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ÖZET
Amaç: Tıbbi deneyimlerinin yetersiz olması nedeniyle klinik uygulamaları sırasında öğrenciler kesici ve delici aletlerle yara-
lanma açısından risk altındadır. Bu araştırma da hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamaları süresince kesici-delici aletlerle 
yaralanmaya maruz kalma durumları ve yaralanma durumunda aldıkları önlemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipteki çalışmanın evrenini bir üniversitede eğitim gören hemşirelik öğrencileri 
(N=343), örneklemini ise araştırmaya katılımı kabul eden ve formlarında eksik veri olmayan 219 öğrenci oluşturmuştur. Ça-
lışmada Uzunbayır ve ark. tarafından geliştirilen “Sağlık Çalışanlarının Kesici-Delici Tıbbi Aletleri Güvenli Kullanımına Yönelik 
Tutum Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tüm değiş-
kenlere ilişkin tanımlayıcı istatistiklere sayı, yüzde verilmiştir. T testi, varyans analizi,  Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis 
testi kullanılmıştır. (p) α=0,05’ten küçük olan değerler önemli ve gruplar arası fark vardır şeklinde kabul edilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların %83,6’sını kız öğrenciler (n=183) oluştururken, grubun %27,4 ‘ü (n=60) 2-4 kez yaralandığını ifade 
etmiştir. Kesici/delici tıbbi aletle yaralanma sayısı ile ölçeğin davranışsal alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuştur (p=0,040). Yaralandığını belirtenlerin, %44,7’i (n=98) rapor etmediğini ifade etmiştir. Yaralanmayı raporlamayan-
ların yaklaşık % 35’i yaralanmadan endişe duymadığı için yaralanmayı rapor etmediğini söylemiştir. Yaralanmayı rapor etme 
ve etmeme durumu ile ölçeğin davranışsal alt boyutu arasında anlamlılık bulunmuştur(p=0,003). Katılımcıların  %21,6 (n=48) 
Hepatit B aşısı yaptırmadığı, aşı yaptıran grubun ise % 30,1’inin (n=60) ise aşı sonrası tahlil yaptırmadıkları bulunmuştur, yap-
tıran grupla aradaki fark incelendiğinde ölçeğin bilişsel alt boyutu düzeyinde anlamlılık saptanmıştır (p=0,001).Sınıflara göre 
kesici-delici alet yaralanma sayısında istatistiksel olarak anlamlılık tespit edilmiştir (p=0,002).
Sonuç: Öğrenci hemşirelerin kesici-delici alet yaralanması ile sıklıkla karşılaştığı, yaralanmayı endişe etmedikleri için rapor 
etmedikleri ve Hepatit B aşısı yaptırma oranının düşük olduğu bulunmuştur. Bu nedenle öğrenci hemşirelere klinik staja çık-
madan önce gerekli eğitimin verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kesici delici alet yaralanması; Öğrenci hemşire; Tutum; Malpraktis

ABSTRACT   
Objective: Due to insufficient medical experience during the clinical practice, the students are at risk from needlestick/sharp 
injuries. In this study, it is aimed to determine if the nursing students are subjected to the needlestick injury/sharp injuries 
and what kind of steps they take against such injuries. 
Tool and Method: The target population of cross-sectional descriptive study consist of the nursing students (N=343) atten-
ding a university and the sampling includes 219 students who accept to participate in this research and no missing data is 
available in their forms. In this study, “Scale of Attitude of the Healthcare Workers toward Safe Use of Sharp-Sticking Medical 
Instruments”, developed by Uzunbayır et al., and the questionnaire form, prepared by the researchers, were used (Cronbach’s 
alpha=0.80).  The number and percentage were given with the descriptive statistics related to all variables during the data 
evaluation.  T test, variance analysis, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis test were used. It is deemed that the values, 
less than (p) α=0,05, are significant and there is a difference between groups.
Findings: As 83.6% of participants consist of female students (n=183), 27.4% stated that they were injured 2-4 times (n=60). 
No statistically significant difference was found between the number of needlesrick injury/sharp injury and behavioral sub-
dimension of scale (p=0,040). 44,7% of those, who stated that they were injured (n=98), declared that they did not reported 
it. Approximately 35% of those, who did not report the injury, mentioned that they did not report the injury, since they worri-
ed about the injury. The significant difference was found between the status of reporting and not reporting the injury and the 
behavioral sub-dimension of scale (p=0,003). It was found that 21.6% of participants (n=48) were not vaccinated of Hepatitis B 
vaccine, and 30.1% of those, who were vaccinated (n=60), didn’t go for analysis after vaccination. When the difference in the 
vaccinated group was studied, the significance was found at the cognitive sub-dimension of scale (p=0,001). The statistically 
significance was found in the number of needlestick/sharp injury according to the classes (p=0,002).
Conclusion: It is concluded that the student nurses often face with needlestick/sharp injury; they do not report it, since they 
don’t worry about it; and the hepatitis B vaccination rate is lower. Therefore, it is suggested that the necessary training should 
be provided to the student nurses before clinical practices.
Key words: Nurses, Chemical warfare, Prevention
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GİRİŞ

