
 

 

1.0 AMAÇ 

Fethiye Devlet Hastanesi çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarının enfekte materyal ile yaralanmalarını önlemek ve 
yaralanma durumunda izlemek, enfeksiyonlara karşı korunmalarını sağlamaktır.  
 

2.0 KAPSAM  

Tüm hastane çalışanları, hastalar ve ziyaretçileri kapsar.  
 

3.0 KISALTMALAR  

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 
 

4.0 SORUMLULAR  

Başhekim, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Tüm hastane çalışanları, Hasta Ve Çalışan Güvenliği Komitesi 
 

5.0 TANIMLAR 

Kesici-Delici: Şırınga, enjektör ve diğer tüm deri altı girişim iğneleri, lanset, bistüri, bıçak, serum seti iğneleri, 
cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, lam- lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, 

sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek materyallerdir.  
 

Enfekte Vücut Sıvısı: Hastaya ait vücut sıvısı    
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları /  Kan ve Vücut Sıvıları ile  Temas Nedenleri 

 Kesici-delici aletlerin yanlış atığa atılması 

 Kullanılan Kesici-delici aletlerin bir başkası tarafından toplanması 

 Kullanılan Kesici-delici aletlerin iş bitiminde ortalarda bir başkasına zarar verecek şekilde dağınık, ucu açık 
bırakılması 

 Kesici-delici aletlerin doğru teknikle atılmaması 

 Kişisel koruyucu ekipmanların kullanılmaması.  
 

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları / Kan ve Vücut sıvıları ile temas durumunda Alınacak Önlemler  

 Kesici-delici aletler yanlış atığa atılmamalı, 

 Tedavi, bakım ve onarımda kullanılan geri dönüşümlü araç-gereçler (tornavida, çivi, penset, makas vb) Çalışma 
ortamında, hasta odalarında unutulmamalıdır. Uygun taşıma kap ve çantalarında toplanmalıdır 

 Çalışma ortamında kırılmış cam parçaları varsa diğer çalışanlar ve hastalar kazalara karşı uyarılmalı ve ortam 
hemen temizlenmelidir. 

 Kullanılan Kesici-delici aletleri iş bitiminde ortalarda bir başkasına zarar verecek şekilde dağınık, ucu  açık 
bırakılmamalı ve bu aletler kullanan kişi tarafından toplanmalıdır. 

 Kullandıktan sonra enjektör iğneleri ve bistüri vb kesicilerle temas en aza indirilir.  

 Enjektör iğnelerini atmadan önce eğip bükmek ya da kırmak gibi gereksiz ve sakıncalı uygulamalar yapılmaz. 
 Kullanımdan sonra enjektör iğnelerinin ve kan alınan İğnelerinin kılıfı ya da kapağı kapatılmaz.  

 Vücut sıvılarıyla teması önlemek için koruyucu ekipmanlar kullanılır.  
 

Yaralanma ve Temas Durumunda Yapılacak İşlemler 

 Enfekte iğne batan ya da kesilen yer derhal bol su ve sabun ile yıkanır, baticon dökülür; 
 Hastanın vücut sıvılarının sıçradığı ağız, burun, göz ya da cilt bölgeleri bol su veya serum fizyolojik ile 

temizlenir 
 Kesici-delici alet yaralanmasından sonra yaranın sıkılarak kanatılmasına çalışılması gibi doku 

harabiyetini arttırıcı uygulamalar sakıncalıdır, önerilmez. 

 Yaralanmalarda çamaşır suyu gibi kostik ajanlar kesinlikle yara bölgelerine sürülmez.  
 Enfekte materyal ile olan yaralanmalarda acil servise(cerrahi bölüm) müracaat edilerek iş kazası bildirimi yapılır 

ve kayıt (Adli Rapor) altına alınır. 
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 Sonrasında Kesici delici alet yaralanma bildirim formu/kan ve vücut sıvılarına maruz kalma bildirim formu olaya 
maruz kalan kişi  ve birim sorumlusu tarafından doldurularak Çalışan Güvenliği Birimine teslim edilir. 

 Kesici delici alet yaralanmaları takip formu/kan ve vücut sıvılarına maruz kalma takip formu, kaza bildirim   
formu Çalışan güvenliği tarafından doldurularak Tahlil ve takip için Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine 
yönlendirilir. 

 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanının önerileri doğrultusunda aşı programına alınır.  
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda iş kazalarının kaydını ve analizini yaparak, sonuçlarını rapor eder.  
 

Tıbbi atık olan kesici-delici aletler ASLA genel çöpe gönderilmezler! Bu tür kirli malzeme, çeperi delinmeye 

dayanıklı, kırılmaz, üzerinde "biyotehlike" logosu bulunan ve ağzı sıkıca kapatılabilen, sonradan karıştırılması-

kurcalanması mümkün olmayan özel kesici-delici kaplarında biriktirilir. Kap dolduğunda kapağı güvenli bir şekilde 

"kapatılır. (tıbbi atık toplanan koruyucu kap daha sonra kırmızı tıbbi atık çöp poşetine atılmalıdır.)Birim 

sorumlusunun gözetiminde tıbbi atık toplama personeli tarafından tıbbi atık konteynırına atılır. 
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