
 

 

1.0 AMAÇ 

Hasta ve çalışan güvenliğini, numune güvenliğini sağlamak amacıyla, laboratuar ortamında uyulması gereken 
kuralların uygulanmasını sağlamak. Laboratuarda çalışırken oluşabilecek biyolojik, kimyasa l madde 

bulaşmasına maruz kalma ve yangın, elektrik güvenliği, düşmelere bağlı risklere karşı hasta ve çalışanların 
güvenliğini sağlamak, oluşabilecek çevre zararlarını engellemek ve uygulanmasını sağlamak, bu süreçlerde 
oluşabilecek aksaklıkların giderilmesini sağlamak ve gerekli önlemleri almak.  

2.0 KAPSAM 

Hastane laboratuarlarında çalışan tüm personel 

3.0 KISALTMALAR 

 

4.0 SORUMLULAR   

 Laboratuvarda çalışan hekimler  

 Laboratuvarda çalışan biyologlar 
 Laboratuvarda çalışan teknisyenler 

 Laboratuvarda çalışan hemşireler 
 Numune transferi yapan görevliler 
5.0 TANIMLAR 

 
6.0 FAALĠYET AKIġI 

 LABORATUVAR ÇALIġANLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 

Fethiye Devlet Hastanesi  kimlik kartları takılmalıdır 

Güvenli çalışma bilgileri öğrenilmelidir.  

          Laboratuvar çalışmaları sırasında çalışanın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak amacıyla Kişisel 
Koruyucu Ekipman (KKE) kullanılmalıdır 

KKE tipleri Ģunlardır:  

 Laboratuvar forması: Laboratuvarda çalışırken koruyucu giysi olarak uygun uzunlukta ve bedende tercihan 
yanmayan kumaştan laboratuar önlüğü ya da alt-üst forma giyilmelidir. Forma üzerine hırka, ceket gibi 

başka giysi giyilmemelidir. Ayakkabılar laboratuvarda çalışmaya uygun olmalıdır. 
 Eldiven : 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 dokunulmamalıdır. Eldivenler tek kullanımlıktır, yıkamaya veya dezenfekte etmeye 

kalkışılmamalıdır. İşi bittiğinde tıbbi atık torbasına atılmalı ve mutlaka eller yıkanmalıdır. 
 Gözlük Göz/Yüz Koruyucular -yüz kapatıcı, gözlük, güvenlik camı,  

 Maske, Maruz kalma niteliğine uygun tipte,olmalıdır. Maske ve gözlük çalışma ortamına ve işin özelliğine 
göre ve tek kullanımlık olarak giyilir.  

   Laboratuvarda herhangi bir şey yenilip içilmemeli, çalışırken eller yüze sürülmemeli, ağıza herhangi bir    
şey alınmamalıdır. Çalışma alanı içindeki buzdolaplarına yiyecek içecek konulmamalıdır.  

 Laboratuvarda, her sabah günlük temizlik yapılmalıdır Laboratuvarın her bölümünde temizlik,  
dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yazılı talimatlara göre yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır.  

 Çalışan personelin periyodik sağlık kontrolleri yapılmalı, İğne batması vb. yaralanmalarda talimatlara göre 

hareket edilmelidir. Cilde ve göze kimyasal madde sıçraması halinde  bol su ile yıkanmalıdır.  
 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 hiçbir zaman sigara içilmemeli ve içirilmemeli 
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 Laboratuardaki bir çözücü asla solunmamalı, içeriğini anlamak için çözücü şişesindeki etiket 

okunmalıdır.Hiçbir sıvı tadılmamalıdır.  
 Her türlü örnek ya da reaktifi potansiyel olarak infeksiyöz nitelikte kabul edilmelidir. Deney sırasında 

örnek ve reaktiflere direkt olarak temas edilmemeli, eldiven kullanılmalıdır. Eldiven delinir ya da yırtılırsa 

hemen değiştirilmelidir.  
 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 
eklenmemelidir. 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 yapılmalıdır. 
 Çalışma bitiminde kullanılan malzemelerin temiz ve düzenli kalması sağlanmalıdır. 

 Analiz yapılan bölümler, çalışan personelin rahatça hareket etmesine olanak sağlayacak şekilde 

düzenlenmelidir. 
 Laboratuvarda hasta örneklerinin kabul edildiği ve çalışıldığı tezgâhlar kirli alan olarak kabul edilmelidir.Bu 

tezgâhların üzerinde bulunan bilgisayar ve telefon gibi cihazlar eldivensiz kullanılmamalıdır.. 

 Laboratuvar çalışanları mutlaka el hijyenine dikkat etmelidir. Sağlık hizmeti sunulan alanlarda sağlık 
hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlar hem hasta güvenliğini zedeleyen hem de kurum maliyetini arttıran bir 

faktördür. El hijyeni  uygulaması ile bu olumsuz koşulları minimuma indirmek mümkündür.  
AĢağıdaki endikasyon durumlarında el hijyeni uygulanmalıdır. 

 Laboratuvara girişte 

 Klinik materyal bulaşıcı olduğunda 

 Eldiveni çıkardıktan sonra  

 Laboratuvar yüzeylerine direkt temastan sonra  

 Laboratuvardan çıkarken 
 Kontaminasyon riskinin önlenmesi için sıvı sabunlukların üzerine ekleme yapılmamalıdır. Alkol bazlı el 
antiseptiği kullanılıyorsa ellerin kuru ve temiz olmasına dikkat edilmeli , eller kuruyana kadar ovulmalıdır. 

