
Telefon: 02124143000-21971 

 
 

. 

 

 

 

 

 Cilt antiseptiği (%70 alkol,  %10 povi-
don iyot) ile siliniz.  

Yaralı bölgeyi sıkmayın ve kanatmaya 
çalışmayın. 

 İnceleme,  takip ve tedavi için mesai 
saatleri içinde Hastane Enfeksiyon 
Kontrol Komitesine başvurun.  

 

  

Delici -Kesici Alet Yaralanmalarında 
Yapılması Gerekenler  

HASTANE ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ  

 
  Yaralı bölgeyi su ve sabun ile yıkayınız  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Delici -kesici alet 
yaralanmalarından korunma 

önlemleri bilgilendirme broşürü  
(sağlık çalışanları için ) 
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Kan vb. vücut materyali ile kontamine 
olmuş kesici-delici her türlü materyal ile 
derin perkütan yaralanmadır.  

Kesici -Delici Alet Yaralanması İle  
Bulaşma Riski Yüksek  Enfeksiyon 
Hastalıkları Hangileridir?  

Kesici delici alet yaralanmalarında  en 
kolay bulaşabilen enfeksiyon B hepatiti-
dir.Hepatit B, Hepatit C ve HIV pozitif 
hastaların kan veya vücut materyelleri ile 
kontamine olmuş kesici-delici alet yara-
lanmalarında bu enfeksiyonların bulaşma 
riski (yüzdesi) ve belirtilerin ortaya çık-
ması için gereken süreler (kuluçka süre-
si) sırasıyla aşağıdaki gibidir.  

HBV:%30;Kuluşka Süresi:50 -180 gün 

HCV:%3; Kuluçka Süresi: 30 -150 gün 

HIV:%0.3; Kuluçka Süresi:30 -90 gün 

Kesici -Delici Alet Yaralanmaları En Fazla Hangi 
Durumlarda Gelişir?  

İğne ucunun kapağını  

  kapatmaya  çalışırken  

 

 

                                                     
Ameliyat esnasında  

        

 

 

Hastaya yapılan her türlü  

 invaziv girişim sırasında  

 

 

 Hastaya yapılacak parenteral                            
tedavinin hazırlanması yada  
uygulanması aşamasında  

 

 

Tıbbi atıkların toplanması  

 taşınması esnasında  

 

Kesici -Delici Alet Yaralanmasından Korunma Konusunda Bilgilendirme Broşürü (Sağlık Çalışanları İçin)  

Kesici -Delici Alet Yaralanması Nedir?  
Kesici -Delici Yaralanmadan Korunma  

Hasta ile temas öncesinde ve  
sonrasında mutlaka el hijyeni  

sağlayınız  

Kan ve her türlü vücut sıvısı ile temasta 
eldiven kullanınız. Eldiveni çıkardıktan 
sonra  ellerinizi mutlaka su ve sabun ile 
yıkayınız.  
 
İğne uçlarını kullandıktan sonra   kapakları-
nı  kapatılıp  sarı tıbbi atık kovasına atınız 
 
İğne ucu, bistüri, lam, lamel, kırılmış am-
pul, vb. kesici -delici atıkları sarı tıbbi atık 
kovası içine atınız.Tıbbi atıkların güvenli ve 
doğru bir şekilde kaynağında ayrılmasını, 
toplanmasını ve geçici atık deposuna taşın-
masını sağlayınız. 
 
Yaralanma sonrasında  bağışıklanma, takip 
ve tedavi için acilen;mesai saati içinde Has-
tane Enfeksiyon Kontrol Komitesine;  me-
sai saati dışında Enfeksiyon Hastalıkları 
Anabilim Dalı’na başvurun. 
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