
 

 

 

1.0 AMAÇ 

Transfüzyon merkezinde çalışanların korunması  

2.0 KAPSAM 

Transfüzyon merkezi çalışanlarını kapsar. 

3.0 KISALTMALAR 

FDH : Fethiye Devlet Hastanesi 
4.0 SORUMLULAR 

Transfüzyon hekimi 
Teknisyenler 

Transfüzyon hemşireleri 
5.0 TANIMLAR 

Güvenli çalışma ortamının sağlanmasındaki basamaklardan biri koruyucu iş elbiselerinin giyilmesidir. Bunlar: 

İş gömleği: Su geçirmez kumaştan yapılmış olmalı, uzun kollu olmalı, yakası daima ilikli tutulmalı ve bulaşma 
olduğunda derhal çıkarılmalıdır, özellikle kan bankası ve laboratuvar çalışanlarının önlükleri hastanede yıkanmalı, 

ütülenmeli, eve götürülmemelidir.  
Eldivenler: Çalışma risk niteliğine uygun tipte olmalıdır. Eldiven  Kan ile temas olasılığı bulunan her durumda 
(kan alma, parmak delme, mukoza muayenesi, her türlü cerrahi girişim, kan torbası ve tüplerini açma vs.) 

giyilmelidir. Delinme, yırtılma ve kirlenmede hemen değiştirilmelidir. Eldiven takılı iken kesinlikle temiz 
yüzeylere dokunulmaz. Eldivenler tek kullanımlıktır, yıkamaya veya dezenfekte etmeye kalkışılmaz. İşi bittiğinde 

tıbbi atık torbasına atılır ve mutlaka eller yıkanır. 
Göz/Yüz Koruyucular: Yüz kapatıcı, gözlük, güvenlik camı.  
Maskeler: Maruz kalma niteliğine uygun tipte olmalıdır. Maske ve gözlük çalışma ortamına ve işin özelliğine 

göre ve tek kullanımlık olarak giyilir.  
İşitme Koruyucu: disposable veya tekrar kullanılabilir tiplerde kulak tıkaçları ve kulak manşonları,  

6.0 FAALİYET AKIŞI 

 Tehlikeli maddeleri taşırken, eldiven, laboratuvar kıyafeti ve emniyet gözlüklerini giyiniz. Kısa pantolonlar 
laboratuvarda hiçbir zaman giyilmemelidir. Çalışma giysisi - laboratuvar önlüğü veya diğer çalışma risk 

niteliğine uygun tipte Özel Giysi  temin edilir.  
 Tehlikeli malzeme ve/veya ekipmanla çalışırken emniyet gözlüklerini ve yüz koruma maskelerini giyiniz.  

 Tehlikeli veya zehirleyici maddeleri kullanırken eldiven giyiniz  
 Laboratuvarda herhangi bir şey yenilip içilmemeli (özellikle sigara), çalışırken eller yüze sürülmemeli, ağıza 

herhangi bir şey alınmamalıdır 

 Laboratuvar, her sabah temizlik personeli tarafından açılır ve günlük temizlik yapılır Laboratuvarın her 
bölümünde temizlik, sanitasyon dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yazılı talimatlara göre yapılmalı ve 

kayıtları tutulmalıdır. Laboratuar genel temizliği, laboratuvar temizlik talimatına göre yapılmalıdır.  
 Dökülen numuneler ( kan, idrar,  bos, serum vb…) koruyucu eldiven giyilerek pamuk havlu vs. ile silinir tıbbi 

atık poşetine atılır. Daha sonra 1/10 oranında çamaşır suyu veya 10.000ppm Klorsept Su Miktarı Litre: 1      lt   

su Tablet  Sayısı( Adet):2 klor tablet i le hazırlanmış dezenfektanlı su  dökülerek 10-15 dakika beklenir, temiz 
su ile durulanır. Eğer tıbbi atık yere dökülmüş ise, aynı işlem yapıldıktan sonra yerler paspasla da dezenfekte 