 Tıbbi ve evsel atıklar ilgili talimatlar doğrultusunda ayrı çöp kovalarına ve poşetlerine atılmalıdır. 
Kullanılan enjektör, pipet ucu, lam, lamel gibi kesici-delici aletler, bunlar için özel hazırlanmış atık kutularına 

atılmalıdır. Enjektör uçları asla kapatılmaya çalışılmamalıdır.  
 Laboratuvar ortamının ve buzdolaplarının sıcaklık ve nem takipleri talimatlara uygun olarak yapılmalıdır.  

 

 LABORATUVAR KOġULLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

Laboratuvarımızın fiziki durumunu iyi tanımalı ve tehlike anında nasıl davranılacağı önceden belirlenmelidir.  
Laboratuarda fiziki durumun değerlendirilmesi 

 Yangın çıkış kapısı ve yangın merdiveni bilinmelidir.  
 Tüm yangın söndürücülerin etrafında 1 m’lik bir mesafenin açık bırakılması gerekir.  
 Alarm sisteminin kontrolü yapılmalıdır.  

 Yangın söndürücülerinin yerleri ve nasıl kullanılacağı bilinmelidir.  

 Gaz ve su vanalarının yerleri ve nasıl kapatılacağı bilinmelidir.  
 Elektrik ana şalterinin yeri ve nasıl kapatılacağı bilinmelidir.  

 Gaz tüplerinde kaçak olup olmadığı kontrol edilmelidir.  

 Çalışma ortamının havalandırması yapılmalıdır.  
 Işıklandırmanın kontrolü yapılmalıdır.  
 Basınçlı gaz tüplerinin sağlam ve desteğe bağlı olup olmadıkları kontrol edilmelidir.  

 Atıkların muhafaza edileceği yerler kontrol edilmelidir.  
 Raflar ve malzeme dolaplarının güvenli olup olmadığı kontrol edilmelidir.  

 Tehlikeli kimyasal maddelerin konulduğu kaplar, şişeler, tüpler üzerindeki gerekli uyarı işaretleri kontrol 
edilmelidir.  
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 Çalışma alanları temiz ve düzenli tutulmalıdır. Çalışma yapılacak ortamda patlayıcı, alev alıcı, yanıcı, yakıcı 

ve biyolojik  maddelerin olup olmadığı kontrol edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır 

 Santrifüj makineleri, basınçlı kaplar, vakum pompaları kontrol edilmelidir.  
 Kaza anında kullanmak için ilk yardım malzemeleri bulundurulmalı ve bunların nasıl kullanılacağı 

öğrenilmelidir.  
 Her çalışan  için laboratuvar gözlüğü bulundurulmalıdır.  
 Doğalgaz arıza, itfaiye acil servis gibi yardım istenecek kurumların telefonları bulundurulmalıdır.  

 
 KULLANILAN KĠMYASAL MADDELERE KARġI ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLER  

 Laboratuvarda bulunan kimyasal madde kapları ve reaktif şişeleri etiketlenmelidir. Etiketin üzerinde 
reaktifin adı, konsantrasyonu, hazırlayanın adı ve hazırladığı tarih bulunmalıdır.  

 Kimyasal maddelerin özellikleri, tehlike işaretlerinin anlamları araştırılmalı ve bu yönden tedbirler 
alınmalıdır. Kimyasal madde etiketlerinde bulunan ;R işaretleri, kullanıcıyı hem tehlike sembolleri açısından 
hem de tehlikenin niteliği açısından uyarır, S işaretleri ise bu maddelerle çalışırken ortaya çıkacak sağlıkla 

ilgili tehlikelerden nasıl korunulacağı ile ilgili güvenlik öne rilerini belirtir. Örneğin R1  Kuru halde 
patlayıcıdır, R10-Alevlenebilir, R20-Solunumla alınırsa sağlığa zararlıdır, S1-Kapalı yerde saklayın, S3-

Serin yerde tutun,S24-Cilt ile temastan kaçının. 
 Tüm çalışanlar işyerinde kullanılan tehlikeli kimyasalları b ilmelidir.  Kimyasal maruziyetten nasıl 

kaçınılacağı, maruz kalma riskinin nasıl azaltılacağı ve acil bir durumda neler yapılacağı hakkında, çalışanlar 

bilgi sahibi olmalıdır.  

Çalışanlara kullandıkları kimyasallar hakkında eğitim verilmelidir. 

Bu eğitim şunları içermelidir: 

Tehlikeli kimyasalların tipleri: 

a) Fiziksel: 

 Patlayıcı 
 Yanıcı 

 Reaktif 
 

b) Sağlık açısından: 

 Toksik etki 
 Koroziv etki 

 
Kendini koruma 

 Bilgi toplama 

 Ambalaj etiketleri/üretici dökümanları 
 Çalışma prosedürlerinin periyodik gözden geçirilmesi 
 Tüm maruziyetleri minimize etme  

 İyi hijyen pratiği 
 Yeme- içme, sigara yasağına uyma  

 Makyaj yapma yasağına uyma  
 Kimyasallarla çalışma sonrası ellerin yıkanması 
 Amaca uygun kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi  

 Risklerin asla küçümsenmemesi 
 Gerektiğinde uzman yardımı istenmesi 
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 Personel Kontaminasyonu: 

Maruz kalma durumlarında; 

 Çalışma arkadaşlarınızı uyarın. 
 Kontamine giysileri hemen çıkarın sızdırmaz poşete koyarak ağzını sıkıca kapatınız.  

