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1. AMAÇ:  

 Hasta ve çalışan güvenliğini, numune güvenliğini, sağlamak amacıyla, laboratuar ortamında 

uyulması gereken kuralların uygulanmasını sağlamak. Laboratuarda çalışırken oluşabilecek biyolojik, 

kimyasal madde bulaşmasına maruz kalma ve yangın, elektrik güvenliği, düşmelere bağlı risklere 

karşı hasta ve çalışanların güvenliğini sağlamak, oluşabilecek çevre zararlarını engellemek ve 

uygulanmasını sağlamak. Hasta ve numune güvenliğini sağlamak için çalışanların Laboratuar işleyiş  

süreçlerinin her aşamasında oluşabilecek aksaklıkların giderilmesini sağlamak ve gerekli önlemleri 

almak. 

2. KAPSAM 

 Dışkapı Hastanesi Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji laboratuarını kapsar. 

3. SORUMLULAR 

 Hastane patoloji  laboratuarında çalışan tüm personel. 

4. UYGULAMA 

➢ Laboratuar Biyo güvenlik seviyesi; ‘‘özellikle insanlara zarar verdiği bilinen veya potansiyel 

risk taşıyan biyolojik materyal, infeksiyöz mikroorganizmalar veya onların genetik ya da toksik 

komponentleri ile yapılan çalışmaların, insan, hayvan ve çevre için güvenli biçimde yapılmasını 

sağlamaya yönelik laboratuar alt yapı, tasarım, donanım, uygulama ve tekniklerin en uygun 

kombinasyonu’’ olarak tanımlanabilir.  

➢ Biyo güvenliğin amacı çalışanları, diğer insanları ve çevreyi potansiyel tehlikeli mikrobiyolojik 

ajanlardan korumaktır. Korunma, kavramsal ifadeyle tecrit amaca uygun kullanımlarda temel 

olarak iki teknik savunma hattını kapsamaktadır. İyi laboratuar uygulamaları, biyogüvenlik 

ekipmanlarının kullanımı ve gerektiğinde risk altındaki çalışanın aşılanması birincil korunma, 

laboratuar dışında kalan çevrenin de korunması kaygısıyla alınması gerekli diğer önlemlerin 

tamamı ise ikincil korunma olarak ifade edilir.  

➢ Laboratuar alt yapıları risk gruplarına paralel uygulama ve korunma kriterleri açısından dört farklı 

seviyede tasarımlanmıştır. Biyogüvenlik seviye 1 (BSL-1) ve seviye 2 (BSL-2) “Temel 

Laboratuarlar”dır. Biyogüvenlik seviye 3 (BSL-3) “Tecrit Laboratuvarı”, Biyogüvenlik seviye 4 

(BSL-4) laboratuarı ise “Maksimum Tecrit Laboratuvarı” olarak adlandırılır. Bir 

mikroorganizmanın hangi risk grubunda yer alacağı ve çalışmanın hangi seviyede yürütüleceği 

dört önemli faktöre bağlıdır. Bunlar aşağıda kısaca özetlenmiştir;  

▪ Organizmanın patojenitesi,  

▪ Bulaş yolu ve konakçı durumu (konakçı varlığı, sayısı, türü vb.’nin bölgesel yayılımı),  

▪ Lokal olarak etkili korunma yollarının varlığı,  

▪ Lokal olarak etkili tedavi yollarının varlığı. 

 

Laboratuar Biyogüvenlik Seviyesi 2 (BLS-2) ‘dir.    
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5. LABORATUAR GİRİŞ ÇIKIŞ KURALLARI 

a. Kapı girişine uluslararası biyogüvenlik uyarı amblemi (biyolojik tehlike işareti) konulmalı ve 

laboratuar seviyesi yazılmalıdır.  

b. Laboratuarların giriş çıkışı denetlenmeli, analiz yapılan bölümlere görevli ve/veya sorumlu kişiler 

dışında kişilerin girmeleri engellenmelidir. Ziyaret kabulü kısıtlı ve sadece personel odasında 

yapılabilir.  

c. Laboratuar kapıları çalışma sırasında kapalı tutulmalıdır.  

d. Çocukların girişine izin verilmemelidir.  

e. Laboratuara içerisine hiçbir hayvan türü sokulmamalıdır.  

6. LABORATUVAR ALET VE EKİPMANLARININ KULLANIMINDA UYULMASI 

GEREKEN KURALLAR 

a. Cihazlar (Frozen cihazı, doku takip cihazı, doku gömme, mikrotom, kaset yazıcı, lam yazıcı,  

santrifüj) bunları ancak “kullanma sertifikasına ”sahip görevliler tarafından kullanılır. 

b. Cihazların, kullanım klavuzuna göre kullanılmalarından sonra, titizlikle temizlikleri aynı 

görevliler tarafından yapılır. Ayrıca periyodik bakımları sağlanır. 

c. Kriyostat ile çalışılırken eldiven kullanılmalıdır. 

d. Ototeknikon cihazının solüsyonları değiştirilirken gözlük ve maske kullanılmalıdır. 

e. Santrifüj cihazını kullanırken eşit hacım ve ağırlıktaki tüpler karşılıklı konularak balans 

sağlanmalıdır. 

f. Tüp içindeki sıvıyı santrifüjlerken veya vortekslerken tüplerin ağzı kapalı olmalıdır. 

 

7. ÇALIŞANLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR 

• Laboratuarda çalışılırken önlük ve kapalı ayakkabı giyilmesi zorunludur. Çalışmanın niteliğine 

göre gerektiğinde koruyucu gözlük, eldiven ve maske takılmalıdır. 

• Laboratuar dışına laboratuarda kullanılan önlük, eldiven vs. malzemelerle çıkılması yasaktır. 

• Laboratuarda sigara içilmesi yasaktır. 

• Laboratuarda yemek, içmek, gıda malzemelerini bulundurmak ve laboratuar ekipmanlarını bu 

amaçla kullanmak yasaktır. 

• Kişisel eşyalar laboratuar dışında tutulmalıdır. 

• Çalışma esnasında saçlar uzunsa mutlaka toplanmalıdır. 

• Klinik örneklere (kan, idrar, balgam vb), kontamine ekipmana veya kontamine yüzeylere asla 

eldivensiz dokunulmamalıdır. 

• Eldivenlerinizi çıkardıktan sonra ve laboratuarı terk etmeden önce mutlaka eller yıkanmalıdır. 

• Cam malzeme kullanımında çatlak ya da hasarlı malzemenin kullanılmaması olabilecek kesici 

yaralanmaların önlenmesi açısından önemlidir. Cam kırıkları asla elle temizlenmemelidir. Kırık 

parçaları kesici-delici kutusuna atılmalıdır. 

• Laboratuar personeli haricindekilerin laboratuara giriş çıkışları engellenmelidir. 

• Laboratuar kapıları güvenlik açısından her zaman kapalı tutulmalıdır. 

• Deri yoluyla hastalıkların bulaşma riskinden dolayı laboratuar ortamında çalışırken açık yaralar 

mutlaka yara bandı ile kapatılmalıdır. 

• Hiçbir kimyasal madde koklanmamalı ve tadılmamalıdır. 

• Laboratuarda çalışırken kesinlikle ağız yoluyla pipetaj yapılmamalı, puar kullanılmalıdır. 

• Asla laboratuar atıkları evsel atıklar ile karıştırılmamalıdır. 

• Tüm kesici-delici aletler kesici-delici kutusuna atılmalıdır. 
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• Çalışma alanlarının temizlenmesi Temizliğin yapılmasının sağlanması ilgili bölümdeki görevli 

teknisyenin sorumluluğundadır. 