Hemşireler mesleki koşulları nedeniyle patojenlerle 
ve kesici-delici alet yaralanmaları riski ile en sık karşı-
laşan sağlık çalışanlarıdır. Sağlık çalışanlarının hastane 
koşullarında sadece gündelik temasla 20’ den fazla pa-
tojen mikroorganizma ile karşılaştıkları saptanmıştır. Bu 
patojenlerin en sık karşılaşılanı Hepatit B, C ve HIV'dir 
(1,2,3). Bu viral enfeksiyonlardan hemşirelerin en sık 
duyarlı olduğu Hepatit B virus enfeksiyonu olarak bil-
dirilmiştir(4,5,6).

Hemşirelerde kesici ve delici alet yaralanmalarının yük-
sek olduğu araştırmalarda belirtilmektedir. Ancak öğ-
renci hemşirelere yönelik literatürde kapsamlı bir veri-
ye ulaşılamamıştır. Tıbbi deneyimlerinin yetersiz olması 
nedeniyle klinik uygulamaları sırasında öğrenciler kesi-
ci ve delici aletlerle yaralanma açısından yüksek riskli 
gruptur (7). Literatürde tıp öğrencilerinin eğitimleri sü-
resince %11-50 (7), hemşirelik öğrencilerinin ise % 50-
80 arasında kesici delici ve aletlerle yaralanmaya maruz 
kaldıkları bildirilmiştir (3,8).  Blackwell ve arkadaşla-
rının bildirdiğine göre, hemşirelik öğrencilerinin okul 
yaşantıları içerisinde yarısından fazlasının hasta kan ve 
vücut sıvılarıyla temas yaşadıklarını buna rağmen yasal 
bildirimin neredeyse yok denecek kadar az olduğu-
nu bulmuşlardır (9). Hemşirelik öğrencileri, bu temas 
sonrasında HIV, hepatit B, hepatit C gibi potansiyel en-
feksiyonların bulaş riski ve korkusu yaşadıklarını vurgu-
lamışlardır (9). Azad A.,Anoosheh M., ve Delpisheh A. 
(2010), İranlı öğrenci hemşireler arasında bildirilmeyen 
kesici- delici alet yaralanma sıklığını inceledikleri araş-
tırmalarında yaklaşık %45 inin klinik deneyimleri sıra-
sında en az bir kez kesici-delici aletlerle yaralandıkla-
rını ve bu yaralananların içersinden yaklaşık %36'sının 
bunu bildirdiğini ortaya koymuşlardır (10).
Hemşirelik çekirdek programında bulaşıcı hastalıklar, 
patolojisi ve bulaşma yolları ana derslerin içeriğinde 
yer almasına ve bulaşıcı hastalıklar hemşireliği adı al-
tında ders olmasına karşın kesici-delici alet yaralanma-
larında öğrencilerin korku yaşadığı ve süreç yönetimin-
de zayıf kaldığı düşünülmektedir. Bu nedenle çalışma 
hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamaları süresince 
kesici-delici aletlerle yaralanmaya maruz kalma durum-
ları ve yaralanma durumunda aldıkları önlemlerin belir-
lenmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL METOD

Araştırmanın türü
Bu araştırma, kesitsel ve tanımlayıcı desende yapılmış-
tır.

