedir.  

Örneğin Avrupa Birliği’nde, çalışmalar her yıl bir milyondan fazla sayıda iğne batmasıyla yaralanma 
yaşandığını tahmin etmektedir.1 Japonya’da, her yıl  450.000-600.000 kesici- delici cisim 
yaralanması yaşanmakta olup, bu yılda iki doktor ya da hemşireden birinin bir kesici-delici 



cisimlerle yaralanma yaşadığı anlamına gelir.2 Hindistan’da, bu sorun daha akut olup, her ay bir tıp 
öğrencisi başına iğne ve şırıngayla kan almakla ilişkili olan 1,5 iğne batmasıyla yaralanma 
düşmektedir.1 Yaralanmaların yetersiz bildirimi önemli olup, yapılan çok sayıda çalışma yetersiz 
bildirimin %40-80 oranları arasında değiştiğini tahmin etmektedir. 1,2,3,4 Ayrıca, tüm sağlık 
kuruluşlarından veri toplamak için gereken altyapıda değişkenlik göstermekte olup, bu açıdan 
hastane olmayan sağlık kuruluşları özel bir öneme sahiptir. 

 

Kana maruziyetlerinin maliyetindeki maliyetler… 
Kanla dolu olan içi oluklu iğnelerden kaynaklanan perkütan yaralanmalar (yani iğne deriye girdiği 
zaman), sağlık çalışanlarının kanla bulaşan patojenlere ve potansiyel olarak fatal olan hastalıklara 
maruz kalmalarının birincil yoludur. Bu iğneler kan alma, intravasküler kateterizasyon ve perkütan 
enjeksiyon dahil olmak üzere yüksek-riskli işlemlerde kullanılmaktadır. Çok küçük miktarda infekte 
kan bile yaşamı tehdit eden bir infeksiyona sebep olabilir.1,2,3 Ayrıca, literature kan ve diğer vücut 
sıvılarına mukokütanöz maruziyetlerin büyük oranda sağlık çalışanlarının öncelikle yüzünde ve 
başında, ardından da ellerinde  meydana geldiğine işaret etmektedir.2  

Kan maruziyetlerinin maliyeti –hem dolayımsız hem de dolayımlı maliyet- önemlidir. Dolayımsız 
(doğrudan) maliyetler tarama testleri, maruziyet sonrasında yapılan profilaksi ve tedavinin yanı 
sıra bunlarla ilişkili laboratuar ve doktor vizitlerini içerir. Dolayımsız maliyet tahminleri vakaya 
göre değişkenlik gösterir, fakat yüzlerce dolardan binlerce dolara (ABD) kadar değişkendir.1,2 

Birçok çalışmada verinin bulunduğu ülkelerdeki iğne batmasıyla yaralanmaların maliyetini tahmin 
edilmiştir. Bu verilerin yaralanma maliyetlerin gösterirken, genellikle yalnızca bildirilen iğne 
batmasıyla yaralanmaların kısa dönemli maliyetlerini içerip, uzun dönemli ve dolayımlı maliyetleri 
içermediğinin bilinmesi önemlidir. 

Bildirilen maliyetler, çalışma yöntemlerindeki ve içerilen maliyetlerin kapsamındaki farklılıklara 
bağlı olarak benzer popülasyonlara sahip ülkeler arasında değişkenlik gösterir (Saia ve ark., 
2010).33 

* Not düşülen yerler dışındaki referanslar Saia ve ark.’dan (2010) alınmıştır. 

Bölge  

Yıllık iğne 
batmasıyla 
yaralanma 

sayısı 
tahmini  

Her bir iğne 
batmasıyla 

yaralanma için 
tahmin edilen tanı 
ve tedavi maliyeti  

(ABD Doları) 

İğne batmasıyla yaralanmalarla ilişkili tahmin edilen 

yıllık maliyetler için örnekler  

(ABD Doları) 

Amerika 
Birleşik 

Devletleri 
236,000 500 - 3000 $ 

İğne batmasıyla yaralanmadan kaynaklanan hastalıklarla 

ilişkili uzun süreli maliyetler, hukuk davaları va tazninat 

ve diğer dolayımlı maliyetler hariç 118-591 $  

 

Amerika 
Birleşik 

Devletleri1 
- - 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm sağlık 

çalışanlarında ortaya çıkan iğne batmasıyla yaralanmalar 

ve takiben infeksiyonların maliyet analizine dayanan 189 

milyon $ (2004 yılında) (edinilmiş HBV, HCV ve HIV 

infeksiyonlarının uzun süreli verimlilik ve tedavi 

maliyetleri tahminini içerir). Kronik infeksiyona bağlı 



maliyet toplamın %20’sidir (Leigh 2007). 

Almanya 700,000 610 $ 

 

Yayımlanmamış bildirimlerde 15-38 milyon $ arasında 

olduğu tahmini yapılmaktadır. 