• Kullanılan malzemeleri kesinlikle kirli ve içinde kimyasal madde ile bırakmayınız. 

• Laboratuar çalışmalarından çıkan atıkları tıbbi atık kutusuna atınız. 

• Laboratuar malzemelerinin temizliği sırasında eldiven ve gerekli olması durumunda gözlük 

kullanınız. 

8. PATOLOJİ LABORATUVARI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI 

8.1. Eldiven Kullanımı  

➢ Eldivenler çalışma risk niteliğine uygun tipte olmalıdır. Bulaşma riskinin fazla olduğu 

durumlarda çift eldiven giyilebilir 

➢ Eldiven sitolojik ve ameliyat materyali ile temas olasılığı bulunan materyal kabul, sitolojik 

çalışma, frozen cihazının kullanılması , makroskopik çalışma ve kimyasal maddelerle 

çalışırken giyilmelidir. 

➢ Eldivenlerde delinme, yırtılma ve kirlenme olduğunda hemen değiştirilecektir. Eldiven takılı 

iken kesinlikle temiz yüzeylere dokunulmayacaktır.  

➢ Eldivenler tek kullanımlık olup yıkanmayacaktır. Ne amaç için takılmışsa işlem bittiğinde 

çıkarılıp tıbbi atık torbasına atılacak ve mutlaka eller yıkanacaktır.  

8.2. Maske /Gözlük Kullanımı 

➢ 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, 

➢ Gerekli olduğu durumlarda (özellikle kan, vücut sıvısı ve potansiyel infektif materyalin 

sıçrama/dökülme ya da UV maruziyeti gibi) göz ve mukozaların korunması amacıyla güvenlik 

gözlüğü/yüz koruyucu veya diğer korunma ekipmanları giyilmelidir. 

➢ İnsizyon yerlerine mikroorganizmaların bulaşmasını önlemek, göz, burun ve ağza kan ve diğer 

infeksiyöz materyallerden damla sıçrayışı ve bulaşma tehlikesi olan durumlarda koruyucu 

gözlükler veya çeneye kadar uzanan yüz koruyucu maskeler kullanılması gereklidir.  

➢ Hava yolu ile bulaşan (açık akciğer tüberkülozu, larenks tüberkülozu, kızamık, suçiçeği gibi) 

infeksiyonlardan korunmada partiküllerin %95'ini filtre edebilme özelliğine sahip (N95, FFP 3) 

maske kullanılmalıdır.  

➢ Maske ıslandığında değiştirilecek, asla başkasının maskesi kullanılmayacaktır.  

➢ N-95 maskesi kişiye özel olmak, açıkta asılı tutmak kaydı ile sekiz saatlik bir şift boyunca 

kullanılabilir.  

➢ Kuş gribi için FFP 3 tipi maskeler 8 saat süre ile kullanılabilir.  

➢ Laboratuar çalışmaların da giyilen önlük,/gözlük gibi giysiler kantin, ofis ve kütüphane gibi 

sosyal alanlarda giyilmemelidir. 

8.3. Elbise Ve Önlük Giyme  

➢ Laboratuar önlüğü: Kumaştan yapılmış olmalı, uzun kollu olmalı, yakası daima ilikli tutulmalı 

ve bulaşma olduğunda derhal çıkarılmalıdır, laboratuvar çalışanlarının önlükleri hastanede 

yıkanmalı eve götürülmemelidir. 

➢ Koruyucu önlük olarak sıvıya karşı geçirgen olmayan, tek kullanımlık olanlar kan ve sıvı 

dökülmesi durumunda kullanılmalıdır.  

➢ Açık sandalet türü terlik giyilmemelidir.  
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➢ Laboratuarda alanlarında yemek yemek, sigara ve içecek içmek kesinlikle yasaklanmalıdır.  

➢ Çalışma alanlarındaki dolap veya buzdolaplarında yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır 

➢ Çalışma önlüğü ile dış/ev kıyafetleri aynı dolaba konulmamalıdır. 

8.4. El Yıkama:  

➢ El yıkamalarında EN-PR-04 (El Hijyeni Prosedürü)’ne göre hareket edilir. 

Uygulaması:  

➢ Normal (sosyal) el yıkama: Ellerin sabun ve su ile yıkanmasıdır. Bu tip yıkama ile kirler ve 

geçici mikrop florası uzaklaştırılır, kalıcı flora etkilenmez.  

➢ Eller su ile ıslatılır, sıvı sabun avuca alınır  

➢ En az 30 sn. süre ile avuç içleri ve parmak araları başta olmak üzere eller tüm yüzey ve 

parmakları kapsayacak şekilde kuvvetlice ovuşturulur  

➢ Eller su ile iyice durulanır, durulama parmak uçlarından dirseklere doğru yapılır, parmaklar 

yukarı gelecek şekilde tutularak, kontamine suyun dirsekten ele doğru akışı önlenir  

➢ Kâğıt havlu ile kurulanır, musluk kâğıt havlu kullanılarak kapatılır.  

➢ Hasta temasları arasındaki tekrar yıkamalarda 15 sn süre yeterlidir. 

➢ El antisepsisi: Hijyenik (antiseptik kullanarak) el yıkama veya el ovalamayı kapsar.  

➢ Hijyenik (antiseptik kullanarak) el yıkama: Riskli durumlar için (enfekte hastalarla temastan 

sonra ve yoğun bakım ünitelerinde hasta ile temastan önce ve sonra) antiseptikler kullanılarak 

yapılan el temizliğidir. Kalıcı florayı etkilemekle birlikte esas amaç geçici floranın daha etkin 

ve kısa sürede ortadan kaldırılmasıdır.  

➢ Hijyenik el ovalama: Antiseptik solüsyonla veya çabuk etkili alkolik çözeltiler ile ellerin 

kuvvetlice ovuşturulması ile yapılan el temizliğidir.  

8.5. Laboratuarda Güvenli Çalışma 

1. Laboratuvara ilgililer dışında girişlere izin verilmemelidir 

2.  Laboratuar, her sabah temizlik personeli tarafından açılır ve günlük temizlik yapılır 

Laboratuarın her bölümünde temizlik, dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yazılı 

talimatlara göre yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır. 

3. Dökülen numuneler koruyucu eldiven giyilerek pamuk havlu vs. ile silinir tıbbi atık poşetine 

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

lt su Tablet Sayısı (Adet): 2 klor tablet ile 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. 

4. Çalışan personelin periyodik sağlık kontrolleri yapılmalı(Hepatit B,C ve HIV yönünden) 

5. Saçlar kısa ya da uzun ise arkadan toplanmış olmalıdır. Tırnaklar kısa olmalıdır. Elde yara 

kesiği varsa su geçirmez bant ile kapatılmalıdır. 

6. Laboratuarda kullanılan tüm teknikler/yöntemler aerosol ve sıçrama olasılıklarını minimize 

edecek şekilde düzenlenmelidir.  

7. Kullanıldıktan sonra her bir eşya, alet veya cihaz yönteme uygun şekilde temizlenerek yerine 

kaldırılmalıdır. 

8. Patoloji laboratuarlarında forma olarak beyaz renkli, uzun kollu önlük giyilmeli, ayağa ise 

kapalı terlik veya ayakkabı giyilmelidir. 

9. Laboratuarda hiçbir zaman yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır. 

10. Laboratuardaki bir çözücüyü asla solumayın!! Bileşiğini anlamak için çözücü şişesindeki 

etiketi okuyun. Hiç bir sıvıyı tatmayınız. 