Araştırmanın evren ve örneklemi
Bu çalışmanın evrenini 2014-2015 öğretim yılının ba-
har döneminde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde kayıtlı 
hemşirelik 2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur 
(N=343). Ancak devamsızlık, kayıt dondurma, yatay ge-
çiş, araştırmaya katılımda gönüllü olmama, eksik bilgi 
verme gibi çeşitli nedenlerle 219 bireyle çalışma ta-
mamlanmıştır.
Araştırmanın yapıldığı yer ve zaman
Bu araştırma, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Bilkent yerleşkesinde yer alan dersliklerde 
15 Şubat- 15 Mart 2015 tarihleri aralığında yapılmıştır.
Araştırma verilerinin toplanması
Bu araştırma verileri yüz yüze görüşme yöntemiyle, bi-
rebir araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Her bir anket 
ve formun yapılış süresi ortalama 15 dakika sürmüştür. 
Veri toplama formu öğrencilerin derslerinin bitiminde, 
uygun zaman aralığında yapılmıştır. Verilerin toplanma-
sında gönüllülük esas alınmıştır.
Araştırmada kullanılan veri toplama araçları
Araştırmanın verilerini elde etmeye yönelik araştırma-
cılar tarafından literatür taraması yapılarak oluşturulan 
anket formu kullanılmıştır.  İki bölümden oluşan anke-
tin ilk bölümünde; katılımcıların kaçıncı sınıf oldukları, 
hemşirelik mesleğini tercih etme durumları, kesici-de-
lici aletlerle yaralanma sayıları ve yaralanmaya neden 
olan durumları, Hepatit B aşısı yaptırma durumları; ikin-
ci bölümde; Uzunbayır ve ark. tarafından geliştirilen ve 
geçerlik güvenirliği yapılmış olan (Cronbach alfa=0,80) 
“Sağlık Çalışanlarının Kesici-Delici Tıbbi Aletleri Güvenli 
Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır (11). 
Bu araştırmada ölçeğin tutarlılığı iyi derecede bulun-
muştur (Cronbach alfa=0,88). Ölçekte; bilişsel, duyusal, 
davranışsal tutumu belirleyen üç alt bölüm ve toplam-
da 25 madde yer almaktadır. Her bir sorunun cevabını 
değerlendirmede 1 ile 5 puan arasında değişen likert 
tipi puanlama kullanılmakta ve ölçekten en düşük 25 
puan - en yüksek 125 puan alınmaktadır. Ölçeğin kesme 
puanı hesaplanmamıştır, alınan puan arttıkça kesici-de-
lici tıbbi aletlerin güvenli kullanıldığını göstermektedir.
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Araştırma verilerinin değerlendirilmesi
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 15 paket programı 
kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanım-
layıcı istatistiksel metotlar (frekans, yüzde, ortalama, 
standart sapma, min-max) kullanılmıştır. Araştırmada, 
gruplar arası karşılaştırmalarda IndependentSamples t 
test (bağımsız gruplarda t testi) ve Kruskal-Wallis Tes-
ti, Mann-Whitney U testi ve ki-kare testi kullanılmıştır. 
İhtimali (p) α=0,05’ten küçük olan değerler önemli ve 
gruplar arasında fark istatistiksel açıdan önemlidir, bü-
yük olan değerler önemsiz ve gruplar arasında fark yok-
tur, şeklinde kabul edilmiştir.
Araştırmanın sınırlılıkları
Klinik deneyim göz önünde bulundurulduğundan 1. sı-
nıf hemşirelik öğrencilerinin araştırma esnasında klinik 
eğitimde yer almadıkları düşünülerek araştırmaya dâhil 
edilmemiştir.
Etik ilkeler
Bu araştırmanın yapılması için Üniversite Fakülte yöne-
timinden yazılı izinler alınmıştır. Ayrıca her bir anketin 
uygulanmasında araştırmanın amacı belirtilerek, araş-
tırmaya dâhil olan öğrencilerden sözlü onam alınmıştır.

BULGULAR
Katılımcıların çoğunu kız öğrenciler, yaklaşık yarısını ise 
2.sınıf hemşirelik öğrencileri oluştururken; grubun ya-
rısından fazlası hemşirelik mesleğini isteyerek seçtiğini 
belirtmiştir (Tablo 1). 

Grubun yaklaşık %40'ı hiç yaralanmaya maruz kalmadı-
ğını belirtirken, yaklaşık %30'u en az bir kez kesici-delici 
alet ile yaralandığını ifade etmiştir. Tablo 1 incelenecek 
olursa yaralanma nedenlerinden birinci sırayı tedavi 
öncesi temiz aletle yaralanmanın (%37,4); ikinci sırayı 
ilaç uygulaması öncesi yaralanmanın (%13,2);  üçün-
cü sırayı ise enjeksiyon/tedavi sonrasında iğne ucunu 
kapatırken yaralanmanın (%11,4) aldığı görülmektedir. 
Yaralandığını belirtenlerden %18,7 ‘ü (n=41) yaralanma 
durumunu rapor ettiğini ifade etmiştir. Yaralanmayı ra-
porlamayanların yaklaşık % 35'i yaralanmadan endişe 
duymadığı için yaralanmayı rapor etmediğini belirtmiş-
tir. Katılımcıların %21,6 (n=48) Hepatit B aşısı yaptırma-
dığı, aşı yaptıran grubun ise %30,1’inin (n=60) ise aşı 
sonrası tahlil yaptırmadıkları bulunmuştur (Tablo 1). 