 Poşetin üzerine kimyasal bulaş diye etiketleyiniz. Poşetteki giysileri laboratuar kirli çamaşır kovasına atınız.  

 Suyu (duş/lavabo/göz yıkama ünitesi) bolca akıtarak etkilenmiş vücut bölgelerini 15-20 dakika yıkayın. 
 Laboratuar sorumlusuna haber veriniz.  

 

Göze kimyasal madde sıçraması ve yanık: 

 Tahriş olmamış gözü koru; diğer göz kapağı zorla açılarak su/göz solüsyonları ile en az 15-20 dakika yıkama 

işlemi uygulayın.  
 Yıkama esnasında parmaklarınızla göz kapaklarını açın ve göz bebeğinizi farklı yönlere oynatın ki su her 

tarafa gidebilsin. 

 Yıkama esnasında kimyasalın diğer göze gitmesini engelleyin.  
 Yıkamanın etkinliği açısından varsa kontak lensler hemen çıkarılmalıdır.  

 Steril veya temiz bir yara bezi ile kapatın.  
 Mutlaka Tıbbi yardım alın.  

 

Cilde kimyasal sıçraması 

 10-20 dakika kadar bol su ile yıkayın.  
 Eldiven ve kıyafetleri su ile yıkadıktan sonra çıkarın.  

 Acilen kazazedenin tıbbi destek alması için hastanedeki  acil servisi arayın ve yardım gelmesini bekleyiniz 
veya kazazedeyi kendinizin nakil şansı var ise acil servise naklini yapınız.  

 

Zehirli madde solunması 

 Hastayı zehirli ortamdan uzaklaştırın ve temiz havaya ya da havalandırması iyi bir ortama çıkarın.  
 Nefes durması durumunda (göğüs kafesi hareket etmiyor ve cilt rengi değiĢiyorsa) ağızdan ağıza ya da 

ağızdan buruna suni solunum yaptırın. (Eğer bu konuda eğitimli iseniz) 

 Acilen kazazedenin tıbbi destek alması için hastanedeki 2128 acil servisi arayın ve yardım gelmesini 

bekleyiniz veya kazazedeyi kendinizin nakil şansı var ise acil servise naklini yapınız.  
 Eğer hasta kustuysa, kusmuğundan da örnek alınmalıdır.  
 Gaz kokan ya da havalandırmasız yoğun dumanlı bir ortama girilecek ise, bele ucu dışarıya uzanan bir ip 

bağlanmalıdır.  
 Ağız ve burun gaz maskesi ya da ıslak bir mendille kapatılarak içeri girilmelidir.  

 Gaz kokusu olan ortamda bir patlama ihtimaline karşı kibrit, çakmak vb. yakılmamalı, elektrik düğmelerine 
dokunulmamalıdır.  

 Yoğun duman varsa çömelerek ya da yerde sürünerek ilerlenmelidir.  

 
Kimyasal yutulması 

 Ağzınızı hemen çalkalayın. Takma diş varsa çıkarın.  

 Kusmayacak kadar, yavaş yavaş su ya da süt için.  
 Kusma eğilimi başlarsa, sıvı verilmesine devam edilmemelidir.  

 Asla kusturulmamalıdır. Çünkü yutulurken boğazı ve yemek borusunu yakan bir madde (kostik soda gibi), 
kusturulmaya çalışılırken tekrar yanıklara neden olacaktır.  

 Kusma varsa,  akciğerlere kusmuğun kaçmaması için baş aşağıda tutulmalıdır.  

 Bilinci yerinde değilse yaralının başı veya tüm vücudu mutlaka sol tarafa döndürülmelidir.  
 Acilen kazazedenin tıbbi destek alması için hastanedeki 2128 acil servisi arayın ve yardım gelmesini 

bekleyiniz veya kazazedeyi kendinizin nakil şansı var ise acil servise naklini yapınız.  
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 Mutlaka yutulan maddenin özellikleri öğrenilmeli ve tıbbı destek sırasında bildirilmelidir.  
 Eğer hasta kustuysa, kusmuğundan da örnek alınmalıdır. 

 
Yüzey Kontaminasyonu 

 Laboratuarı  kapıları kapatarak/kilitleyerek   ve uyarı yazısı asarak dökülme bölgesini izole edin.  Dökülen 

kimyasalın yayıldığı bölgeyi sınırlayın.  
 Çalışma arkadaşlarınızı uyarın; dökülme 5 litreden fazla ise veya çok tehlikeli bir madde döküldüyse alanı 

boşaltın! Elektrik düğmelerini ve gaz vanalarını kapatın!  

 Dökülen maddeyi uygun şekilde temizleyin.  
 Kontamine malzemeyi uygun etiketli atık kutusuna atın.  

     Laboratuar sorumlu teknisyenine ve sorumlu uzmanına haber veriniz.  
 

 BĠYOLOJĠK TEHLĠKELER 

 Göze veya yüze sıçrama riski olan tehlikeli materyal ile çalışılıyorsa, koruyucu gözlük veya yüz koruyucu 
kullanılması zorunludur.  