11. Laboratuarda hiçbir zaman sigara içilmemeli ve içirilmemeli 

12.  Her türlü örnek ya da reaktif potansiyel olarak infeksiyöz nitelikte kabul edilmeli 
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13. Çalışma sırasında örnek ve reaktiflere direkt olarak temas edilmemeli, eldiven kullanılmalı 

14.  Reaktif içeren şişeler ya da cam malzeme hiçbir zaman boyun kısmından tutulmamalı; 

malzemenin boyutuna göre bir ya da iki elle ana gövde kısmından tutulmalı. 

15. Asit içeren bir solüsyon hazırlarken asit yavaş yavaş ve sık sık karıştırılarak suyun üzerine 

eklenmeli; hiçbir zaman derişik asit üzerine su eklenmemeli 

16. Ağız ile pipetlemeden mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. 

17. Herhangi bir infeksiyöz materyalin ya da reaktifin dökülmesi durumunda laboratuar birim 

sorumlusu ve lab. uzmanı ile temasa geçip uygun dezenfektanla temizliği yapılmalı. Bulaşma 

yaralanma tarzında ise Enfeksiyon kontrol komitesine veya enfeksiyon hastalıkları hekimine 

müracaat edilmeli. 

18. Dökülme ve sıçrama sırasında/sonrasında alınacak önlemler, uyulacak kurallar ile 

dezenfeksiyon ve temizleme prosedürleri yazılı olarak bulundurmalı, uygulanması 

sağlanmalıdır.  

19. Herhangi bir madde ile direkt temas sonrasında mutlaka eller yıkanmalı 

20. Çalışma bitiminde kullanılan malzemelerin temiz ve düzenli kalması sağlanmalı 

21. Kullanılacak kimyasal maddelerin listesi yapılmalıdır 

22. Yazılı prosedürler, talimatlar, diğer dokümanlar veya dosyalar laboratuar dışında da 

kullanılabileceği icin laboratuar içerisinde kontaminasyonlardan korunmalıdır. 

23. Hastane kimlik kartı takılmalıdır. 

24. Güvenlik eğitimlerine tam katılım sağlanmalıdır. 

25. Acil çıkışlar, yangın söndürücülerin yerleri, acil durum telefon numaraları ve gerekli 

prosedürler bilinmelidir. 

26. Gereksiz malzeme stokundan kaçınılmalıdır. 

27. Yeterli depo alanı sağlanmalıdır. 

28. Kimyasallar gerekli olduğu anda kullanılmalıdır. 

29. Tüm kimyasal kaplar etiketlenip ağızları kapalı tutulmalıdır. 

30. Stokta mümkün olduğunca orijinal kaplar ve orijinal etiketler kullanılmalıdır. 

31. Laboratuvar, arşiv ve depo kapılarının açık kalmamasına itina gösterilmelidir. 

32. Çalışmalar bitince çalışma ortamı ve kullanılan malzemeler temizlenmeli, tüm cihaz ve 

tesisatlar kapatılmalı, kullanılan cihaz ve malzemeler yerlerine konmalıdır. 

33. Laboratuvardan çıkarken eller iyice yıkanmalıdır. 

8.6. Personel Yaralanmalarını Önleme  

1. Kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda uygun bariyer önlemleri (eldiven, maske, önlük 

vs) kullanınız.  

2. Eksüdatif deri lezyonu olan sağlık personeli, iyileşene kadar doğrudan hasta bakımı veya araç 

gereç bakımıyla ilgilenmeyiniz.  

3. Kan ve vücut sıvıları ile kontamine eller veya deriyi hemen yıkayınız.  

4. Eldiven giymeden önce ve çıkartıldıktan sonra ellerinizi yıkayınız.  

5. Kan veya kanlı sıvılar ile kirlenen çamaşırları ve diğer materyalleri kırmızı tıbbi atık torbaları 

içinde uzaklaştırınız.  

6. İğneleri hiçbir zaman yeniden kılıfına geçirmeyiniz, ucunu bükmeyiniz, kullanıldıktan sonra 

kesici, delici alet kutusu içinde biriktirilerek uzaklaştırınız.  

7. Kan ve vücut sıvılarına maruziyet durumunda EKK sine GBSÇ-FR-03 (Kan ve Vücut 

Sıvılarının Sıçramasına Maruz Kalan Çalışan Bildirim Formu) doldurularak Enfeksiyon 

Kontrol Komitesine başvurulur. 

8.7. Bulaşıcı Ve Enfekte Materyallerle Çalışma Prensipleri  
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1. Tüm hastaların kan ve diğer vücut sıvıları potansiyel olarak infekte kabul edilmeli  

2. Eller veya diğer cilt yüzeyleri hastanın kan ya da diğer vücut sıvılarıyla kontamine olursa 

derhal su ve sabunla yıkanmalıdır.  

3. İğne batmasını önlemek için “disposible” iğneler kullanıldıktan sonra plastik kılıfları tekrar 

takılmamalı, iğneler enjektörden çıkartılmamalı, eğilip bükülmemelidir. Kesici delici alet 

yaralanmalarında GBSÇ-FR-06 (Kesici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu) doldurularak 

enfeksiyon kontrol komitesine başvurulur. 

o Pipetler (otomatik olanlar tercih edilmeli)  

o Tıbbi atıkların toplanmasında kırmızı renkli plastik torbalar kullanılmalı  

o Ünite içi taşıma araçları mutlaka olmalı  

o Örnek kapları tercihen plastik olmalı, etiketlenmeli  

o Dökülmeleri önlemek üzere örnek kapları ikinci bir kabın içine koyulmalı  

o Kontamine tekrar kullanılabilir malzemeler dezenfektan içinde 1 gün bekletilmeli  

o Her çalışma sonrası çalışma alanı uygun bir dezenfektanla dekontamine edilmelidir. 

 

9. BİYOLOJİK TEHLİKE VE KULLANILAN KİMYASAL AJANLARDAN 

KORUNMA 

9.1. Biyolojik Tehlikeler 

9.1.1. Kendini Koruma 

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

koruyucu kullanılması zorunludur. 

Uygun bir şekilde dekontamine edilmedikçe hiçbir laboratuar malzemesi (lab önlükleri, 

eldivenler, gözlükler v.b.) dışarıya çıkarılamaz! 

9.1.2. Personel Kontaminasyonu 

9.1.2.1. Vücut Sıvılarına Meslekî Maruz Kalma  

Maruz kalma tipine göre aşağıdaki yol izlenmelidir 

o Kesik yaralarında yara yerini su ve sabunla yıka 

o Ağız/burun/deriye sıçrama olduğunda; bulaşan materyali bol su ile uzaklaştır. 

o Göze sıçramada; temiz su/serum fizyolojik ile göz yıkama banyosunda yıka. 

o Olayı birim sorumlusuna haber ver; eğer endikasyon varsa tedaviye 1‐2 saat içinde başlamak için 

derhal bildirim yapılması esastır. 

o 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. 

o Biyolojik bulaş olan bölge yıkandıktan sonra uygun antiseptik ile dezenfekte edilir (göz ve ağız 

hariç)laboratuarda el dezenfektanı bulunmaktadır 

o Tedavi ve tavsiyeler için enfeksiyon komitesine ve enfeksiyon hekimine başvur. 

o Kazaya karışan örneğin incelenmesi için kalanını korumaya al. 

o Çalışma yerine kontamine örnek dökülmesi durumunda yapılması gerekenler 10.000 ppm Klorsept 

Su Miktarı Litre: 1 lt su Tablet Sayısı( Adet):2 klor tablet ile hazırlanmış dezenfektanlı su ile 

dezenfekte edilir. 