Tablo 1: Demografik Veriler 

                                                                                                                     Ort.±SS Min-Max

Yaş                                                                                                      20,8 ± 1,2 18-25

Cinsiyetiniz 
(N=219)                                                                                         n %

Kadın                                                                                                              183 83,6

Erkek                                                                                                                36 16,4

Sınıfınız (N=213)

2. sınıf                      89   40,6

3. sınıf                  72 52

4.sınıf                         32,6   26,5

Hemşirelik mesleğini seçme durumunuz (N=218)

İsteyerek                   123   56,2

İstemeyerek                                     95    43,4

Kesici-delici aletle yaralanma sayısı (N=216)

Hiç                                                                                                                    82 37,4

1 kez                                                                                                                 63 28,8

2-4 kez                                                                                                              60 27,4

Daha fazla                                                                                              11 5,0

Kesici-delici aletle yaralanma nedenleri*

Tedavi öncesi temiz aletle                                                                                82 37,4

İlaç uygulaması sırasında                                                                                 29 13,2

Enjeksiyon/tedavi sonrasında 
iğne ucunu kapatırken                                      25 11,4

İğneyi atık kutusuna atarken                                                                              18 8,2

Kanla bulaşmış aletin kazara ba
tmasıyla                                                           14 6,4

Venöz kan alma sırasında                                                                                     11 5

IV kanül takarken                                                                                                6 2,7

Kesici-delici aletle yaralanma sonrası raporlama durumu

Evet, raporladım 41 18,7

Hayır, raporlamadım 98 44,7

Raporlamama nedeniniz  

Prosedürden haberim yoktu                                                                      13 5,9

Hastanın bulaştırıcı riski düşüktü                                                                 7 3,2

Endişe duymadım                                                                                  76 34,7

Hepatit B aşılanma durumunuz

Evet,                                                                                                  161 73,5

Hayır,                                                                                                  48 21,9

Aşı sonrası tahlil yaptırma durumunuz (aşısız olanlar bu 
soruya yanıt vermemiştir.)

Evet,                                                                                                    95 43,4

Hayır,                                                                                                   66 30,1

*Birden çok seçenek işaretlenmiştir.
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Tablo 2: Ölçek Alt Boyut Puanlarının Değerlendirilmesi 

Şekil 1: Sınıflara Göre Yaralanma Sayısı (p=0.002)

Ölçek alt boyut puanlarının değerlendirilmesi tablo ile 
verimiştir. (tablo 2)

Sınıflara göre yaralanma sayısı incelendiğinde en çok 
yaralanmanın 2. Sınıf hemşirelik öğrencilerinde (n=86), 
en az yaralanmanın ise 4. Sınıf hemşirelik öğrencile-
rinde (n=58) olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar ince-
lendiğinde sınıflara göre kesici-delici alet yaralanma 
sayısında istatistiksel olarak anlamlılık tespit edilmiştir 
[χ²(2)=12.536;p=0,002;p<0,05] (Şekil 1).

Ölçek puanları incelendiğinde 4.sınıf hemşirelik öğ-
rencilerinin toplam ölçek puanları (114±8,9); 2. ve 3. 
sınıf hemşirelik öğrencilerinin toplam ölçek puanlarına 
(112,6±9,5; 111,8±12,2) göre daha yüksek saptanması-
na rağmen sınıflar arasında anlamlı bir fark bulunama-
mıştır (χ²(2)=0,773) (Tablo 3).

Çalışmaya katılan kız öğrencilerin toplam ölçek puanları 
113,3±9,5(min:72-max:125); erkek öğrencilerin toplam 
ölçek puanları 109,3±13,1 (min:76-max:125) bulun-
muştur. Kız öğrencilerle, erkek öğrencilerin ölçek alt bo-
yut puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır 
(p>0,05; Tablo 3).

Tablo 3 incelendiğinde; kesici/delici tıbbi aletle yara-
lanma sayısı ile ölçeğin davranışsal alt boyutu arasında 
[χ²(3)=8,310; p=0,040; p<0,05]; kesici/delici tıbbi alet 
yaralanması yaşandığında yaralanmayı rapor etme ve 
etmeme durumu ile ölçeğin davranışsal alt boyutu ar
asında[χ²(1)=8,844;p=0,003;p<0,05]istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunmuştur.

Hemşirelik öğrencileri lisansa başladığı zaman klinik 
uygulamaya çıkmadan önce hepatit B aşısı yaptırmaları 
üniversite medikosu tarafından sağlanmaktadır. Ancak 
araştırma grubumuza alınan öğrenci hemşirelerin nere-
deyse 1/4’ü aşı olmadığını ifade etmiş; aşı olan öğrenci-
lerin ise % 43,4’ü aşı sonrası rapel ve antikor seviyelerini 
takip ettiği bulunmuştur. Aradaki fark istatistiksel ola-
rak incelendiğinde ölçeğin bilişsel alt boyutu düzeyinde 
anlamlılık bulunmuştur [χ²(1)=11,668; p=0,001;p<0,05; 
Tablo 3]. 

Ölçek alt boyutları ile hemşirelik mesleğini seçme du-
rumları ve yaralanma sonrası yaralanmayı rapor etme-
me nedenleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 
(Tablo 3).