 

Yalnızca HBV ve HCV tedavi maliyetlerinde 6-7 milyon 

$ harcanmıştır. 

 

Yıllık maliyette iğne batmasıyla yaralanmalara bağlı 

maluliyet maaşlarından kaynaklanan ek 21-25 milyon $ 

 

İğne batmasıyla yaralanan tüm sağlık çalışanlarının 

yaralanmadan sonra tanı testlerini yaptırması 

durumunda, sadece başlangıçtaki tanı süreci 204 milyon 

$ olabilir. 

 

İtalya 28,200 380 $  

 

Uzun süreli tedavi, verimlilik kaybı, hukuktan doğan 

maliyet ve çalışanların tazminatı hariç, 10-11 milyon $. 

 

 

 

Diğer ülkelerdeki uygulamalarla kana maruziyet oranlarında 

azalma gözlenmiştir. 
 

Yaralanan sağlık çalışanının uygun ve yeterli bir maruziyet sonrası tanı ve tedavi almasının sağlanması için 

yaralanmaların zamanında ve doğru bir şekilde bildirimi esastır. Kesici-delici cisimlerle yaralanmaların 

yetersiz bir biçimde bildiriminin %40-80 oranında olduğu tahmin edilmektedir (Dobie, diğerleri).34 Bildirim 

zorunlu olmalı ve yaralanmaları bildiren sağlık çalışanını cezalandırmayan bir ortamda yapılmalıdır.   

 

Sağlık kuruluşlarının denetiminin kanla bulaşan patojenlere maruziyeti önlemek amacıyla çıkartılmış olan 

yasalara ve mevzuata uyumu güçlendirmeye yeterli olması çok önemlidir. Maruziyetlerin doğru ve hassas 

bir biçimde bildirilmesinin temin edilmesi için gözetimin de artırılması gerekir. 

 



Kesici-delici cisimlerle yaralanmaların ve kan maruziyetlerinin önemli bir kısmı önlenebilir olup, 
çok sayıda çalışma güvenlikli cihaz kullanımının iğne batmasıyla yaralanmaların ortaya çıkmasını 
dramatik bir biçimde azaltabileceğini göstermiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan birçok çalışma 2000 yılında çıkan İğne Batması Güvenliği ve 
Önlenmesi Yasası’nın uygulanmaya başlamasından sonra iğne batmasıyla yaralanmalarda 
istatistiksel anlamlılık düzeyinde azalmalar olduğunu ve bu azalmaların kullanılan cihaz tipine ve 
uygulamalarına göre değişmek üzere %34-88 oranında olduğunu göstermiştir.1,2,3,4,5  

Fransa ve Avustralya’da, güvenlikli cihaz kullanımına geçen bazı hastanelerde iğne batması ve 
kesici-delisi cisimlerle yaralanmalarda benzer azalmalar görülmektedir.1,2,3,4 

Çeşitli ülkelerde, etkili olabilmesi için, kesici-delici cisimlerle yaralanmaları önleme programlarının 
eğitim, öğretim, iş uygulamaları kontrolü ve güvenlikli cihaz kullanımının zorunlu hale getirilmesi 
ve teşvik edilmesinin bir araya getirmesi gerektiği gösterilmiştir.1,2 Bu unsurların tek başlarına 
kullanımlarının kesici-delici cisimlerle yaralanmaların önlenmesinde etkili olduğu kanıtlanmamıştır.     

 

Şimdi sıra da ne var... 

Sonra ki adımlar ne olmalı… 

Sağlık çalışanlarının güvenliğini korumak etkili bir sağlik bakimi sisteminin temel öğesi olup 
çalişanlar, hastalar ve ekonomiler için doğru olan harekettir. 

Sağlık çalışanları, bir ülkenin sağlık sistemindeki en değerli varlığıdır. Sağlık çalışanlarının 
güvenliğini ve sağlığını korumak, sağlıklı iş gücü ve ekonomik büyümeyi desteklemek için gerekli 
olan güçlü sağlık sistemlerinin kurulmasında ve idamesinin sağlanmasında esastır. 

Sağlık çalışanlarının yaralanmalara ve iğne batmasıyla yaralanmaların sebep olduğu infeksiyonlara 
karşı korumak için oluşturulan kapsayıcı politikalar, iyi sağlık sistemlerinin temel ilkeleri olarak 
düşünülmelidir. Bu politikalar, sağlık sistemlerini güçlendirmek ve geliştirmek için planlarla 
birleştirilmelidir. 

Eğitim ve öğretim, iş uygulamalarının denetimi ve güvenlikli cihaz kullanımının zorunlu olmasını 
içeren kesici-delici cisim yaralanmalarını önleme programlarının birçok ülkede kesici-delici 
cisimlerle yaralanmaları etkili bir şekilde azalttığı gösterilmiştir. 
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