Kan, vücut sıvıları ve operasyon materyalleri yolu ile bulaşabilen mikroorganizmalar: 

Hepatit B Virüsü (HBV) 

Hepatit C Virüsü (HCV) 

Hepatit A Virüsü (HAV) 

Delta Hepatiti Virüsü (HDV) 
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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) 

9.1.2.2. Vücut sıvılarından korunmada yapılması gerekenler 

o Santrifüj, vorteks v.b. yi uygun bir ajanla dezenfekte et 

o Asla laboratuar atıklarını ofis atıkları ile karıştırma. 

o Tüm kesici‐delicileri yalnızca "kesici‐delici kutusu”na at. 

o Atık kovalarını laboratuardan çıkarmadan önce mutlaka; Etiketle! İçeriğini ve/veya ait olduğu 

laboratuarı yaz! 

o Dış kısımlarına sprey dezenfektan sıkarak DEKONTAMİNE et! 

9.1.2.3. Eğer kendiniz HIV, HBV, HCV veya diğer biyolojik etkenlere maruz kalırsanız 

yapılması gerekenler 

o 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. 

9.1.3. Yüzey Kontaminasyonu: 

1. Kontamine alanı tespit edip, izole edin. 

2. Beraber çalıştığınız kişileri uyarın. 

3. Masa/forseps yardımı ile kırık camları toplayın. 

4. Dökülen sıvı üzerine absorban malzeme (kağıt havlu veya süzgeç kağıdı) örtün; dökülenin 

emildiğinden emin olun ve gerekirse bu işlemi tekrarlayın. 

5. Dezenfektanın yaklaşık 20 dakika kalmasını sağlayın. 

6. Absorbanı alın ve ortamı alkol veya yüzey deterjanı su ile temizleyin. 

7. Bu arada kirlenen materyali hemen (atık kabına) atın. 

8. Laboratuvar sorumlusunu durumdan haberdar edin.  

 

9.2. KİMYASAL TEHLİKELER 

1. HCL, Eter, Ksilol, Formol, Alkol El ve histokimyasal boyalar tehlikeli tıbbi kimyasal atık 

bidonlarında toplanır. Kimyasal atıklar, atık taşıma görevlisi tarafından toplanır. 

2. Bu maddelerin özellikleri araştırılmalı ve bu yönden tedbirler alınmalıdır. 

9.2.1. Kimyasal Tehlike Beyan Prosedürü 

a. Tüm çalışanlar işyerinde kullanılan tehlikeli kimyasalları bilmelidir. Hastane Tehlike Beyan 

Prosedürü' çerçevesinde, Kurum'daki tehlikeli maddeler, kimyasal maruziyetten nasıl 

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

hakkında, çalışanlar bilgi sahibi olmalıdır.. 

b. Birimde kullanılan her kimyasalın Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nu (MSDS) bulundurulur. 

c. Her kimyasalın uygun bir şekilde etiketlenmesini sağlamalıdır. 

 

9.2.1.1. Kendini koruma 

o Bilgi toplama 

o Ambalaj etiketleri/üretici dokümanları/MSDS’ler 

o Çalışma prosedürlerinin periyodik gözden geçirilmesi 
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o Tüm maruziyetleri minimize etme 

o İyi hijyen pratiği 

o Yeme‐içme, sigara yasağına uyma 

o Makyaj yapma yasağına uyma 

o Kimyasallarla çalışma sonrası ellerin yıkanması 

o Amaca uygun kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi 

o Risklerin asla küçümsenmemesi 

o Gerektiğinde uzman yardımı istenmesi 

9.2.1.2. Personel Kontaminasyonu: 

➢ Maruz kalma durumlarında; 

o Çalışma arkadaşlarınızı uyarın. 

o Kontamine giysileri hemen çıkarın sızdırmaz poşete koyarak ağzını sıkıca kapatınız. 

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

kovasına atınız. 

o Suyu (duş/lavabo/göz yıkama ünitesi) bolca akıtarak etkilenmiş vücut bölgelerini 15‐20 

dakika yıkayın. 

o Laboratuar sorumlusuna haber veriniz. 

➢ Göze kimyasal madde sıçraması ve yanık: 

o Tahriş olmamış gözü koru; diğer göz kapağı zorla açılarak su/göz solüsyonları ile en az 15‐20 

dakika yıkama işlemi uygulayın. 

o Yıkama esnasında parmaklarınızla göz kapaklarını açın ve göz bebeğinizi farklı yönlere 

oynatın ki su her tarafa gidebilsin. 

o Yıkama esnasında kimyasalın diğer göze gitmesini engelleyin. 

o Yıkamanın etkinliği açısından varsa kontakt lensler hemen çıkarılmalıdır. 

o Steril veya temiz bir yara bezi ile kapatın. 

o Hemen, hastanedeki acil servisi arayın. Ve yardım gelmesini bekleyiniz. 

o Mutlaka Tıbbi yardım alın. 

➢ Cilde kimyasal sıçraması 

o 10‐20 dakika kadar bol su ile yıkayın. 

o Eldiven ve kıyafetleri su ile yıkadıktan sonra çıkarın 

o 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. 

o Mutlaka yutulan maddenin özellikleri öğrenilmeli ve tıbbı destek sırasında bildirilmelidir 

o Eğer hasta kustuysa, kusmuğundan da örnek alınmalıdır. 

➢ Zehirli madde solunması 

o Hastayı zehirli ortamdan uzaklaştırın ve temiz havaya ya da havalandırması iyi bir ortama 

çıkarın. 

o Nefes durması durumunda (göğüs kafesi hareket etmiyor ve cilt rengi değişiyorsa) ağızdan 

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

o 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. 

o Mutlaka yutulan maddenin özellikleri öğrenilmeli ve tıbbı destek sırasında bildirilmelidir. 

o Eğer hasta kustuysa, kusmuğundan da örnek alınmalıdır. 
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o Gaz kokan ya da havalandırmasız yoğun dumanlı bir ortama girilecek ise, bele ucu dışarıya 

uzanan bir ip bağlanmalıdır. 

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

o Gaz kokusu olan ortamda bir patlama ihtimaline karşı kibrit, çakmak vb. yakılmamalı, 

elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır. 

o Yoğun duman varsa çömelerek ya da yerde sürünerek ilerlenmelidir. 

➢ Kimyasal yutulması 

o Ağzınızı hemen çalkalayın. Takma diş varsa çıkarın. 

o Kusmayacak kadar, yavaş yavaş su ya da süt için. 

o Kusma eğilimi başlarsa, sıvı verilmesine devam edilmelidir. 

o Asla kusturulmamalıdır. Çünkü yutulurken boğazı ve yemek borusunu yakan bir madde 

(kostik soda gibi), kusturulmaya çalışılırken tekrar yanıklara neden olacaktır. 

o Kusma varsa, akciğerlere kusmuğun kaçmaması için baş aşağıda tutulmalıdır. 

o Bilinci yerinde değilse yaralının başı veya tüm vücudu mutlaka sol tarafa döndürülmelidir. 

o 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. 

o Mutlaka yutulan maddenin özellikleri öğrenilmeli ve tıbbı destek sırasında bildirilmelidir 

o Eğer hasta kustuysa, kusmuğundan da örnek alınmalıdır. 

9.2.1.3. Yüzey Kontaminasyonu 

o Laboratuarı kapıları kapatarak/kilitleyerek ve uyarı yazısı asarak dökülme bölgesini izole 

edin. Dökülen kimyasalın yayıldığı bölgeyi sınırlayın. 

o Çalışma arkadaşlarınızı uyarın;  

o Alkali döküldüğünde üzerini kum ile kapatın. Dökülen materyal yanıcı bir kimyasal ise her 

türlü alevi, odadaki gaz vanalarını ve elektrikli aletleri kapatın.  

o Dökülen maddeyi uygun şekilde temizleyin. 

o Kontamine malzemeyi uygun etiketli atık kutusuna atın. 

o Laboratuar sorumlu uzmanına haber veriniz. 