Puan Türü N Min-Max Ort. ±SS

Davranışsal ölçek 
puanı 214 19-35 31,34±3,49

Duyusal ölçek 
puanı 215 16-30 26,76±2,98

Bilişsel ölçek 
puanı 209 27-60 54,45±5,33

Toplam ölçek 
puanı 204 72-125 112,67±10,26
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Değişken Davranışsal ölçek 
puanı

Duyusal ölçek 
puanı

Bilişsel ölçek puanı Toplam ölçek puanı

Cinsiyet (N=219)

Kadın (n=183) 31,5 ± 3,3 26,9 ± 2,9 54,8 ± 5,2 113,3 ± 9,5

Erkek(n=36) 30,5 ±  4,3 26,1 ± 3,7 53,1 ± 6,3 109,3 ± 13,1

p 0,338 0,427 0,24 0,157

Sınıf  (N=213)

2.sınıf(n=89) 31,6 ± 3,2 26,7 ± 3,0 54,0 ± 5,2 112,6 ± 9,5

3.sınıf (n=72) 31,0 ± 3,9 26,5 ± 3,4 54,5 ± 6,2 111,8 ± 12,2

4.sınıf(n=52) 31,4 ± 3,4 27,2 ± 2,4 55,1 ± 4,3 114,0 ± 8,9

χ² 0,765 0,808 2,364 0,773

p 0,682  0,668  0,307 0,680

Hemşirelik mesleğini seçme durumu

İsteyerek n=120 n=120 n=117 n=113

İstemeyerek n=95 n=94 n=91 n=90

χ² 0,041 0,355 1,980 0,233

p 0,840 0,551 0,159 10,629

Kesici/delici tıbbi aletle yaralanma sayısı

Hiç n=80       n= 80 n=76 n= 76

1 kez n=62    n= 62      n=61 n=59

2-4kez n=58 n=59 n=59 n=56

Daha fazla n=11    n=11 n=10      n=10

χ² 8,310 2,327 3,547 4,694

p 0.040 0,507  0,315             0,196

Yaralanma sonrası yaralanmayı rapor etme durumu

Evet n=41 n=40 n=39 n=38

Hayır n=95 n=97 n=97 n=93

χ² 8,844 2,779 1,384 3,971

p 0,003 0,095 0,239 0,046

Yaralanma sonrası yaralanmayı rapor etmeme nedenleri

χ² 1,736 5,257 3,154 3,846

p 0,420 0,072 0,207 0,146

Hepatit B aşısı yaptırma durumu

Evet n=157 n=158 n=154 n=151

Hayır n=47 n=47 n=46 n=44

χ² 2,115 1,235 10,335 6,547

p 0,146 0,266 0,001 0,011

Aşı sonrası kontrol (antijen+antikor düzeyi) yaptırma durumu

Evet n=93 n=93 n=90 n=88

Hayır n=64 n=65 n=64 n=63

χ² 4,985 4,809 11,668 5,543

p 0,026 0,028 0,001 0,19

Tablo3: Ölçek ve Ölçek Alt Boyutları Puan Ortalamalarının Değişkenlere Göre Karşılaştırılmasının Dağılımı
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TARTIŞMA 

Kesici ve delici alet yaralanmaları sağlık çalışanları özel-
likle de hemşireler için mesleki tehlikeler arasındadır. 
Bu araştırma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin kesi-
ci-delici alet yaralanmalarına ilişkin bilgi ve tutumunu 
değerlendirildi ve elde edilen veriler literatür doğrultu-
sunda tartışılacaktır.
 
Araştırmaya katılan bireylerin 2/3’ünden fazlasını kadın 
oluşturmaktadır. Kaya ve arkadaşlarının (2012) sağlık 
çalışanlarında yaptıkları kesici-delici alet yaralanmala-
rın değerlendirildiği eserlerinde örneklemin 2/3’ünün 
kadınlardan oluşturduğu bildirilmiştir (12). Irmak ve 
Baybuga (2011) hemşirelik öğrencilerinde yaptıkla-
rı araştırmalarında %62,9’unun (13); Sharma ve ark. 
(2015) ise % 90.36’sının (14) kadın öğrenci hemşire ol-
duğunu belirtmişlerdir. Bu sonuçlar çalışmamız bulgula-
rı ile uyum göstermektedir.
 
Örneklem grubumuzun yaş ortalaması 20,8 ± 1,2’dir. 
Literatür incelendiğinde hemşirelik öğrencilerinde ya-
pılan çalışmalar ile bu bulgu arasında benzerlik bulun-
muştur (13,15). 
 
