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         1. AMAÇ :
Suruç Devlet Hastanesi, Hastane personelinin enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlamak, 
personel yaralanmalarını önlemek ve yaralanan personelin gerekli tedavi ve takibini sağlamak.
2. KAPSAM:
Tüm hastane çalışanlarını kapsar.

              3.KISALTMALAR:
4. TANIMLAR:

              5. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından tüm hastane çalışanları sorumludur.
6. FAALİYET AKIŞI:

6.1. Temas öncesi profilaksi 
6.1.1 Daha önceden Hepatit B ile karşılaşmamış, tüm hastane çalışanları Hepatit B’ye karşı 
aşılanmalıdır.
6.1.2. Göreve yeni başvuran personel HBs Ag ve AntiHBs durumunun belirlenmesi ve aşı 
programına alınmak üzere EKK’e başvurmalıdır.
6.2. Kesici Delici Alet Yaralanmalarını Önlemek İçin

6.2. 1. Kullandıktan sonra enjektör iğneleri ve bistüri v.b. kesicilere temas en aza 
indirilmelidir
6.2. 2. Klinik uygulamalar sırasında elle dokunmayı gerektirmeyen teknikler kullanılmalıdır
6.2. 3. Enjektör iğnelerini atmadan önce eğip bükmek ya da kırmak gibi gereksiz ve 
sakıncalı uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır.
6.2. 4. Kullanımdan sonra enjektör iğnelerinin kapağı kesinlikle kapatılmamalıdır
6.2. 5. Enjektör iğneleri ve diğer kesiciler delici-kesici alet kutusuna atılmalıdır.

6.3. Yaralanma ve Temas Durumunda Yapılacak İşlemler
6.3.1. İğne batan ya da kesilen yer derhal sabun ve su ile yıkanmalıdır
6.3.2. Hastanın vücut sıvılarının sıçradığı burun ağız ya da cilt bölgeleri bol suyla 
temizlenmelidir.
6.3.3. Gözlere bulaşma durumunda, gözler su veya serum fizyolojikle yıkanmalıdır.

6.3.4. Kesici-delici alet yaralanmasından sonra yaranın bir antiseptikle temizlenmesi ya da 
sıkılarak kanatılması, maruz kalan kişide enfeksiyon riskini azaltmadığından 
yapılmamalıdır.
6.3.5. Yaralanmalarda çamaşır suyu gibi kostik ajanlar kesinlikle yaralanma bölgelerine 
sürülmemelidir.
6.4.Temas sonrası profilaksi

6.4.1. Hepatit B, Hepatit C ve HIV açısından gerekli müdahalenin yapılabilmesi için yaralanma 
sonrası acilen mesai saatlerinde Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK odası tel: 1214) ile 
görüşülmeli veya EKK odasına başvurulmalıdır.
6.4.2. Yaralanma mesai saatleri dışında gerçekleştiyse gerekli tedavinizin yapılabilmesi için 
nöbetçi İdari Tabib  ile    görüşülmelidir.

6.4.3Yaralanmaya neden olan cisim kesici-batıcı ise yaralanan kişinin tetanos aşısı anamnezi araştırılır.
6.4.4  Tetanos aşısı yok ise aşılama yapılır.
6.4.5.Yaralanmaya neden olan cismin kullanıldığı kaynak kişide hepatit B, hepatit C ve HIV aranır.

6.4.6.Yaralanan personelde HBV, HCV, HIV enfeksiyonları varlığı araştırılır. Başlangıç 
değerlerini bilmek  için  ALT   ve AST bakılır.  Hepatit B  bağışıklığı araştırılarak gerekirse 
hepatit B aşısı uygulanır.
6.4.7 Kaynak kişide HIV virüsü saptanması durumunda, yaralanan personele antiretroviral 
profilaksi uygulanması için tedavi başlanır. 1,3,6,  aylarda anti- HIV ve anti HCV testi 
kontrolleri yapılır.
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6.4.8  Kaynak kişide hepatit C virüsü saptanması durumunda uygulanacak genel kabul gören 
bir profilaktik  tedavi yoktur. Akut HCV enfeksiyonunda enfeksiyon tedavisi hastalığın 
kronikleşmesini engelleyebilmektedir. 1,3,6  Aylarda anti-HCV aranır, ALT ve AST bakılır.

      6.4.9 Kaynak kişide HBV, HCV veya HIV saptanması durumunda Enfeksiyon Kontrol Sorumlu 
Hekimine en geç 24 saat içinde bildirilir. 