9.3. Kimyasal Maddelere Karşı Alınması Gereken Tedbirler 

1. Kimyasal madde ile çalışma sırasında personelin gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (koruyucu 

önlük, eldiven, yüz maskesi, gözlük vb.) kullanması ve çalışma alanlarında bulundurulması 

sağlanacaktır.  

2. Laboratuardaki solusyonlar asla solunmayacak, bileşiğini anlamak için çözücü şişesindeki etiketi 

okunarak belirtilen riske göre önlem alınacaktır.  

3. Reaktif içeren şişe ya da cam malzemeler hiçbir zaman boyun kısmından tutulmayıp malzemenin 

boyutuna göre bir ya da iki elle ana gövde kısmından tutularak hareket ettirilecektir.  

4. Asit içeren bir solüsyon hazırlarken asit yavaş yavaş ve sık sık karıştırılarak suyun üzerine 

eklenecek hiçbir zaman derişik asit üzerine su eklenmeyecektir.  

5. Ağız ile pipetleme yapılamayacaktır.  

6. Herhangi bir infeksiyöz materyalle temas durumunda laboratuar sorumlusu teknisyen ve 

hekimine haber verilecektir. 

7. Kullanılan tehlikeli madde malzemelerin yönetimi (maddenin adı, markası, etken maddesi, tipi 

(toz, kristal) kullanım şekli ve miadı, saklama koşulları, etkileşime girdiği maddeleri, temas 

halinde yapılacaklar, kullanıldığı ve depolandığı yerler, imha yöntemleri, tehlikeli madde sınıfını) 



 

 

 

PATOLOJİ LABORATUARI  

GÜVENLİK REHBERİ 

 

Doküman No PL-RH-01 

Yayın Tarihi 22-07-2015 

Revizyon No 00 

Revizyon Tarihi 17.05.2017 

Sayfa No Sayfa 12 / 20 
 

 

 
 

Bilgi Güvenlik Formlarına göre uygulanacaktır. Güvenlik Bilgi Formlar kullanım alanlarında ve 

depolarda bulundurulacaktır. 

8. Laboratuarda koruma ve temizleme kiti bulundurulacak, tehlikeli maddenin dökülmesi halinde 

koruma ve temizleme kiti ile kullanılarak temizlenecektir.  

9. Kullanılan patlayıcı, alev alıcı, yanıcı ve yakıcı kimyasal maddeler dolaplarda ayrı raflarda ve 

Patoloji Laboratuarı Kimyasal Malzeme Envanter ve Bilgi Formuna göre muhafaza edilecektir.  

10. Kimyasal maddeler sınıflandırılmasına göre etiketli olacaktır, etikette isimleri, özellikleri ve son 

kullanma tarihleri olacaktır.  

11. Kimyasalların güvenli bir şekilde kullanımı için risk ve güvenlik kodları, tehlike sembolleri, 

materyal güvenlik veri bilgileri ve depolama sistemi hakkında bilgi edinilecektir. 

12. Kimyasal maddeler tehlikeli olacağından gelişigüzel birbirine karıştırılmayacaktır.  

13. Tüm personel kimyasal maddeler ile ilgili eğitimlere katılacaktır.  

14. Çalışan güvenliği açısından uçucu kimyasal maddelere karşı koruyucu önlemler (makroskopi 

kabini, maske, havalandırma sistemi, vb. ) alınır. Laboratuar havasının formaldehit ve ksilen 

düzeyleri, solunum düzeyinde ve ölçülen maddeye göre 15 veya 30 dakikalık maksimum değer 

ölçülerek 8 saatlik miktarlar değerlendirilir. 

 

 

• İnsan Sağlığına Zararlı Kimyasallar: 

• Ağır metaller                                   Hidrojen peroksit  

• Aromatik nitro bileşikleri                Hidrojen sülfit  

• Aldehitler                                         Hidrojen syanid  

• Alkali metaller                                 İnorganik amidler  

• Alkali tuzları                                    (NaOH, KOH) Karbon disülfür  

• Amonyak                                         Karbon tetraklorür  

• Benzen                                             Klorlu hidrokarbonlar  

• Civa                                                  Ksilen  

• Eterler                                               Metil alkol  

• Fenoller                                            Nitrat ve nitritler  

• Florlu hidrokarbonlar                       Nitrik asit  

• Formaldehit                                     Okzalik asit  

• Fosfor                                              Perkloratlar  

• Halojenler                                       Toluen 
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Bilinmesi Gereken Bazı Güvenlik Sembolleri 

 
BİYOTEHLİKE! 

 

 E: Patlayıcı Özelliği: Ekzotermik 

olarak reaksiyona giren kimyasallardır. Ateşe 

yaklaştırıldıklarında patlayabilirler. 

Önlem: Ateşten, ısıdan, darbeden, 

sürtünmeden uzak tutulmalıdır. 

 Xi: Tahriş Edici Özelliği: Aşındırıcı 

olmamasına rağmen deriyle ani, uzun süreli veya 

tekrarlı teması iltihaplara yol açabilir. 

Önlem: Göz ve deriyle temasından 

kaçınılmalıdır. 

 F: Şiddetli 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. 

 F+: Çok Şiddetli 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: Aşındırıcı 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. 
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10. TEHLİKELİ MADDELERİN YÖNETİMİ  

Laboratuvar ortamında bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin 

tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak 

için asgari şartları belirlemektir. 

➢ Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, 

alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına 

sahip madde tehlikeli madde olarak tanımlanır. 

➢ Kimyasal maddeler ile çalışırken dikkat edilmesi gereken kurallar, birbiri ile karıştığında tehlike 

oluşturan kimyasallar (geçimsiz kimyasal maddeler) ve kimyasal maddelerin etiketlenmeleri, 

depolanmaları ile ilgili bilgiler tanımlanmıştır.  

➢ Tehlikeli maddeler ile çalışan kişiler verilen kurallara, tehlikeli maddelerden kaynaklanan “Özel Risk 

Durumları” ve bunlarla ilgili “Güvenlik Tavsiyeleri”ne etiket, ambalajlama, depolama ile ilgili diğer 

hükümlere uymak zorundadırlar. 

➢ Laboratuvarda çalışan her personel bu alanda yapılacak her türlü hizmet içi eğitime katılmak zorundadır.  

➢ Tehlikeli atık yönetimi AY-PR-02 Tehlikeli Atık Yönetim Prosedürü’ne göre uygulanmaktadır.  

 

11. LABORATUAR ALANLARI TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYON VE 

STERİLİZASYON KURALLARI 

     Laboratuar çalışmalarında belirtilen çalışma kurallarına ilaveten yapılan işlemlerden, verimli sonuçlar 

alabilmek, bunları yaparken sağlıklı çalışma ortamı oluşturabilmek ve çevremize zarar vermemek için; 

tüm aşamalarda ortam temizliği, dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarını bilmek ve bu kurallara göre 

uygulama yapmak oldukça önemlidir.  Temizlik, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri birbiri ile 

bağlantılı olup, tüm uygulamalardan etkin bir sonuç alabilmek için özellikle başlangıç temizliğinin 

yapılması oldukça önemlidir. Çalışma ortamı, alet ve malzemeler kurallarına uygun olarak 

temizlenmediği sürece yapılan tüm işlemlerden sağlıklı sonuç alınması mümkün değildir. Laboratuarların 

temizliği EN-PR-02 (Hastane Temizlik ve Dezenfeksiyon Prosedürü)’ne göre uygun yapılır. 