Araştırma örneklemimizin %40’ (n=89) 2. sınıf öğren-
cisidir. En az katılımın 4. sınıf öğrencilerinde (% 26,5, 
n=52) olduğu bulunmuştur. Bu azalmanın nedeninin 
son sınıf öğrencilerinin saha uygulamalarına çıktığı, 
mezuniyet telaşı ve mesleğe başlama kaygısının yüksel-
diği, bununla birlikte bireysel otonomilerinin artması 
gibi nedenlerle katılımlarının düştüğü düşünülmekte-
dir. Sınıflar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır (p<0,05). Irmak ve Baybuga’nın (2011) 
hemşirelik öğrencilerinde yaptıkları araştırmalarında da 
4. sınıf hemşirelik öğrencilerinin katılımının en az oldu-
ğu bulunmuştur (13). Bu sonuç çalışmamız bulguları ile 
uyumludur.
 
Araştırma kapsamına alınan hemşirelik öğrencilerinin 
%56,2’ sinin hemşirelik programını isteyerek seçtiğini 
ifade etmiştir. Tüfekçi ve Yıldız (2009) yaptıkları çalış-
mada hemşirelik öğrencilerinin %52,7’sinin isteyerek 
tercih ettikleri saptanmıştır (15).Aynı zamanda mesle-
ğe istemeyerek gelenlerin oranının da %43,4 (n=95) ile 

grupların birbirine çok yakın olduğu bulunmuştur. Klinik 
uygulamaya çıkmalarına rağmen mesleğe başlamadan 
öğrencilerin halen kararsızlıklarının olduğu düşünül-
mektedir. Bu öğrenci grubunun Yıldırım Beyazıt Üni-
versitesi ilk lisans programı olması nedeniyle akademik 
kariyer yapmaya çok istekli olmalarının bu yüzdeleri et-
kilemiş olabileceği ihtimal dâhilindedir. 
 
Öğrencilerin kesici-delici alet yaralanmalarının sayı-
sı incelendiğinde neredeyse %30’unun(n=60) 2-4 kez, 
%29’unun (n=63) klinik uygulama süresince 1 kez yara-
landığı, %37’sinin ise hiç temas öykülerinin olmadığını 
bildirmişlerdir. Hiç temas etmemiş olduğunu söyleyen-
lerin stajda daha az invaziv işlem yapılan kliniklerde yer 
almış olabileceği ya da invaziv işlem esnasında çekimser 
davranmış olmalarından kaynaklandığı düşünülebilir. 
Hiç temas etmemiş grubun kesici-delici alet yaralanma-
sının tam manasıyla kavrayamayıp bilgi eksikliğinden de 
fark edememiş olabileceği düşünülmüştür. Literatürde 
bu konu ile ilgili çeşitli çalışmalar farklı sonuçlar göster-
mektedir. Irmak ve Baybuga hemşirelik öğrencilerinin 
%19,4’ünün (13); Smith and Leggat %13,9’unun (16)  
yaralanmaya maruz kaldığını belirtirken; Shiao ve arka-
daşları hemşirelik öğrencilerin %61,5’inin (3); Talas yak-
laşık yarısının (% 49) (8); yaralanmaya maruz kaldığını 
belirlemişlerdir. Bu sonuçlara göre hemşirelik öğrenci-
lerinin kesici- delici alet yaralanmalarında riskli bir grup 
olduğu vurgulamak doğru olur.

Kuyurtar ve Altıok’un (2009) yaptıkları araştırmada 2. 
sınıf sağlık yüksek okulu öğrencilerinin % 75 oranıyla en 
çok, 4. sınıf sağlık yüksek okulu öğrencilerinin ise %60 
oranı ile en az yaralanan grup oldukları bulunmuştur 
(7). Sharma ve ark. yaptıkları çalışmalarında hemşire-
lik öğrencilerinin %57,6’sının okul döneminin ilk yılında 
gerçekleştiğini bulmuşlardır (14). Bizim araştırmamızda 
sınıflara göre yaralanma sayısı incelendiğinde en çok ya-
ralanmanın 2. sınıf hemşirelik öğrencilerinde (n=86), en 
az yaralanmanın ise 4. sınıf hemşirelik öğrencilerinde 
(n=58) olduğu saptanmıştır. Bu sonuç literatürle uyum 
göstermektedir. 4. sınıf hemşirelik öğrencilerinde yara-
lanma oranının düşük olmasının nedeni klinik uygula-
malarda halk sağlığı alanlarını ile psikiyatri kliniklerini 
kullanmalarına, daha az perkütan girişim yapmalarına 
ve 35 hafta staj görmeleriyle tecrübe kazandıklarına 
bağlanabilir. Aynı zamanda Martin ve arkadaşları 2011 
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sağlık çalışanları arasında kesici- delici aletlerle yaralan-
manın yaş ve mesleki çalışma yıllarıyla ilişkiyi inceledik-
leri araştırmalarında, yaklaşık %65 oranla hemşirelerin 
en çok mesleki yaralanmalara maruz kaldıklarını, bu 
yaralananların %64’ü ise çalışma yıllarının ilk 5 yılı içeri-
sinde yaralanmaya maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir 
(17).