 Laboratuvarda parmakları meydanda bırakan sandalet veya terlik giyilmemelidir. 

 Uygun bir şekilde dekontamine edilmedikçe hiçbir laboratuvar malzemesi (lab önlükleri, eldivenler, 
gözlükler v.b.) dışarıya çıkarılmamalıdır.  

 
Maruz kalma tipine göre hemen aĢağıdakileri izle: 

 İğne batması/kesilme halinde; (yara yerini) su ve sabunla yıka  

 Ağız/burun/deriye sıçrama olduğunda; bulaşan materyali bol su ile uzaklaştır  
 Göze sıçramada; temiz su/serum fizyolojik ile irrigasyon yap  
 Olayı amirine haber ver; eğer endikasyon varsa tedaviye 1-2 saat içinde başlamak için derhal bildirim 

yapılması esastır.  
 Eğer giysilere bulaş olmuş ise Kontamine giyeceği üzerinizden çıkarın etrafa bulaşı engellemek için 

giyeceklerinizi sızdırmaz bir  poşete koyunuz. Çamaşırhaneye göndermek için kirli çamaşır kovasına  

konulur. Poşetin üzerine tıbbi bulaş olduğunu bildiren bir etiket yapıştırılır. 
 Biyolojik bulaş olan bölge yıkandıktan sonra uygun antiseptik ile dezenfekte edilir (göz ve ağız 

hariç)laboratuarda el dezenfektanı bulunmaktadır  
 Olayı laboratuvar sorumlu uzmanına  ve sorumlu laboratuar teknisyenine haber vermelidir.  
 Tedavi ve tavsiyeler için enfeksiyon komitesine ve enfeksiyon hekimine başvur.  

 Kazaya karışan örneğin incelenmesi için kalanını korumaya al.  
 Çalışma yerine kontamine örnek dökülmesi durumunda yapılması gerekenler 10.000ppm Klorsept Su 

Miktarı Litre 1lt  su Tablet  Sayısı( Adet):2 klor tablet ile hazırlanmış dezenfektanlı su ile dezenfekte  edilir.  
  
Kan ve kan ürünleri yolu ile bulaĢabilen mikroorganizmalar:  

 Hepatit B Virüsü (HBV) 
 Hepatit C Virüsü (HCV) 
 Hepatit A Virüsü (HAV)  

 Delta Hepatiti Virüsü (HDV)  
 HIV-1 ve HIV-2 Virüsleri  

 HTLV-I ve II Virüsleri 
 Plasmodium falciparum 
 Salmonella typhi  

 Treponema pallidum Prionlar (Creutzfeldt-Jakob prionu) 
 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü (KKKA) 
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Kan ve vücut sıvılarından korunmada yapılması   gerekenler:  

 Santrifüj, vorteks v.b.yi uygun bir ajanla dezenfekte et  
 ASLA laboratuvar atıklarını ofis atıkları ile karıştırma.  

 Tüm kesici-delicileri yalnızca "kesici-delici kutusu"na at.  
 Her bir laboratuvar kirlisini kendi şekline/formuna uygun bir atık kutusuna at (örn.; cam pipetleri, cam 

petrilerle veya balon-erlen gibi malzemeyle aynı kovaya koyma!) 

 Atık kovalarını laboratuvardan çıkarmadan önce mutlaka;  
 Etiketle! İçeriğini ve/veya ait olduğu laboratuvarı yaz!  

 Dış kısımlarına sprey dezenfektan sıkarak DEKONTAMİNE et!  
 Çalışmanız esnasında bilinen ya da şüpheli HIV veya diğer virüs salgınlarında ( kırım Kongo vs.), HBV 

veya HCV pozitif olduğu bilinen veya kuşkulanılan klinik örneklere maruz kalırsanız (açık cilde temas veya 
kesici-delici yaralanması), hemen olay yerinde ilk yardım almalısınız.  
 

Yüzey Kontaminasyonu: 

 Kontamine alanı tespit edip, izole edin.  
 Beraber çalıştığınız kişileri uyarın. 

 Masa/forseps yardımı ile kırık camları toplayın.  
 Dökülen sıvı üzerine absorban malzeme (kağıt havlu veya süzgeç kağıdı) örtün; dökülenin emildiğinden  

emin olun ve gerekirse bu işlemi tekrarlayın.  
 Absorban örtünün üzerine dezenfektan* dökün.  
 Dezenfektanın yaklaşık 20 dakika kalmasını sağlayın. 

 Absorbanı alın ve ortamı alkol veya yüzey deterjanı su ile temizleyin.  
 Bu arada kirlenen materyali hemen (atık kabına) atın.  

 Üst’ünüze haber verin.  
 

 KESĠCĠ, DELĠCĠ YARALANMALAR 

Hastanedeki günlük faaliyetleri sırasında hastaların kan ve vücut sıvılarıyla temas etme ihtimali olan sağlık 

personelinin hepsi kan yoluyla bulaşan hastalıklar açısından yüksek risk altındadır.  

Sağlık personelinin girişim sırasında yaralanarak hastadan infekte olması ise sık karşılaşılan bir durumdur. Tabi 

ki böyle bir yaralanma ile hastanın sağlık personelinden infekte olması da mümkündür. Ama bu olasılık 
oldukça düşüktür. 
 