     Sterilizasyon, dezenfeksiyon, asepsi, antisepsi mikrobiyoloji alanında yapılan çalışmaların temelini 

oluşturmaktadır. Dirençli mutantlar oluşturabilen, çevre şartlarına uyan sporlu şekillere dönüşebilen 

mikroorganizmaların, istenmediği durumlarda tamamen veya kısmen yok edilmesinin gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Bu konuda aşağıdaki sözcüklerin öncelikle bilinmesinde yarar vardır.  

• Kontaminasyon: Mikroorganizmaların çevreye ve cansız materyale bulaşmasına kontaminasyon 

denir.  

• Enfeksiyon: Mikroorganizmaların canlıya bulaşmasıdır. Her zaman hastalık ile sonuçlanmaz.  

• Temizlik: Bir eşya üzerindeki istenmeyen bütün yabancı maddelerin (toz, organik materyal 

vb.)su, kimyasal ve fiziksel faktörler yardımı ile ortamdan uzaklaştırılması işlemidir.  

• Dezenfeksiyon: Bir cismin veya maddenin genellikle kimyasal bir ajan kullanarak, hastalık 

yapıcı (patojen) mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir. Bu işlem ile daha çok bakterilerin 

aktif formları (vejetatif formları) öldürülür. Spor gibi dayanıklı formları öldürülemez. 

Dezenfeksiyon amacıyla kullanılan kimyasal maddeye dezenfektan denir.  

• Antisepsi: Vücudun deri ve mukoza gibi yüzeyel dokuları ile yara gibi. lezyonlarının kimyasal 

maddeler kullanılarak hastalandırıcı mikroorganizmalardan temizlenmesi işlemidir. Diğer bir 
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deyişle canlı dokulara uygulanan dezenfeksiyon işlemidir. Bu amaçla kullanılan kimyasal 

maddelere antiseptik–antibiyotik denir.  

• Sterilizasyon: Bir ortam veya maddede bulunan bütün mikroorganizmaların her türlü canlı, aktif 

ve spor formlarıyla birlikte temizlenmesi veya öldürmesi işlemidir.  

• Fiziksel Temizlik: Ortamdaki toz ve kirlerin kaldırılması işlemidir.  

• Kimyasal Temizlik: Su, sabun, deterjan vb. kimyasal maddelerle yapılan temizlik işlemidir. 

 

11.1. Laboratuvar Temizliğinde Temel İlkeler  

• Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.  

• Kuru süpürme ve silkeleme yapılmamalıdır.  

• Temizlik malzemeleri her bölüm için ayrı olmalıdır.  

• Laboratuarların çalışma alanının zemini su ve deterjanla yıkanmış paspasla temizlenip, daha 

sonra tüm yüzeye temas edecek şekilde düşük düzey dezenfektanla dezenfekte edilir.  

• Tüy bırakmayan temizlik bezi tercih edilmelidir. Bez ve kova renkleri kullanım alanına göre 

belirlenmelidir.  

• Kirli bezle temizliğe devam edilmemeli, sık bez değiştirilmelidir.  

• Kirlenen bezler kullanılmamalıdır. Tıbbi atık kovasına atılmalıdır.  

• Her tür temizlik işlemi sırasında uygun eldiven giyilmeli (oda temizliği, atık toplama ve tuvalet 

temizliğinde kullanılan eldivenler plastik olmalı, alana göre renkleri ayrı olmalı) işlem bitiminde 

eldiven çıkarılıp eller hijyenik olarak EN-PR-04 (El Hijyeni Prosedürü)’ne göre yıkanmalıdır.  

• Kirli eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa, v.b.gibi yüzeylere temas edilmemelidir.  

• Yer temizliğinde çift kovalı-presli paspas arabası kullanılmalı, iki bölmeli olan silme kovasının 

bir bölümüne duru su diğer bölümüne yüzey temizleyicisi karıştırılmış sıcak su konur.  

• Paspas; önce yüzey temizleyicili suda yıkanır, iyice sıkılır ve yerleri silme işlemi yapılır.  

• Paspas kirlendikten sonra; önce duru suda yıkanır, sıkılır, daha sonra yüzey temizleyicili suda 

iyice yıkanıp sıkılarak silme işlemine devam edilir.  

• Temizlik/dezenfektan çözeltileri kirlendiğinde kullanımdan sonra değiştirilmelidir.  

• Paspas yapma işlemi bittikten sonra paspas iyice yıkanır. Durulanır ve sıkılır.  

• Paspas kovası deterjanlı su ve duru su ile yıkanır, dezenfekte edildikten sonra ters çevrilerek 

kurumaya bırakılır.  

• Tuvaletler en son temizlenmelidir.  

• Tuvalet temizliğinde kullanılan eldivenler diğer alanların temizliğinde kesinlikle 

kullanılmamalıdır.  

• Gerekli görülen (kontaminasyon, kirlenme) durumlarda periyot beklenmeden temizlik ve 

dezenfeksiyon işlemi yapılmalıdır.  

• Tıbbi atıklar uygun şekilde ortamdan uzaklaştırılmalıdır.  

 

11.2. Laboratuvar Çalışma Alanlarının Dezenfeksiyonu  

• Laboratuar, her sabah temizlik personeli tarafından açılır, su ve deterjanla günlük temizlik yapılır. 

Laboratuarın her bölümünde temizlik yapıldıktan sonra özel dezenfeksiyon gerektiren alan ve 

gereçler yüzey dezenfektanı ile dezenfekte edilir.  
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• Laboratuarda çok dokunulan yüzeyler (Kapı kolları, müracaat masası, cihaz kapak açma ve 

kapama kolu, ışık düğmeleri) günlük olarak düşük düzey yüzey dezenfektanı ile dezenfekte 

edilmelidir.  

• El temasının sürekli (sık) olduğu yüzeyler, el temasının az olduğu yüzeylere oranla daha sık 

temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.  

• Seyrek el temasına maruz kalan yatay yüzeyler (örneğin; pencere kenarlıkları/derzlikleri ve sert 

zemin kaplamaları) düzenli şekilde, haftada bir kez, kirlenme ya da sıçrama olduğu zaman, 

beklemeden temizlenmelidir.  

• Duvarların temizliği kirlilik gözle görülür olduğu zaman su ve deterjanlarla yapılmalıdır.  

• Temizlik personeli temizlik sırasında maske, önlük, eldiven kullanmalıdır  

• Laboratuarın zemin ve yüzeylerine dökülen numuneler ( kan, idrar, bos, serum vb.) gömlek ve 

koruyucu eldiven giyilerek kağıt havlu ile silinir, tıbbi atık poşetine atılır. Cam kırığı varsa metal 

pens ile toplanır, kesici delici alet kutusuna atılır.  

• Eğer tıbbi atık yere dökülmüş ise, yukarıdaki aynı işlem yapıldıktan sonra yerler paspasla da 

dezenfekte edilip, eller EN-PR-04 (El Hijyeni Prosedürü)’ne göre yıkanır. Bu işlemler sırasında 

kullanılan tüm materyal tıbbi atık kabına atılır.  

• Kimyasal dezenfektanlar doğru oranda, gerektiği kadar günlük hazırlanmalı ve sulandırılmış 

solüsyonlar dayanıklı olmadığından gereksiz sarfiyatlardan kaçınılmalıdır.  

• Çöp kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak haftada bir kez yıkanıp durulanmalı, 

1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.  

 

11.3. Laboratuvar Alet Ve Malzemelerin Temizlik, Dezenfeksiyon Ve Sterilizasyonu: 

Laboratuar temizliğinde kimyasal temizlik ve bakteriyolojik temizlik olmak üzere iki temel 

kavram söz konusudur. Laboratuarlar için kimyasal temizlik aşağıdaki basamaklardan geçilerek 

sağlanır.  