edilip, eller el yıkama talimatına göre yıkanır. 
 Çalışan personelin periyodik sağlık kontrolleri yapılmalı,  
 Saçlar kısa ya da uzun ise arkadan toplanmış olmalıdır. Tırnaklar kısa olmalıdır. Elde yara kesiği varsa su 

geçirmez bant ile kapatılmalıdır.  
 Kullanıldıktan sonra her bir eşya, alet veya cihaz yönteme uygun şekilde temizlenerek yerine kaldırılmalıdır.  

 Laboratuvarda Güvenli Çalışma İçin Mutlaka Aşağıdaki Kurallara Uyulmalıdır  
 Klinik laboratuvarlarda güvenli çalışmanın sağlanabilmesi için giysi standardına uyulmalıdır. Fethiye Devlet 

Hastanesi Laboratuvarları'nda  forma olarak beyaz renkli uzun kollu önlük giyilmeli, ayağa ise kapalı terlik 

veya ayakkabı giyilmeli.  
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 Laboratuvarda hiçbir zaman yiyecek ve içecek bulundurulmamalı.  
 Laboratuardaki bir çözücüyü asla solumayın!! Bileşiğini anlamak için çözücü şişesindeki etiketi okuyun,  

hiçbir sıvıyı tatmayınız.  
 Yetkili olmadığınız deneyleri yapmayın.  

 Laboratuvarda hiçbir zaman sigara içilmemeli ve içirilmemeli.  
 Her türlü örnek ya da reaktifi potansiyel olarak infeksiyöz nitelikte kabul edilmeli.  
 Deney sırasında örnek ve reaktiflere direkt olarak temas edilmemeli,eldiven kullanılmamalı.  
 Reaktif içeren şişeleri ya da cam malzeme hiçbir zaman boyun kısmından tutulmamalı; malzemenin boyutuna göre bir 

ya da iki elle ana gövde kısmından tutulmalı.  
 Asit içeren bir solüsyon hazırlarken asit yavaş yavaş ve sık sık karıştırılarak suyun üzerine eklenmeli; hiçbir zaman 

derişik asit üzerine su eklenmemeli  
 Ağız ile pipetlemeden mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır.  
 Herhangi bir infeksiyöz materyalin ya da reaktifin dökülmesi durumunda laboratuvar birim sorumlusu ve lab. Uzmanı 

ile  temasa geçip uygun dezenfektanla temizliği yapılmalı. Enfeksiyon komitesine ve enfeksiyon hekimine müracaat 
edilmeli.  

 Herhangi bir madde ile direkt temas sonrasında mutlaka eller yıkanmalı  
 Çalışma bitiminde kullanılan malzemelerin temiz ve düzenli kalması sağlanmalı 
 Kullanılacak kimyasal maddelerin listesi yapılmalıdır  
 Analiz yapılan bölümler, çalışan personelin rahatça hareket etmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmeli.  

 Laboratuvarda hasta örneklerinin kabul edildiği ve çalışıldığı tezgâhlar KİRLİ ALAN olarak kabul edilmeli  
 Bu tezgâhların üzerinde bulunan bilgisayar ve telefon gibi cihazlar eldivensiz kullanılmamalı. 
 Müracaat masası üzerindeki bilgisayar ve telefon kontamine eldivenle kullanılmamalı 
 Laboratuvar dışına çıkışta eller mutlaka dezenfektan ile dezenfekte edilip sonra 

%
EI Yıkama ve Eldiven Kullanma 

Talimatı' na göre yıkanmalı)  
 Islak elle elektrik düğmelerine dokunulmamalı ve cihazların elektrik fişleri sürekli takılıp çekilmemeli 

 Eğer laboratuarı en son terk ediyorsanız,  kapanması gereken tüm cihazları kapatınız ve kapıları kilitleyiniz.  
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