Genel Önlemler 

 Kan ve diğer vücut sıvıları potansiyel olarak infekte kabul edilerek gerekli önlemler alınmalıdır.  
 İğne batmasını önlemek için “disposibl” iğneler kullanıldıktan sonra plastik kılıfları tekrar takılmamalı, 

iğneler enjektörden çıkartılmamalı, eğilip bükülmemelidir. Kullanılmış iğne, enjektör, bistüri ucu ve diğer 
kesici aletler imha edilmek üzere delinmeye dirençli sağlam kutulara konmalıdır. Bu kutular servis içinde 

kullanıma uygun ve kolay ulaşılabilir yerlerde bulundurulmalıdır.  
 İnvaziv işlemler sırasında eldiven yırtılır ve iğne batması ya da başka kaza olursa eldiven çıkarılarak süratle 

bir yenisi giyilmeli ve kazaya yol açan alet steril sahadan uzaklaştırılmalıdır.  

 
 DÜġME RĠSKLERĠNE KARġI ÖNLEMLER 

 Laboratuarda oluşabilecek düşmelerin engellenmesi sırasında İşbirliği süreci kullanılarak hasta, hasta yakını 

ve çalışanlarin  arasındaki güvenirliliği geliştirmeye çalışılmalıdır.  
 Hastaların laboratuvara giriş çıkışları denetimli olmalıdır 

 Düşme açısından taşıdığı riskin değerlendirilmesi yapılan laboratuar çalışanları, ile  laboratuvarda bulunan 
hasta ve hasta yakınlarına yardımcı olunarak hemen oturtulmalı, gerekirse numuneleri hastadan yatış 
pozisyonunda almalıdır.  

  

BĠYOKĠMYA LABORATUVARI GÜVENLĠK REHBERĠ 

    

Döküman  No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No 

BL.RH.02 Nisan-2013 02 Eylül-2020 6/11 



 

 

 Eğer düşme riski olabileceği gördüğünüz kişi, sizin uzağınızda ise düşme riski olan kişiye en yakındaki 
kişiye seslenerek uyarılmalı ve ilgilenilmesi sağlanmalıdır.  

 Laboratuvarlarımızda düşme riskinin olduğu zeminler temizlendikten sonra “Dikkat Kaygan Zemin” yazan 
ikaz işaretleri konulmalıdır.  

 Laboratuvar temizlik saatleri genellikle hastalar laboratuarda yokken yapılmalıdır.  

 Herhangi bir nedenle laboratuar temizlenecek ise hastaların laboratuvara giriş çıkışları denetimli olmalıdır. 
 Tespit edilmiş olan herhangi bir riski azaltmak veya elimine etmek için hemen harekete geçin. Hastadan 

ayakta numune alınmamalıdır. 
 Hastaların uzun sure aç kalmasına sebep olmamalıdır. ( hastanın uzun süre kuyrukta bekletmesini engelleyici 

önlemler almak.) 

 Yaşlı ve yürüme zorluğu olan hastalar kan alma laboratuvarında güvenlik görevlisinin ve hasta yakınının 
yardımı  ile kan alma bölümüne geçirilmelidir.  

 Hastadan numune alırken hastada olumsuz herhangi bir gelişme olup olmadığı izlenmelidir  

 Laboratuarda hastadan numune aldıktan sonra düşme riski olan kişiler ko ltuktan kaldırılmadan bekletilerek 
rahatlaması sağlanmalıdır.  

 Düşme riski olan hasta ayağa kalkarken laboratuar çalışanları tarafından yardım ve destek sağlanmalıdır. 
Taşınması gerekli hastalar  “Hasta Taşıma Talimatı”na göre yapılacaktır.  

 Her hastanın düşmeyle ilgili riskini değerlendirin ve buna yönelik önlemler alınmalıdır. Özellikle numune 
alımlarında hastalar taburelere oturtulmaz. Arkadan destekli (duvara dayalı vs )koltuklara oturtulmalıdır  

 Laboratuvarda ortalarda düşmeye sebep olabilecek eşyalar kaldırılmalı  

 Laboratuvarda numune aldıktan önce ve sonra kullanılan cam tüpler, bistürü, lam, lamel, lanset, enjektör ve 
iğne uçları açıkta tutulmamalı işi bitince hemen kapağı kapatılarak kesici ve delici atık kab ına atılmalıdır.  

 

BĠLĠNMESĠ GEREKEN BAZI GÜVENLĠK SEMBOLLERĠ: 
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 BĠYOTEHLĠKE!  Bir Güvenlik Vakası 

 E: Patlayıcı 

Özelliği: Ekzotermik olarak reaksiyona giren 
kimyasallardır. Ateşe yaklaştırıldıklarında 

patlayabilirler. 
Önlem: Ateşten, ısıdan, darbeden, sürtünmeden uzak 
tutulmalıdır. 

Xi: TahriĢ Edici 

Özelliği: Aşındırıcı olmamasına rağmen deriyle ani, 
uzun süreli veya tekrarlı teması iltihaplara yol 

açabilir. 
Önlem: Göz ve deriyle temasından kaçınılmalıdır.  

 F: ġiddetli Alev Alıcı 

Özelliği: Parlama noktası 21 ºC nin altında olan “kolay 
alev alan sıvılar ile kolay tutuşan katıları” belirtir.  