1. Kaba Temizlik Basamağı: laboratuarda kullanılan her türlü alet, tüp, cam ve porselen kaplar, 

pipet ve büretler öncelikle musluk suyu ile bol miktarda çalkalanmalı ve yıkanmalıdır.  

2. Distile Sudan Geçirme Basamağı: Yukarıdaki basamakların ardından malzemeler akan distile 

suyun altından geçirilerek çalkalanır.  

3. Kurutma: Temizlikten sonra cam kaplar, pipetler, büretler tam olarak kurutulur. Bunun için 

kurutma etüvünde 180 ° C’de 1 saat tutulurlar.  

 

12. ATIK YÖNETİMİ VE DEKONTAMİNASYON 

Çevre ve Orman Bakanlığından: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2005 Bu Yönetmeliğe göre; 

tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı toplanması ve geçici depolanması Sağlık Kuruluşlarını kapsar. 

Depolardan alınarak taşınması ve imha edilmesinden Belediyeler sorumludur. Atıkların toplanması 

ve atılmasında AY-PR-01 (Atık Yönetim Prosedürü)’ne uygun hareket edilir. 

12.1 Atıkların Sınıflandırılması 

➢ Evsel Nitelikli Atıklar 

A. Genel atıklar 

• Mutfak 

• Kafeterya 

• İdari birim 



 

 

 

PATOLOJİ LABORATUARI  

GÜVENLİK REHBERİ 

 

Doküman No PL-RH-01 

Yayın Tarihi 22-07-2015 

Revizyon No 00 

Revizyon Tarihi 17.05.2017 

Sayfa No Sayfa 17 / 20 
 

 

 
 

• Temizlik hizmetleri 

• Ambar 

• Atölye atıklarından oluşmaktadır. 

       Siyah renkli torbalara atılmalıdır. 

B. Ambalaj atıkları  

• Kağıt 

• Karton 

• Mukavva 

• Plastik 

• Cam 

• Metal vb. 

       Mavi renkli torbalara atılmalıdır. 

C. Tıbbi Atıklar 

1. Hastalık bulaştırma riski olan atıklar (Enfeksiyöz atıklar) 

• Bakteri Ve Virüs Tutucu Hava Filtreleri 

• İnsan Kanı ve Salgılarıyla Bulaşmış Kirli Tek kullanımlık malzemeler, Kesici – Delici niteliğe 

sahip olan   Araç-Gereçler ve Bağlantı tüpleri 

• Kullanılmış Eldiven, Gaita, İdrar ve Balgam Kapları,Kan Tüpleri 

• Kullanılmış Damar içi Kateterler, Serum Setleri, Trakeostomi Kanülü 

• Kullanılmış Pansuman Malzemeler 

• İdrar Biriktirilen Kap Veya Torbası Ve Bağlantıları İçindekiler  Kanalizasyona Boşaltıldıktan 

Sonra atılmalıdır. 

• Laboratuar, Dializ, Patoloji Atıkları  

• Kan,  Kan Ürünleri  Ve Kullanılmış Setler 

• Kullanılmış Aspirasyon Solüsyonları 

• Bulaşıcı Hastalığı Olan Hastaların Atıkları 

• Kullanım Zamanı Geçmiş Serum ve İlaçlar 

2. Patolojik Atıklar 

3. Kesici-Delici Nitelik Taşıyan Atıklar; 

Sıkıştırılmaya ve delinmeye karşı dayanıklı kaplarda toplanmalı ve ağızları sıkıca kapatıldıktan sonra 

kırmızı atık torbasına atılmalıdır. 

           Kırmızı tıbbi atık torbalarına atılmalıdır. 

4. Tehlikeli Atıklar 

5. Radyoaktif Atıklar 

 

13. KAZA BİLDİRİMİ 

➢ Kaza olduğunda "SÇ.FR.05  Kaza Bildirim Formu" doldurularak iş sağlığı güvenliği birimine 

gönderilir.  

➢ Yaralanmalarda enfeksiyon kontrol komitesine gidilir. 

13.1. Kazalarda Uyulması Gereken Kurallar 

1. Asit dökülen alan baz ile; baz dökülen alan asit ile nötralize edildikten sonra hemen su ile 

silinmelidir. 
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2. Cilde veya göze kimyasal madde sıçraması halinde bol su ile yıkanmalı, ilk yardım kuralları 

çerçevesinde hareket edilmelidir. 

3. Giysilerin ateş alması durumunda asla koşulmamalı; yerde yuvarlanarak alev söndürülmeye 

çalışılmalı ve yardım istenmelidir. Bir yangın çıktığında yapılacak ilk iş yangını haber vermektir. 

4. Yangının yayılmasını önlemek için kapı kapatılıp yardım istenmeli ve yangın tüpleri ile ilk 

müdahale yapılmalıdır. Eğer bir kişi alev almışsa hava ile temasını kesmek için alev alan kişinin 

üzeri yangın battaniyesi ile örtülmelidir. 

 

14. YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 

1. Patlayıcı ve alevlenebilen maddelerin ateş almasını önlemek için; tezgahlarda mümkün olan en az 

miktarda çözücü bulundurun. Tüm stok kimyasalları özel bir saklama odası ya da iyi hava alan 

ateş almayan bir kabinde saklayın. 

2. Alevlenebilen maddelerin buharlarının birikmesine ve patlayıcı ortam oluşturmasına engel olun. 

3. Sigara alevi, açık ateşler, elektrik akımları, uygunsuz atıklar, ısıtma sisteminde yanlışların da 

yangına yol açabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. 

4. Yangın veya yangın dumanı fark ederseniz kapıyı kapatıp en yakın yangın alarmını çalıştırın. 

Çalışma arkadaşlarınızı uyarın. Eğer eğitim aldıysanız ve yangın küçükse yangın söndürücü 

kullanın. 110’u arayın. Bölüm sorumlunuza haber verin. 

 

Yanıcı malzemeye göre yangın tüpü seçimi: 

Yangının ilk safhalarında verimli bir müdahalenin yerine getirilebilmesi için o bölümde çıkması 

muhtemel yangın tipine uygun söndürücü seçilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan öncelikle yangın 

sınıflarının belirlenmesi gerekmektedir. Beş adet yangın tipi mevcuttur. 

Bunlar; 

• A sınıfı yangınlar: Kâğıt, ahşap, kumaş,  gibi katı madde yangınları. 

• B sınıfı yangınlar: Akaryakıt, solvent, tiner gibi yanıcı ve parlayıcı sıvı yangınları 

• C sınıfı yangınlar: Metan, propan, LPG gibi yanıcı ve parlayıcı gaz yangınları 

• D sınıfı yangınlar: Magnezyum, sodyum, alüminyum gibi metal yangınları 

Bu tip yangınların söndürme maddesi olarak su, köpük, ABC toz, BC toz, D tozlu CO2, Halon 

gazı gibi maddeler kullanılmaktadır. 

• E sınıfı yangınlar: Elektrik yangınlar 

• Su 

Su yangındaki ısıyı ortadan kaldırarak soğutma şeklindeki söndürme yöntemidir. A tipi yagınlarda 

kullanılması gerekmektedir. 

• Köpük 

Basınçlı su deterjan ve hava karışımı ile elde edilmektedir. Yanan yüzeyi kaplayarak hava akışını 

önlemektedir. Böylelikle yangının hem oksijen ile hem de buhar ile bağlantısını keserek, yangın 

söndürme yoluna gidilmektedir. Köpük ağırlıklı olarak B tipi sıvı yangınlara müdahale de 

kullanılmaktadır. A tipi yangınlar içinde kullanılabilmektedir. Köpük suyla reaksiyona giren yanıcı 

kimyasallar için uygulanmamalıdır. 

