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Sunum planı 

Sağlık 
çalışanı 
kimdir? 

Sağlık 
çalışanını 
bekleyen 
tehlikeler 
nelerdir? 

Gerçek 
hayattan 
kesitler 



Sağlık çalışanı kimdir? 

Hasta insanlara direkt olarak bakım veren doktor ve hemşireler  

Hasta 
bakıcılar 

Yardımcı 
sağlık 

personeli 

Laboratuvar 
çalışanları  

Atık 
personeli 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde 
yaklaşık 59 milyon sağlık çalışanı var 

‘Sağlık bakımında en değerli kaynak‘ 
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Doğru bilinen yanlışlar 

? 

? 

? 

‘Sağlık çalışanları hastalarından daha sağlıklıdır‘ 

 

 

‘Sağlık çalışanları yaralanma ve hastalıklara bağışıktır‘ 

 

 

‘Sağlık çalışanları sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşır‘ 
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Sağlık çalışanları olarak hangi tehlikelerle karşı karşıyayız? 
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Biyolojik 
tehlikeler 

Tüberküloz 

HBV, HCV, HIV 

Ebola 

SARS, MERS 

İnfluenza 

Şarbon 

MRSA 

Fiziksel 
tehlikeler 

Gürültü 

Radyasyon 

Kayarak düşme 

Ergonomik 
tehlikeler 

Ağır taşıma 

Hasta transferi 

Psikososyal 
tehlikeler 

Nöbetler 

Çalışan 
sayısının azlığı 

Rotasyonlar 

Stres 

Yanma ve 
patlama 

Oksijen 

Alkol 

Elektrik 

Kablolar 



Sağlık çalışanları olarak hangi tehlikelerle karşı karşıyayız? 
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Kimyasal tehlikeler 

Tedavide kullanılan bileşikler 

Antineoplastik ajanlar, aerosolize ilaçlar, anestezik gazlar 

Çalışma yüzeyleri ve tıbbi cihazların temizliği, dezenfeksiyonu ve 
sterilizasyonunda kullanılan bileşikler 

Fenol bileşikleri, quarterner amonyum bileşikleri, çamaşır suyu, gluteraldehit, 
etilen oksit 

Doku fiksatifleri 

Xylen, toluen, formaldehid 

Koter ve lazer dumanı, latex 

DSÖ sağlık çalışanlarının da tıpkı maden ve inşaat çalışanları gibi 
meslekleri nedeniyle karşılaştıkları tehlikelerden korunması 

gerektiğini belirtiyor  
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Sağlık çalışanları olarak hangi tehlikelerle karşı karşıyayız? 



• Yılda üç milyon sağlık çalışanı perkütan yaralanma yaşıyor 

• Sağlık çalışanlarındaki hepatit B ve C infeksiyonunun %40’ı ve HIV 
infeksiyonunun %4.4’ü iğne batması nedeniyle oluşan yaralanmalarla 
ilişkili 

• Her yıl 1000 sağlık çalışanı önlenebilir olmasına rağmen mesleki 
maruziyete bağlı HIV infeksiyonu nedeniyle yaşamını kaybediyor 
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Sağlık çalışanları olarak hangi tehlikelerle karşı karşıyayız? 

Dünyanın birçok bölgesinde sağlık çalışanlarının neredeyse %80’i 
hepatit B’ye karşı bağışık değil 

 Özellikle patologlar ve laboratuvar teknisyenleri arasında infeksiyon 
kontrol önlemlerine uyumun zayıf olması nedeniyle tüberküloz 

görülme sıklığında artış var 

 WHO Environmental Burden of Diseases Series No. 3 



Mesleki yaralanmaların tahmini %40-70’i bildirilmiyor 
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Sağlık çalışanları olarak hangi tehlikelerle karşı karşıyayız? 

WHO Environmental Burden of Diseases Series No. 3 

Cezalandırma ya da meslek 
kaybından korku 

İnfeksiyon farkındalığının 
olmaması 

Eğitim verilmemesi Vakit ayıramama 
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Sağlık çalışanları olarak hangi tehlikelerle karşı karşıyayız? 
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Sağlık çalışanları olarak hangi tehlikelerle karşı karşıyayız? 
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Sağlık çalışanları olarak hangi tehlikelerle karşı karşıyayız? 
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Sağlık çalışanları olarak hangi tehlikelerle karşı karşıyayız? 

• DSÖ verilerine göre diabetes mellitus, hipertansiyon ve 
kardiyovasküler hastalıklar açısından da sağlık çalışanları genel 
popülasyondan daha şanslı değil 

 

Tüm riskleri bilmemize rağmen!!! 

 
Sigara ve alkolü bolca tüketiyoruz Düzensiz besleniyoruz 

 
Yeterince uyumuyoruz 

 

Egzersiz yapmıyoruz 

Obezite problemimiz var 
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Ne yapmalıyız? 