Önlem: Çıplak ateşten, kıvılcımdan ve ısı kaynağından 
uzak tutulmalıdırlar.  
 

 Xn: Zararlı 

Özelliği: Solunduğunda, yutulduğunda ve deriyle 
temas ettiği durumda sağlığa zarar verebilir. 

Önlem: İnsan vücuduyla teması engellenmelidir.  



 

 

 

YANGINA KARġI ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLER 

  Laboratuvarlardaki yaygın nedenleri şunlardır:  

1. Elektrik devresinin aşırı yüklenmesi  
2. Yetersiz elektrik bakımı, örneğin kablolarının yalıtımının kötü ya da bozulmuş olması  

3. Aşırı şekilde uzun gaz boruları ya da uzun elektrik kabloları  

4. Gereksiz şekilde açık bırakılan ekipmanlar  
5. Laboratuvar ortamı için tasarlanmamış ekipmanlar  

6. Açık alevler  

7. Bozulmuş gaz boruları  
8. Yanıcı ya da patlayıcı maddelerin uygun olmayan şekilde kullanılması ve saklanması  

9. Bir arada bulunmaması gereken kimyasal maddelerin birbirinden ayrılmaması  
10. Yanıcı madde ve buharların yakınında kıvılcım çıkaran ekipmanların bulunması  
11. Uygunsuz ya da yetersiz havalandırma  
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 BĠYOTEHLĠKE!  Bir Güvenlik Vakası 

 F+: Çok ġiddetli Alev Alıcı 

Özelliği: Alevlenme noktası 0 ºC nin altında, kaynama 
noktası maksimum 35 ºC olan sıvılardır. Normal basınç 
ve oda sıcaklığında havada yanıcı olan gaz ve gaz 

karışımlarıdır. 
Önlem: Çıplak ateşten, kıvılcımdan ve ısı kaynağından 

uzak tutulmalıdırlar.  

 O: Yükseltgen 

Özelliği: Organik peroksitler, herhangi bir yanıcı 
madde ile temas etmeseler bile patlayıcı özelliği olan 
yükseltgen maddelerdir. Diğer yükseltgenler ise, 

kendileri yanıcı olmasalar bile, oksijen varlığında 
alev alabilirler. 

Önlem: Yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdırlar. Bu 
tür maddeler alev aldıktan sonra müdahale etmek 
zordur. 

 T: Zehirli 

Özelliği: Solunduğunda, yutulduğunda ve deriyle 
temas ettiği durumda sağlığa zarar verebilir hatta 

öldürücü olabilir.  
Önlem: İnsan vücuduyla teması engellenmeli, aksi 

halde tıbbi yardıma başvurulmalıdır 

 C: AĢındırıcı 

Özelliği: Canlı dokulara zarar verir.  
Önlem: Gözleri, deriyi ve kıyafetleri korumak için 

özel önlem alınmalıdır. Buharları solunmamalı, aksi 
halde tıbbi yardıma başvurulmalıdır.  

 T+: Çok Zehirli 

Özelliği: Solunduğunda, yutulduğunda ve deriyle 
temas ettiği durumda sağlığa zarar verebilir hatta 

öldürücü olabilir.  
Önlem: İnsan vücuduyla temasından kaçınılmalıdır. 

Temas edilmesi halinde derhal tıbbi yardım alınmalıdır. 

 N: Çevre için zararlı 

Özelliği:: Bu tur maddelerin ortamda bulunması, 
doğal dengenin değişmesi acısından ekolojik sisteme 

hemen veya ileride zarar verebilir.  
Önlem: Risk göz önüne alınarak bu tur maddelerin 

toprakla ve çevreyle teması engellenmelidir. 



 

 

Alınması Gereken Tedbirler:  

 Laboratuvardaki yangın söndürme aletlerinin yeri planda belirtilmeli tüm laboratuvar çalışanları  

tarafından bilinmelidir.  
 Periyodik kontrolleri takip edilmelidir.  
 Yangın durumunda yapılacak acil işler için personel eğitimi olmalıdır. Acil yangın çıkışları, yangın  

söndürme tüplerinin kullanımı, alarmların nerede bulunduğu, tahliyede birincil ve ikincil öncelikli  
olanların neler olduğu vb. yangın eğitiminde öncelikli konulardır.  

 Laboratuar yangınlarını önlemek için; bunzen bedleri, kontrolsüz kimyasa lların reaksiyonları, yerleri  
ve saklama koşulları, elektrikli ısıtıcılar, arızalı cihazlar, elektriksel devrelere aşırı yüklenme vb.  
konularda tüm laboratuar çalışanları dikkatli olmalıdır. Gerektiğinde yetkili kişiler zaman  

geçirilmeksizin uyarılmalıdır.  
 Yangın güvenliğini sağlamaya yönelik koridor ve merdiven boşlukları güvenli bölgeler olarak  

düzenlenmelidir. Bu bölgeler herhangi bir depolama için kullanılmamalıdır. Yangın anında patlayıcı  
madde, cihaz ve kimyasallar uzaklaştırılmalıdır. Yangın bölgesindeki kapılar kapatılmalıdır. Yangın  
durumunda asansörler asla kullanılmamalıdır.  

 Kimyasal tehlikeler bir yana yangının enfeksiyöz materyalin yayılmasına da sebep olabileceği göz  
önüne alınmalıdır. Buna göre yangını söndürmeye ya da kontrol altına almaya karar verilebilir.  