Yaralanma nedenleri incelenecek olursa, %37,4’ünün 
tedavi öncesi temiz aletle yaralandıkları dikkat çekici-
dir. Kuyurtar ve Altıok’un tıp ve hemşirelik öğrencilerini 
içeren çalışmalarında bu oran% 81,2 olarak bulunmuş-
tur (7). Bu sonuç bize öğrenci hemşirelerin ilaç hazırla-
ma (ampul/flakondan ilaç çekerken, ilaçları sulandırma 
sırasında)sırasında gerekli özeni gösteremediklerini ve 
klinik öncesi eğitimlerde yetersiz ve etkisiz uygulama 
yaptıklarını gösterebilir. Enjeksiyon/tedavi sonrasında 
iğne ucunu kapatırken yaralanma oranı Kuyurtar ve 
Altıok’un sağlık yüksek okulu öğrencilerinde % 19,1 (7) 
iken bizim çalışmamızda bu oran  %11,4 olarak bulun-
muştur. Klinik eğitimlerde iğne ucunun kapatılmadan 
atık kutusuna atılması gerektiği vurgulanmasına rağ-
men öğrenci hemşirelerin bu kurala uymadıkları görül-
mektedir. Kaya ve ark. sağlık çalışanlarında yaptıkları 
araştırmalarında bu oran %50,6 olarak bulunmuştur 
(12).

Parlar ve ark. 2008 yılında Muğla il merkezinde çalışan 
391 hemşirede yapmış oldukları bir çalışmada, kesici 
yaralanmalara maruz kalma durumu değerlendirilmiş-
tir. Çalışma sonucunda hemşirelerin %51.9 ‘u 6 aylık 
periyotta kesici yaralanmaya uğradığını belirtmişlerdir. 
Bu yaralanmaların %80.1’inin enjektörlerden kaynak-
landığını bulmuşlardır (6). Bu bilgiler doğrultusunda 
klinik uygulama öncesi invaziv tüm girişim ve bakım 
uygulamaları için günümüz gelişmeleri doğrultusunda 
öğrenci hemşireye özgü internet, bilişim sistemlerini 
kullanarak yada simülasyon robotları gibi alternatif me-
todlar kullanılarak modül çalışılabilir. Klinik staj peryo-
dunda öğretim üyesi bir mentor gibi her öğrenci hemşi-
renin asgari uygulamalarını kayıt altına alınabilir.   
 
Kesici-delici aletlerle yaralanmaya maruz kalan öğren-
cilerin yaralanmayı rapor etme oranlarına bakıldığında 
Shiao ve ark. (2002) % 86,9’unun (3), Kuyurtar’ın aktar-
dığına göre Cevrini ve Bell (2005) çalışmalarında tıp öğ-

rencilerinin % 70,7’sinin (7); Irmak ve Baybuga (2011) 
% 68,3’ünün (13); Sharma ve ark. (2015) %54,5’inin 
(14) yaralanmayı rapor etmedikleri bulunmuştur. Bi-
zim çalışmamızda ise yaralanan öğrencilerin % 44,7’si 
yaralanmayı rapor etmediğini söylemişlerdir. Ancak 
öğrencilerin “Prosedürden haberim yoktu” (%5,9); 
“Hastanın bulaştırıcı riski düşüktü” (%3,2) ve “Endişe 
duymadım” (% 34,7) gibi nedenlerle yaralanmayı rapor 
etmemeleri düşündürücüdür. Örneklem grubumuzda 
endişe duymadığı için yaralanmayı rapor etmeyenle-
rin oranının yüksek olduğu dikkat çekicidir. Bu duru-
mun öğrencilerin daha çok tedavi öncesi temiz aletle 
yaranmasıyla ilgisi olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca 
öğrenci hemşirelere olası bulaş riski, kesici-delici alet 
yaralanmalarında izlenecek yollara ilişkin peryodik eği-
timler planlanılması düşünülebilir. Merih ve ark. araş-
tırmalarında kesici-delici aletlerle yaralanmaya maruz 
kalan hemşirelerin yaklaşık %20 ile ikinci sırada yer 
aldığını bildirmiştir. Ayrıca yaralanma esnasında sağlık 
personelinin neredeyse %60’nin koruyucu önlem aldı-
ğı bulunmuştur (18).  Bahçecik ve Öztürk 162 hemşire 
üzerinde yaptıkları araştırmalarında üniversite hasta-
nesinde çalışan grubun %71’le güvenlik önlemlerini 
yetersiz olarak belirtmişler, özel hastanede çalışanların 
(JCI akredite hast.) %86 güvenlik önlemlerini aldıklarını 
belirtmişlerdir (19).  Karadakovan’ın aktardığına göre; 
Grene ve arkadaşları dokuz hastanenin anestezi perso-
nelinden oluşan 58 yaralanmayı incelediğinde, 39 yara-
lanmanın kontamine materyal ile olduğu, hepsinin de 
iğne olduğu, 19 yaralanmanın kontamine olmayan veya 
kontamine olup olmadığı bilinmeyen yaralanma olduğu 
saptanmıştır. Yaralanmaların çoğunun sağlık personeli-
nin elinde olduğu görülmüştür. Kontamine perkütanöz 
yaralanmaların %8’inin birkaç aşamalı işlemlerin her-
hangi bir aşamasında; %13’ünün iğnenin kılıfını takar-
ken; %41’inin işlem bittikten sonra olduğu dikkati çek-
mektedir (20).

