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1.AMAÇ: Çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin yapılması, kaydedilmesi ve
takibi için standart bir yöntem belirlemektir.

2.KAPSAM: Bu işleyiş, çalışan yaralanmalarının bildirimi ve takibi faaliyetlerini kapsar.

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULUKLAR: Bu yönergenin uygulanmasından Çalışan Sağlığı Birimi ve
Enfeksiyon Kontrol Komitesi sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI:

6.1.Kan ve vücut sıvıları ile temas dışındaki yaralanmalar
Kan ve vücut sıvıları ile temas dışındaki yaralanmalarda Acil Servise başvurulur. Acil serviste
ilk müdahalesi yapılır.’’Olay Bildirim Formu ‘’ kazanın gerçekleştiği yerde ya da acil serviste
girişimi yapan hekim tarafından doldurulur. Çalışan ilk müdahale sonrasında ‘’Olay Bildirim
Formu ‘’ile çalışan sağlığı birimine başvurur.
6.2.Kan ve Vücut Sıvıları Temaslı Yaralanmalar
6.2.1. Hastane ortamında çalışan, kanla ve vücut sıvıları ile temas eden herkesin Hbs Ag, anti-
Hbs,anti Hbc Total,anti HCV,anti HIV bilinmelidir.Bakılması gereken markerlerin
kapsamı,Enfeksiyon Kontrol Komite  tarafından genişletilebilir ve ek test istenebilir.
6.2.2.Test pozitifliği saptanan kişiler takip için enfeksiyon hastalıkları uzmanına yönlendirilir.
6.2.3.Kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlar yönünden riskli yaralanmalar aşağıdaki şekilde
belirtilir:
6.2.3.1.Perkütan yaralanma(iğne batması veya kesici delici aletle yaralanma gibi)
6.2.3.2.Ter, idrar ve gaita dışındaki diğer vücut sıvıları/salgıları ve kanın mukoza ile temas
etmesi
6.2.3.3. Ter, idrar ve gaita dışındaki diğer vücut sıvıları/salgıları ve kanın bütünlüğü bozulmuş
cilt ile temas etmesi
6.3.Riskli Yaralanma Anında Yapılması Gerekenler
6.3.1.Yaralanmanın meydana geldiği cilt bölgesi su ve sabunla yıkanmalıdır. Mukozal temas
durumunda kan ve vücut sıvısı ile temas eden mukoza bölgesi bol su ile yıkanmalıdır.
6.3.2.Yaralanmanın meydana geldiği bölge kanatılmamalıdır.
6.3.3.Yaralanmanın meydana geldiği cilt bölgesinin yıkandıktan sonra antiseptik solüsyonla
silinmesinde sakınca yoktur; ancak bunun ek bir korunma sağladığı gösterilmemiştir.
6.3.4.Yaralanan bölgeye çamaşır suyu gibi kostik maddeler veya dezenfektan solüsyonlar
sürülmemelidir.
6.3.5.Yaralanan kişinin markerleri bilinmiyor ise hemen kan alınarak HbsAg,AntiHbs,AntiHbc
Total,antiHCV ve AntiHIV bakılmalıdır.Riskli yaralanma durumunda labratuvara gönderilen
markerlerin sonuçları en kısa sürede sonuçlanmalıdır.
6.4.Riskli Yaralanmaların Bildirimi
Her türlü riskli yaralanmanın bildirimi yaralanan kişi veya o kişinin birim sorumlusu tarafından
12 saat içinde Çalışan Sağlığı Birimine yapılır.
Çalışan Sağlığı Birimi tarafından, aynı gün içinde’’ Çalışan Yaralanma Formu’’doldurulur.
Doldurulan formlar ilk mesai günü içinde enfeksiyon kontrol hemşiresine ulaştırılır. Enfeksiyon
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kontrol hemşireleri tarafından eksik bilgiler açısından kontrol edıllip kayıt edilir ve yaralanan
kişinin izlemi yapılır.
Kaynak biliniyor ise HBV,HCV,HIV marker bilgilerine başvurulur.Son 3ay içinde bakılmış
markeri olmayan hastalar için en kısa sürede HBs Ag,anti-HCV,anti-HIV bakılmalıdır.

7.İLGİLİ BELGELER

7.1.Olay Bildirim Formu

7.2.Çalışan Yaralanma Formu