Her odada, koridor ve geçitlerde yangın uyarıları, talimatları ve acil ç ıkış yolları belirgin şekilde  
gösterilmelidir.  

 Yangın söndürücüler: Yangınla mücadele ekipmanları oda kapılarına yakın noktalara ve koridor ve  

geçitlerdeki stratejik noktalara yerleştirilmelidir. Yangınla mücadele ek ipmanları, hortumlar, kovalar  
(su yada kumla dolu) ve yangın söndürücüleri içerir. Yangın söndürücüler düzenli olarak  

denetlenmeli, bakımları yapılmalı ve raf ömürleri güncel tutulmalıdır.  
 

 ELEKTRĠK GÜVENLĠĞĠNĠ SAĞLAMAYA YÖNELĠK TEDBĠRLER 

Elektrik kabloları ve bağlantılarının olduğu her yerde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.  

Elektrik enerjisinin tehlikesi, yalıtım özelliğinin bozularak makinelerin gövdelerine geçmesi veya iletim  

hatlarının koparak canlılara dokunması ile oluşur. Kopmuş iletim hatlarına dokunmamak en iyi korunma  

önlemidir.  

 
Elektrik kazalarına karĢı alınabilecek önlemler Ģunlardır:  

 Elektrikli cihazların tümü topraklanmalı. Uzatma kablolarını kullanmaktan kaçınınız. Eğer kullanmanız 
mutlaka gerekiyorsa, topraklı ve sigortalı olanlarını kullanınız. Uzatma kabloları, kapıların altından, 
pencerelerden geçirilmemeli, tavana asılmalı veya diğer uzatma kablolarına takılmalıdır.  

 Yüksek gerilim cihazlarında hiçbir değişiklik, tadilat yapmayınız. Hastane elektrik atölyesinden yardım 
istemelidir. 

 Elektrikli aletlerin çıplak kabloları derhal değiştirilmeli.  

 Üç kutuplu fiş yerine iki kutbu birleştirilmiş cihazlara izin verilmemeli.  

 Uzatma kabloları mümkün olduğunca kullanılmamalıdır.  

 Elektrik kablolarındaki aşırı voltaj, yüksek direnci ölçebilen cihazlar bulundurulmalıdır.  

 Elektrikli cihazlar ve bağlantılar ıslak elle tutulmamalıdır.  

 Üzerine sıvı dökülmüş cihazlar kullanılmamalıdır.  
 Elektrikle ilgili arızlarda derhal elektrik teknisyenler i aranarak haberdar edilme li zaman  

geçirilmeden sorun çözümlenmelidir.  

 Devre kesiciler ve toprak arıza kesiciler uygun laboratuvar elektrik devrelerine monte edilmelidir.  
 Devre kesiciler insanları korumaz; kullanım amaçları kabloların elektrik akımıyla aşırı yüklenmesini  

engelleyerek yangınları önlemektir. Toprak arıza kesiciler, insanları elektrik şokuna karşı korumak  

üzere tasarlanmıştır.  
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 Tüm  elektrikli  laboratuvar  ekipmanları  ve  kablolar  ulusal  elektrik  güvenliği  standartlarına  ve  
mevzuatına uygun olmalıdır.  

 
Elektrikli cihazların kullanımında dikkat edilecekler:  

 *Kabloların yeterli uzunlukta olmasına dikkat edin.  

 *Cihazları kullanmadan önce kontrol edin  

 *Yeni cihazların kullanımıyla ilgili yeterli bilgi edinin  

 *Cihazlarla ilgili hataları rapor edin  

ÇALIġMA ALANLARININ  DEZENFEKSĠYON VE STERĠLĠZASYON KURALLARI  

En uygun kimyasal %10luk sodyum hipoklorid (çamaşır suyu) veya   10.000ppm Klorsept Su Miktarı Litre: 1      
lt su Tablet  Sayısı( Adet):2 klor tableti le hazırlanmış dezenfektanlı su ile dezenfekte  edilir. Kimyasal 
dezenfektanlar doğru oranda, gerektiği kadar günlük hazırlanmalı ve sulandırılmış solüsyonlar dayanıklı 

olmadığından gereksiz sarfiyatlardan kaçınılmalıdır. Laboratuar kullanımı için hazırlanan sıvı sodyum hipok-
lorid % 10, konsantrasyondadır. Ayrıca hipokloride alternatif olarak    % 2 konsantrasyonda gluteraldehit ya da 

%70 etanol veya isopro-pionol kullanılabilir. Hipokloridin metalleri bozma özelliği olduğundan, metal kaplar 
kullanılmamalı, pipet ve kan tüpleri gibi dezenfekte edilecek malzemeler plastik bir kap içine konarak en az 30 
dakika tutulmalıdır. Tabletler kullanılırken üretici firmanın önerileri doğrultusunda tabletler sulandırılmalıdır.  

Dezenfekte edilecek malzemeler dezenfektanla direk temasa getirilerek, bu malzemeler üzerinde kaplama, 
parafin, yağ ve hava kabarcığı olmamalı ve tüm yüzey dezenfektanla tamamen temas halinde olmalıdır.  