• Karbondioksit(CO2) 

Karbondioksitli yangın söndürücüler B, C ve E sınıfı yangınlar için kullanılmaktadır. CO2’li tüpler 

sıcak ortamda bırakılmaması gerekmektedir. Aksi takdir de tüplerin içerisinde sıvı halde bulunan CO2 

genleşerek patlama riski söz konusudu 
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• D-Tozu(HafifMetalTozu) 

Özel tozlardır. Metal yangınlarında kullanılmaktadır. Yüksek ısıya karşı dayanıklıdır. Boğma 

yöntemiyle söndürme işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Yangın veya yangın dumanı fark ederseniz kapıyı kapatıp en yakın yangın alarmını çalıştırın. Çalışma 

arkadaşlarınızı uyarın. Yangın küçükse yangın söndürücü kullanın. 110’u arayın. Bölüm sorumlunuza 

haber verin. Portatif yangın söndürücü ile yangının cinsine göre müdahale edilir.  

 

14.1. YANGIN ANINDA YAPILACAK İŞLER 

• Paniğe kapılmadan birim görevlisi (Yangın İhbar 110) numaralı acil durum telefonunu 

arayarak yangın haberini duyurur ve yangın uyarı butonuna basar,  

• Yangın yerinin adresi en kısa ve doğru şekilde bildirilir  

• Yangın cinsi ve boyutu bildirilir (bina, araç, baca vb.)  

• Yangın bina içerisinde ise yangının yayılmasını önlemek için etraftaki yanıcı maddeler 

uzaklaştırılır ve kapı ve pencereler kapatılır.  

• Yangın söndürme cihazları ile ve elde bulunan araç ve olanaklarla yangın söndürülmeye çalışır.  

• Görevlilerden başka kimsenin yangın alanına girmesine müsaade edilemez  

• Değerlendirme esnasında eğer söndürülmeye çalışan yangın söndüremeyeceği boyutta ise İtfaiye 

(110) temasa geçerek, itfaiyenin hastaneye ulaşmasını sağlar.  

• Yangın sonrası özellikle hırsızlara ve soygunculara karşı hastane içersinde ve çevresinde geniş 

emniyet ve güvenlik tedbirleri Güvenlik görevlileri tarafından alınır.  

• Bu işlemler yapılırken tehlikeli durum oluşursa olay yerinden uzaklaşılır  

14.2. SÖNDÜRME ANINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

• Yangının söndürüleceği kapalı alana girmeden önce yangın söndürme cihazlarının çalışıp 

çalışmadığı kontrol edilir  

• Yangın çıkan kapalı alanın camı kırılırken içeriden dışarıya doğru bir alev akımının olacağı göz 

önünde bulundurulur  

• Dumanın alevden çok daha çabuk yayılacağı unutulmamalıdır  

• Duman dolu bir hacimde eğilerek veya sürünerek hareket edilmelidir.  

• Duman içerisinde kalındığında veya dumanlı bir hacimden geçmek gerektiğinde, ağız ıslak bir 

mendil veya bezle kapatılır  

• Söndürme anında binalardaki malzemelerin özellikleri bilinmelidir.  

• Alevli ve dumanlı ortama, yangına yaklaşma elbisesi ve maske (temiz hava tüpü ve aksamı) 

olmadan girilmez.  

• Yangına müdahalede öncelikle kendi sağlığımızın önemli olduğu unutulmamalıdır. (yanma 

sonucu havadaki oksijen azalarak karbondioksit miktarı artar, bu da solunum güçlüğüne ve ileri 

safhada ölümlere neden olur)  

• Tüm medikal cihazların kaçak akım testi yapılır.  

• İlgili yerde elektrik tesisatının, elektrik anahtarlarının ve sigortalarının periyodik kontroller 

yapılır  

• Hastane çevresinde her türlü emniyet ve güvenlik tedbirleri alınarak bu mekândaki insanlar 

Güvenlik görevlileri tarafından uyarılır.  

• Kaçak olan bölgede sigara içilmesi ve ateşle yaklaşmalar Güvenlik görevlileri tarafından 

engellenir.  
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15. ELEKTRİK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK TEDBİRLER 

• Tüm laboratuar cihazları topraklı hatlara bağlanmalıdır. Cihazlara ıslak ellerle ve ıslak zemine 

temas sırasında dokunmaktan kaçının. 

• Bakıma girecek araçların elektrik bağlantısı kesilmelidir. 

• Elektrik hatlarının üzerine sıvı sıçratmayın. Bu, kısa devreye yol açar. 

• Elektrik devrelerini çok bağlantılı uzatma ve bağlantı kabloları ile aşırı yüklemeyin. 

• Sigortaların ve ana şalterin yerini mutlaka öğrenin.  

• Elektrik çarpmasında yaralıya dokunmadan önce elektrik devresini kesin, yaralıyı süpürge sapı 

gibi bir araçla devreden uzaklaştırın, solunum durduysa resüsitasyon işlemi için telefonla 2222 

arayarak yardım çağırın. 

• Laboratuardaki aletlerin topraklama durumu ve elektrikle ilgili kontroller teknik servis tarafından 

yapılır. 

• Laboratuara yeni alınan aletler elektrik güvenlik kontrollerinden sonra kullanılır 

• Alet tamirleri elektrik kesildikten sonra yapılır. 

• Laboratuarda kullanılan cihazların elle temas edilebilecek olan dış kısımlarının çok iyi yalıtkan 

olması gerekir. Bu bakımdan, cihazların elle temas edilebilecek kısımlarının kontrol kalemiyle 

yetkili kişilere kontrolünü yaptırınız.  

• Hangi durumda olursa olsun, hiçbir zaman, elektrik tellerine çıplak elle dokunmamalı ve teli iki 

elle tutmamalısınız.  

• Elektrik tellerinin tutulması gerekli olduğu durumlarda elektrik geçirgenliği engelleyici plastik, 

tahta ve kağıt yumakları kullanılmalıdır. 

• Nemli ortamda çalışmanız ve ayakkabısız yere basmanız halinde kesinlikle akım geçen tele 

dokunmayınız. Bunların yanında ıslak elle elektrik düğmesini çevirmeyiniz.  

• Elektrikle çalışan aygıtların içini açıp, örneğin tamir gibi, işlem yapmadan önce aygıtın fişini 

mutlaka prizden çıkartınız.  

16. ENFEKSİYON 

• Enfektif ajanlarla bulaş sonrası Enfeksiyon Kontrol Komitesi’ne bilgi verilir. 

GBSÇ-FR-03 (Kan ve Vücut Sıvılarının Sıçramasına Maruz Kalan Çalışan Bildirim 

Formu) Enfeksiyon Kontrol Komitesi hemşireliğince doldurulur ve personelin takibi yapılır. 

• Laboratuar çalışanlarına rutin Hepatit B aşısı uygulanması sağlanır. 

17. EĞİTİM:  

• Uzman kişi tarafından laboratuar güvenliği (genel güvenlik prosedürleri ve tehlikeli 

madde yönetimi) hakkında yeni başlayan personelin oryantasyonunda ve daha sonrasında hizmet 

içi eğitim olarak eğitim verilir. 

 

18. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

• DAS ( Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon) Kitabı  

• El Hijyeni Prosedürü EN-PR-04 

• Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu GBSÇ-FR-06 

• Kan ve Vücut Sıvılarının Sıçramasına Maruz Kalan Çalışan Bildirim Formu GBSÇ-FR-03 

• Hastane Temizlik Prosedürü EN-PR-02 

• Atık Yönetimi Prosedürü AY-PR-01 


