
 

 

1. AMAÇ:Hastane ortamındaki kimyasal, biyolojik, radyolojik, ve nükleeer tehlikeleri(KBRN) tanımlamak, hasta, 

hasta yakını, çalışan ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.  
 

2. KAPSAM: Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ve endüstriyel tehdit ve tehlikelere karşı alınacak önlemler 
ve yapılacak hizmetleri yürütmekle görevli birim ve görevli personel başta olmak üzere  tüm hastane personeli ve 

olay öncesi, olay sırası ve olay sonrasında hastanede bulunan ve/veya gelen tüm hasta ve hasta yakınlarını tehlike 
öncesinde yapılması gereken planlama ve hazırlık çalışmaları, tehlike sırasında ve tehlike sonrasında acil 
müdahale ve iyileştirme faaliyetlerine ilişkin işbirliği, koordinasyon ve karşılıklı yardımlaşma esaslarını kapsar.  

 

3. KISALTMALAR 

KBRN: Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer  
 

4. TANIMLAR: 

KBRN Hastası: Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer maddelere maruz kalan hasta.  

Turuncu Kod:KBRN olay durumu uyarı sistemidir.  
C Tipi Koruyucu Kıyafet ( Karbon Esaslı Elbise): Koruma düzeyi, A ve B tipine oranla daha az olan elbiselerdir.  

Elbise, uzun süreli operasyonlarda kolay hareket edilmesi tercih edilen yerlerde kullanılmaktadır. Elbisenin 

kullanılacağı ortamda tehlike oluşturan ajan tespit edilmiş olmalıdır. Elbise; maske, filtre, koruyucu eldiven ve 
bot ile kullanılmalıdır.  

 

D Tipi Koruyucu Kıyafet: Normal iş üniformasıdır. Hiçbir solunum korunması yoktur, sadece minimum cilt 

korunmasını temin eder.Cilde bulaşma olasılığı bulunmadığı zamanlarda D düzeyi koruyucu elbiseler 
kullanılmalıdır. 

 

5. SORUMLULAR: 

Başhekim, İdari Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Sivil Savunma Uzmanı, Acil Servis Sorumlu 

Hekim ve Hemşiresi, Acil Servis Çalışanları 
 

6. FAALİYET AKIŞI 

Hazırlık 

 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehlike durumunda 112 Komuta Kontrol merkezi tarafından; 
Hastane Yönetimine önlemlerin alınması ve hazırlıkların yapılması için gerekli bilgilendirme yapılır. HAP 

başkanı, turuncu kod ekibiyle iletişime geçerek turuncu kod ilan edilir.  
 Güvenlik görevlisi özel koruyucu (C Tipi) kıyafet giyerek hastane giriş çıkışlarına güvenlik şeridi çekerek 
hastane güvenliğini sağlar. KBRN yaralı/temaslılarının arındırma yapılmadan acile girişini engeller.  

 Sarı alandan ve müşahede -1 alanından birer sağlık personeli özel koruyucu (C Tipi) kıyafetlerini giyerek 
KBRN Ünitesi önünde hazır bekler.  

 KBRN odasında; hastanın tıbbi müdahale ve tedavisi için müşahede-2 alanında görevli bir sağlık personeli ve 
bir hekim özel koruyucu (D Tipi) kıyafet giyerek KBRN Ünitesi çıkışında hazır bekler.  
 KBRN vaka sayısına göre; Acil Servis müşahede-2 alanında, müşahede altında bulunan hastaların, önce hastane 

içi daha sonra gerekirse hastaneler arası transferleri sağlanır. KBRN Arındırma Ünites inin sıcak su vanaları 
açılarak içerisinin ısınması sağlanır.  

 

Ayaktan Gelen Hastada: 

 Gelen hasta, KBRN Arındırma Ünitesi girişinde görevli personeller tarafından karşılanır.  

 Hastayı karşılayan sağlık personelleri tarafından hastanın giriş işlemleri Özel KBRN Triyaj Kartı ile yapılır. Özel 
KBRN Triyaj Kartı 3 bölümden oluşur. 1. Bölüm üstte, 2. Bölüm ortada, 3. Bölüm altta yer alır.  

 1. Bölüm; hasta başka bir hastaneye sevk edilirse hastanın boynuna takılarak hastayla birlikte sevk edilir. 2. 
Bölüm; hastanede kalacak olan kısımdır.3. bölüm; hasta 112 ile getirildi ise, 112’ ye teslim edilir.  

 Hasta görevli olan 2 sağlık personeli tarafından KBRN Ünitesine alındıktan sonra kıyafetleri boynundan 
başlayarak iç çamaşırı kalacak şekilde makas yardımıyla kesilir.  
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 Kesilen kıyafetler içten dışa doğru kıvrılarak katlanır. tehlikeli atık poşetli kovaya konularak, poşetin ağzı 
kapatılır ve üzerine barkot yapıştırılıp nöbetçi memura teslim edilir. 