Laboratuarda kullanılan malzemeler hipoklorid ile dezenfek te edildikten sonra az miktarda deterjanla tekrar 
yıkanmalı ve bol su ile durulanmalıdır.  
 Tüm dezenfektanlar belirli oranda pro tein, lastik, plastik ve deterjan gibi maddelerle inaktive 

olduklarından, Dezenfeksiyon Sırasında Bu Durum Göz Önünde Bulundurulmalıdır. 
 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: 1lt su Tablet  Sayısı( Adet): 2 klor tablet i le hazırlanmıĢ 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. 
 

 GĠRĠġ VE ÇIKIġLARA ĠLĠġKĠN KURALLAR 

1. Laboratuar çalışma alanları kontamine alan olarak kabul edilmelidir. Çalışma alanlarındaki cihazlar, telefonlar, 
bilgisayar klavyeleri kirli olarak kabul edilmelidir. Bu alanlardan çıkışta mutlaka önlükler çıkarılmalı ve eller 

yıkanmalıdır. 
2. Laboratuar yöneticilerinin izni olmadan hiçbir madde ve malzeme laboratuardan dışarı çıkarılmamalıdır.  

  3. Laboratuvar çalışanları çalışma sonunda laboratuvarı terk ederken eller ini yıkamalı ve önlüklerini  

çıkarmalıdır. 
4. Laboratuar personeli dışındaki kişilerin giriş çıkışına kontrollü olarak izin verilmelidir. Laboratuvar girişleri 

kapalı tutularak rastgele girişler engellenmelidir.  
 
 EĞĠTĠM 

Eğitim, Biyoemniyet önlemlerinin en önemli basamağıdır. Kan, vücut sıvıları ve dokular ile temas eden ya da 
etme olasılığı olan herkese verilmelidir.  

 
Eğitim: 

 Yeni personel işe başlamadan önce verilmelidir.  

 Düzenli aralıklarla (yılda bir kez) tekrar edilmelidir.  
 Çalışma ortamında risk yaratan herhangi bir değişiklik (kaza, yeni donanım ve sis temlerin devreye girmesi, 

hastane enfeksiyonlarında artış vs) olduğunda tekrar edilmelidir.  
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 Güvenlikle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktığında verilmelidir.  
 Laboratuvar çalışma ortamı ve güvenliği, meslek hastalıkları, acil durum konularında eğitim verilir ve bölüm 

eğitim formları ile   kayıt altına alınır. Bu eğitim 'Laboratuvar Yıllık Eğitim Planı'na da dahil edilir. 
 Hastane ve laboratuvar personeline çalıştıkları ortamdan kendilerine bulaşabilen enfeksiyon hastalıklarının 

neler olduğu, bunların hangi mikroorganizmalarla ve hangi yollardan bulaştığı, belirtileri ve olası 

komplikasyon ve sonuçları anlatılmalıdır. Söz konusu enfeksiyon hastalıklarından korunmada alınacak 
önlemler çeşitli uyarı ve işaretlerle, yazılı metinlerle personele verilmelidir.  

 Koruyucu malzemenin neler olduğu, nasıl kullanılacağı, dezenfeksiyon ve dekontaminasyonda hangi 
maddelerin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak anlatılmalıdır.  

 Eğitimin en önemli bölümlerinden olan herhangi bir olası tıbbi bulaşmadan veya kazadan sonra neler 

yapılacağı sistematik olarak önceden belirlenmeli, bu konuda personelin her zaman, süratle sağlıklı bilgiye 
ulaşmada kendisine yardımcı olacak Enfeksiyon hekimine ve enfeksiyon kontrol komitesine müracaat 

edilmelidir. 
 

 PSĠKOSOSYAL GÜVENLĠK 

Çalışanların psikososyal açıdan sağlığının korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemler:  

 Çalışanın kendi çalışma yöntemini ve hızını etkileyebileceği şekilde bir düzenleme yapılmalıdır.  

 Çalışanın hizmetin ya da ürünün tamamını bir bütün olarak algılaması sağlanmalıdır.  

 Çalışma düzeni, bireylerin becerilerini ve kaynaklarını kullanmasına ve geliştirmesine olanak tanımalıdır. 

 Çalışma düzeni, çalışma sırasında insan ilişkileri ve yardımlaşma olanaklarına açık olmalıdır.  

 
ATIK YÖNETĠMĠ 

Evsel Atıklar:  

1. Genel Atıklar: Tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarından ayrı olara siyah renkli plastik torbalarda   toplanır. 
Toplanmaları sırasında tıbbi atık ile karıştırılmaz, karışırsa tıbbi atık olarak kabul edilir.  

2. Ambalaj atıkları: Kağıt, karton, plastik ve metal ambalaj atıkları, kontamine olmamaları şartıyla diğer   
atıklardan ayrı olarak mavi plastik torbalarda toplanırlar. 

 

Tıbbi Atıklar:  

1. Enfeksiyöz atıklar ve patolojik atıklar: Delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, sızdırmaz özel 
üretilmiş, her iki yüzünde amblemi olan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır.  

2. Kesici-delici Atıklar: Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, sızdırmaz, üzerinde özel 
amblemi olan plastik veya aynı özelliklere sahip kartondan kutu veya konteynırlarda toplanır.  

 

Tehlikeli Atıklar: Atıklar kurum sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta uygun konteynırlar içinde muhafaza 
edilir. 
 

Radyoaktif Atıklar: Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde uygulama yapılır.  
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