Kutsal bir mesleğimiz var ancak bunun bedeli kendi yaşamımız değil 

Mottomuz ‘Doktor kendini iyileştirir‘ değil  
‘DOKTOR KENDİNİ KORUR‘ olmalı 

Aşılama 

Kişisel 
koruyucu 

önlemler ve 
malzemeler 

Uygun 
havalandırma  
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Ne yapmalıyız? 
Dünyadaki durum 
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Ne yapmalıyız? 
Dünyadaki durum 
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Ne yapmalıyız? 
Ülkemizdeki durum 

Çalışan güvenliği komitesinin kurulması 
Çalışan güvenliği programının hazırlanması 

Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması 
Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması 

Çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi için düzenleme yapılması 
İnfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik program hazırlanması 

Beyaz kod uygulamasına geçilmesi 
Çalışanlara çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi 



 
Gerçek hayattan kesitler 

• X şehirdeki bir özel hastane 

• İki hemşire, hepatit B taşıyıcısı olan bir diğer hemşireden 
kendilerine infeksiyon bulaşacağından korkmaları gerekçesiyle 
işlerinden ayrılmış ve işverene tazminat davası açmışlardır 

• Kayıtlarla, davacı olan her iki hemşireye hepatit B aşısı yapıldığı ve 
antiHBs titrelerinin pozitif olduğu gösterilmiştir 
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Bilirkişi: Mikrobiyoloji uzmanı 
Hepatit B infeksiyonunun diğer hemşirelere bulaşma riski olduğunu belirten bir rapor 

düzenlenmiş 



 
Gerçek hayattan kesitler 

• Bağışıklama Danışma Kurulu, 19.03.2004 tarihli 4526 sayılı kararı 
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Tüm iş kollarında çalışan hepatit B taşıyıcılarının, işlerini yapmaya engel bir durum  
söz konusu değildir 

Bu nedenle Hepatit B taşıyıcılarının işlerinde çalışması engellenmemelidir,  
ancak hastalık ve bulaşma yolları konusunda bu kişilere bilgi verilmelidir  



 
Gerçek hayattan kesitler 

SONUÇ 

 

 Hastanenin sağlık çalışanlarına gerekli tetkik ve aşıları yaptırdığı 
belgelenmiş 

 Hepatit B ile infekte sağlık çalışanının çalışmasında sakınca 
olmadığı vurgulanmış 

 Davacı hemşireler davayı kaybetmiş 

 İşveren tazminat ödememiş 
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• Gaziantep‘te, 14 Mart 1982‘de doğmuş, 30 yaşında 

• Babası marangoz 

• Altı çocuklu ailenin 5. çocuğu 

• 2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 
kazanmış 

• 2006 yılında tıp doktoru olarak mezun olmuş 

• 2006 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlamış 

• 6 Kasım 2009’da Dr. Sibel Arslan’la hayatını birleştirmiş 

• Aralık 2011’de Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde 
mecburi hizmete başlamış 
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Gerçek hayattan kesitler 



• ADI: ERSİN ARSLAN 

• Mecburi hizmetinin 4. ayında, 17 Nisan 2012 günü 85 yaşında akciğer 
kanseri olan dedesinin ölümünden sorumlu tuttuğu hasta yakını 17 
yaşındaki M.G. tarafından kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleri 
sonucu hayatını kaybetti 
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Gerçek hayattan kesitler 

Bu şiddet sona ‘ERSİN‘ 



• Acil tıp asistanı, 30 yaşında 

• Ayda 15 nöbet tutuyormuş 

• 48 saat süreyle çalıştığı nöbetin ardından 30 Kasım 2012’de Sağlık 
Bakanlığı İletişim Merkezi’ne (SABİM) yapılan şikayet nedeniyle 
savunması istenmiş 
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Gerçek hayattan kesitler 

 
•ADI: MELİKE ERDEM 
•Savunmasını verdikten sonra  
çalıştığı hastanenin 6. katından  
atlayarak yaşamına son veren 
meslektaşımız 
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Gerçek hayattan kesitler 

• Pediatri asistanı, 28 yaşında 

• Gün aşırı nöbet tutuyormuş 

 

"Annemden özür diliyorum. Hayat benim için çok zor.  
Bunaldım bu hayattan. Umarım ölümüm bazı güzel değişikliklere yol açar.  

Kimse kimsenin dedikodusunu yapmasın.  
Lanet hastaneler doktorlara yüklenip durmasın.  

Kredi kartı borcum var ama 10 binden fazla para var.  
Dert etmesin Erbil ağabeyim, borç yıkmıyorum.  

Annemi üzmesin kimse tek isteğim budur.  

Ha birde ola ki anında ölmezsem seçimim ölmekten yana  
kimse beni yaşatmaya çalışmasın. Ece." 



Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 25 

Gerçek hayattan kesitler 

• ADI: ECE CEYDA GÜDEMEK 

• 29 Ekim 2017’de 9. katta bulunan evinin balkonundan atlayarak 
yaşamına son veren meslektaşımız 

 



Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 26 

SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR 



Nasıl başlarsa fırtına 
Öyle diner birdenbire 
Bir ışık parlar yeniden 
Karanlıklar arasından 

Umudu kesme yurdundan 

 

Şah damarı vurulsa da 
Dört bir yandan sarılsa da 

Işık yener karanlığı 
Bak çocukların gözlerine 

Umudu kesme yurdundan 

 

Kara kışın buzu bile 
Sürmedi sonsuza kadar 
Bahara döndü sonunda 
Filiz sürdü kar altından 

Umudu kesme yurdundan 

 

Zülfü Livaneli 