Sağlık çalışanlarında HBV infeksiyon riski, genel popü-
lasyona göre neredeyse on kat daha olarak bildirilmiştir 
(13**). Kan ve vücut sıvılarıyla temas sıklığının artma-
sıyla HBV bulaşma riski açısından öğrenci hemşireler de 
risk grubu içinde değerlendirilmelidir (13). Araştırma 
grubuna alınan öğrenci hemşirelerin Hepatit B aşılan-
ma durumları değerlendirildiğinde; %73,5 (n=161) He-
patit B aşısı olmuş %30,1’i aşılanmadığı tespit edilmiş-
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tir. Hepatit B aşısı olan grubun kesici-delici tıbbi aletleri 
güvenli kullanıma yönelik tutum ölçek puanları değer-
lendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulun-
muştur (p=0,001). Ayrıca bilişsel alt ölçek alanında en 
yüksek puan olarak tespit edilmiştir. Yıldırım ve Özpolat 
ise 110 sağlık meslek lisesi öğrencilerini mesleki riskleri 
incelediği eserinde öğrencilerin bilgi düzeyini oldukça 
düşük bulmuştur. Bununla birlikte HBV aşılanma oranla-
rı %40 olarak bulunmuştur (21). Öğrenci hemşirelerden 
Hepatit B aşısı olanların %43,4’ü (n=95) aşılanma son-
rası kan antijen-antikor seviyelerini takip etmediklerini 
belirtmişlerdir. Kutlu ve arkadaşlarının tıp fakültesi öğ-
rencilerinde yürüttükleri çalışmalarında % 59,6 (n=200) 
yaklaşık yarısından fazlası Hepatit B aşısı olduklarını, % 
40,4 (n=142) aşılanmadıkları bildirilmiştir (22). Devlet 
hastanesi çalışanlarının Hepatit belirteçleri incelendiği 
bir çalışma da, çalışmaya alınan 411 sağlık çalışanından 
HBsAg 7 olguda, yalnız anti-HBs 311 olguda, anti-HCV 
bir olguda pozitif olarak saptanmıştır. Anti-HBs ve anti-
HBc belirleyicilerinin birlikte pozitifliği 75 kişide belir-
lenmiştir. Tek başına anti-HBs pozitif olan olguların ta-
mamının aşılı olduğu duyurulmuştur (23). Demir ve ark. 
Hepatit B aşılanma sonrası anti-HBs pozitifliğini % 58.2 
olguda, anti-HBs ve anti-HBc total pozitifliğini % 20.1 
olguda belirlemişler ve meslek grupları arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı fark saptamışlardır (24). Araştırma 
bulgularımız literatür verileriyle uyumlu görülmüştür. 
Ayrıca kesici- delici alet yaralanması nedeniyle veneral 
enfeksiyonları önleme de izolasyon önlemlerine ek ola-
rak aşı ile önlenebilir hastalıklarda henüz aktif çalışma 
hayatına geçmemiş öğrenci hemşirelerin bağışıklığının 
sağlanması ele alınması gereken önemli konulardan biri 
olarak düşünülmektedir. 

SONUÇ

Sonuç olarak; öğrenci hemşirelerin ölçek puan ortala-
maları düşük düzeyde tespit edilmiş olup en düşük or-
talama duyusal alandan, en yüksek ortalama ise bilişsel 
alandan alındığı gözlenmiştir. Çalışmamızda bilgi düze-
yi ve ölçek puanlarından alınan oranın düşük düzeyde 
olmasının kişisel koruyucu önlemler ve eğitim çalış-
malarıyla ilgili olabileceği düşünülmüştür. Bu durumda 
öğrenci hemşireler infekte kan ve kan ürünleriyle daha 
yakın temasta sağlık çalışanlarıyla beraber kişisel ko-
ruyucu önlemlere daha fazla dikkat etmesi gerektiğini 

düşündürmüştür. Ayrıca eğitim ve bağışıklama çalış-
malarında titizlikle ve güncel klinik rehberler doğrultu-
sunda peryodik tekrarların yapılması gerektiği kanısını 
oluşturmuştur.
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