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Kesici Delici Alet Yaralanmalarının 
Önlenmesi 

 
 

• Diğer tür yaralanmaların aksine kesici delici alet 
yaralanmalarının çoğu önlenebilir yaralanmalardır. 

 

•  KDAY vakalarının %80’inin güvenli alet kullanımı 
yoluyla önlenebileceği belirtilmektedir.  



  Kişisel Korunma 

 Standart önlemler 

 Aşı 

*Tüm Hastane  çalışanları;  Hepatit B aşısıyla 
aşılanmalı. 

 Çalışanlarının temas öncesi aşılanması ve 
standart önlemlerin alınması ile HBV ‘ne 
karşı korunma sağlanır. 



Standart Önlemler 

• HER HASTAYA İNFEKTE OLDUĞU KABUL EDİLEREK 
YAKLAŞILMALI! 

– Kanla, her tür vücut sıvısı ve ter dışında her tür 
vücut salgısı ile,  

– Mukoza ile  

– Bütünlüğü bozulmuş ciltle temas sırasında, 

 Eldiven giyilmeli,  

 Eldiven çıkarıldıktan sonra eller yıkanmalıdır.  

 



Standart Önlemler 

 

• Hastanın sekresyonlarının etrafa sıçrama ihtimalinin 
yüksek olduğu durumlarda ek bariyer önlemleri 
kullanılmalı: 

– Maske 

– Önlük 

– Gözlük 



Korunma 

Yaralanmanın nasıl olduğunu bil 

Yaralanma olasılığını azalt 

-Delici kesici aletleri ortada bırakma 

-Güvenli atık kapları kullan 



Kesici-delici Alet Yaralanmalarının 
Önlenmesi 

• “Disposable” iğneler 
kullanıldıktan sonra 
kapakları tekrar 
takılmamalı. 

 

 



• İğneler enjektörden 
elle çıkartılmamalı, 
eğilip bükülmemeli 



 
• Ellerde açık yara varsa kapatılmalı 

 
• Kullanılmış iğne,enjektör, bistüri vb delinmeye 

dayanıklı sağlam kutulara konmalı 
 
• Eldiven yırtılırsa eldiven derhal değiştirilmeli 
 
• Atık kapları toplanırken çok dikkatli olunmalı 

Korunma 



Eldiven iyi bir bariyer 
 
  

 



Kanla Bulaşan Enfeksiyonu Önleme 

 

• Hizmet içi eğitim programları düzenlenmeli, 

 

• Yaralanma durumunda yaralanmanın tipi, yaralanmaya neden 
olan alet ve bakım uygulamalarının rapor edilmesine yönelik 
standart sistemler geliştirilmeli 

 

• Kullanılan kesici - delici aletlerin hemen imha edilebilmesi için 
delinmez enfekte atık kutuları. 
– İğneyı enjektörden ayırmadan atılabilecek, 

–  Kutunun tamamen dolmasını, 

– Elin atıklara değmesini engelleyen atık kutuları; 

 



 

 

• Kullanıldıktan sonra içeri çekilebilir ya da 
iğnenin üzerine kayan başlık sistemleri olan 
iğne /enjektörler v.b.) 









Malzemelere Karar Verme 
 

• Malzemeler güvenli ve geçerli olmalı.  

• Sağlık çalışanları tarafından kabul edilebilir olmalı. 

•  Tercih edilen malzemelerin kullanımından önce, tüm 

sağlık çalışanları eğitilmeli. 

• Kullanım sürecinde geribildirimler düzenli alınmalı. 

• Problemler belirlenmelidir. 
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