 Hastanın özel eşyaları (cüzdan, anahtar, cep telefonu v.b) diğer tehlikeli atık poşetli kovaya konularak poşetin 

ağzı kapatılır ve üzerine barkot yapıştırılıp, form ile nöbetçi memura teslim edilir. 

 Kıyafetleri çıkarılan hasta yıkama işlemine alınır.  

 Sağlık personeli tarafından hastaya beden diliyle 5 dakika süre ile nasıl yıkanması gerektiği anlatılıp, yıkanarak 
arınması sağlanır.  

 Arınmış hasta görevli sağlık personeli ve hekim tarafından hastaya bornoz/önlük ve terlik giydirilir.  

 Hastanın kimliklendirme işlemi için fotoğrafı çekilir ve tekerlekli sandalye ile KBRN hastaları için belirlenen  
odaya alınır.Hastaya yapılan tüm işlemler kayıt altına alınır ve dosyalanır ve işlemler bittikten sonra arşive teslim 

edilir. 
 

Hasta Bilinci Kapalı Olarak Gelmişse: 

 2 Sağlık personeli tarafından KBRN Ünitesine alınıp kıyafetleri boynundan başlayarak iç çamaşırı kalacak 
şekilde makas yardımıyla kesilir.  

 Kesilen kıyafetler içten dışa doğru kıvrılarak katlanır. Tehlikeli atık poşetli kovaya konularak poşetin ağzı 
kapatılır ve üzerine barkot yapıştırılarak, nöbetçi memura teslim edilir. 

 Hastanın özel eşyaları (cüzdan, anahtar, cep telefonu vb.) diğer tehlikeliatık poşetli kovaya konularak, poşetin 
ağzı kapatılır ve üzerine barkot yapıştırılarak polise teslim edilir.  

 Hasta yıkama alanında, sağlık personeli tarafından 5 dakika süre ile yıkanarak arınması sağlanır.  

 Arınmış hasta, görevli sağlık personeli ve hekim tarafından karşılanıp üzeri battaniye ile örtülür.  
 Hastanın kimliklendirme işlemi için fotoğrafı çekilir ve sedye ile Cerrahi müdahale odasına alınır. 

 Hastanın tıbbi tedavisi için 4 branş (Göz, KBB, Göğüs Hastalıkları ve Genel Cerrahi) konsültasyo n hekimleri 
aranarak, hastanın muayenesi sağlanır.Yatışı gereken hastalar, ilgili kliniğe karantina koşulları sağlanarak 
yatırılır. Sevk edilmesi gereken hastaların sevki yapılır. Gerekli durumlarda diğer branşlardan konsültasyon 

istenebilir. 
 Arındırmada görevli olan 2 sağlık personeli kendini ve ünite içinin arındırmasını yaparak, üniteden çıkar.  

 Yapılan bütün işlemler sağlık personeli tarafından kayıt altına alınır ve Hastane Afet Planı içerisinde yer alan 
Olay Bildirim Formları ile belli aralıklarla vakaların 112 Kriz Merkezine bildirimleri yapılır.  

 Yatışı yapılan hastaların kayıtları ise yatan hasta dosyası ile arşive dosyası teslim edilir.  

KBRN  Ajanlarından Etkilenmiş  Ancak Arındırma İşlemi Yaptırmak İstemeyen Kişilerin Arındırılmas ı, 

Sağlık kurumları her türlü arındırma işlemlerinin yapılması konusunda (kişi, araç, donanım vb.) ilgili kolluk 
birimine gerekli başvuruları yaparak güvenlik önlemlerinin almasını temin eder. Arındırma işlemini yaptırmak 

istemeyen kişiler için kolluk güçlerinden gerekli önlem ve tedbirleri almasını sağlarlar. KBRN kapsamında 
görevlendirilen personele, arındırma, triajve planlama, Tıbbi KBRN, kişisel koruyucu KBRN ekipman ve 

kullanımı ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verilir.  
KBRN Ünitesinde Bulunan Malzeme Cihaz Ve Ekipmanların kullanımı, miat ve uygunluk kontrolü, güvenli 
kullanım kontrolleri, bakım ve temizliği, cihaz, malzeme ve ekipmanların kullanımı s ırasında en sık karşılaşılan 

sorunlar ve bu sorunlarınnasıl giderileceği hakkında eğitim verilmektedir. KBRN Ünitesinde Bulunan Malzeme 
Cihaz Ve Ekipmanların kullanımı, miat ve uygunluk kontrolüBirim Sorumlusu Tarafından Yapılmaktadır. 

KBRN ünitesi atıkları, Atık Yönetim Talimatına göre toplanmakta ve bertaraf edilmektedir.  
Kimyasal ve biyolojik ajanların dekontaminasyonu sonucunda oluşan atığın kanalizasyona verilmeden önce ya 
da verilmesi esnasında 1 ton suyun, 50 kg kireç kaymağı ile muamele edilmesi ile yeterli arındırılmış olarak 

kanalizasyona verilir.  
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