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ÖNSÖZ

Değerli Meslektaşlarım,

Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında biyogüvenlik konusu, mesleğimizi

uygularken maruz kalınan tehlike veya alınan risklerin boyutu açısından çok

önemli olmasına karşın, ancak son yıllarda değer verilmeye başlanmış ve

farkındalık  oluşturulma  çabaları  artmıştır.  Ayrıca  biyogüvenlik,  sadece

laboratuvar  çalışanları  ile  sınırlı  kalmayan,  diğer  insanları  ve  çevreyi  de

potansiyel tehlikeli mikroorganizmalardan korumayı amaçlayan önemli bir

kavramdır. 

Bu nedenle,  çalışılan tüm materyallerin  "potansiyel enfeksiyöz" kabul

edildiği tıbbi patoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvarlarda,

biyogüvenlik ilkelerine uygun fiziksel alt yapı, sistemlerin ve cihazların

kurulması ve çalıştırılması, test yöntemleri ve uygulamalarında standartların

sağlanması ve korunması riskleri önemli ölçüde azaltacaktır. 

Meslektaşlarımızın biyogüvenlik konusunda aradığını bulabileceğine

inandığım, kapsamlı bir Türkçe kaynak olan bu kitabın, gerek meslektaşlarımız,

gerekse sağlık yöneticileri, diğer sağlık çalışanları, öğrenciler ve konuyla ilgili

üreticilere büyük katkısı olacağına inanıyorum. 

Yeni kurulan genç derneğimizin ilk yayınlarından biri olarak sizlere sunulan

bu kitabı, özverili çalışmalarıyla hazırlayan değerli editörler ve değerli yazarları

içtenlikle kutluyorum. 

Sevgi ve Saygılarımla…..

Prof. Dr. Yurdanur AKGÜN

KLİMUD Başkanı, 2012
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ÖNSÖZ

Değerli Meslektaşlarımız,

Laboratuvar yöneticileri, kontrolleri altındaki laboratuvarların günlük

işleyişi içerisinde personelinin ve ilişkili toplumun güvenliğini tehdit edici

faktörleri ortadan kaldıracak ve riski en aza indirecek tedbirleri almak ve

uygulamak zorundadır. 

Bu amaçla biyogüvenlik programlarının verimliliğini, laboratuvarlarının

düzenini, personelinin güvenliğini, bu konudaki eğitimini, duyarlılığını,

kullandıkları cihazların güvenilirliğini ve laboratuvarlarında bulunan enfeksiyöz

ajanların biyogüvenliğini sürekli kontrol altında tutmalıdırlar.

Bu kitap Klinik Mikrobiyoloji bilim alanında hizmet veren laboratuvarlarda

hizmetin güvenli bir şekilde yürütülebilmesi, çalışan personelimizin ve çevrenin

korunması için önerilerde bulunmak ve aynı zamanda laboratuvarlarımızın

işletimi sırasında sıklıkla karşılaşılabilen kimyasal, elektrik ve yangın güvenliği

konularında  yayınlanmış  olan  ulusal  ve  uluslararası  kurallar  açısından

farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu kitabın hazırlanması ve basımında destek olan; KLİMUD Derneği

Başkanı Prof. Dr. Yurdanur Akgün ve Yönetim Kurulu Üyelerine, emeği geçen

tüm yazarlara, dizgi ve basımını sağlayan başta Sami Uzunman olmak üzere

tüm Sim Matbaası çalışanlarına ve basımına maddi destekte bulunan Becton

Dickinson A.Ş.’ye sonsuz teşekkür ediyoruz.

Prof. Dr. Ahmet BAŞUSTAOĞLU               Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNEY
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TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA

BİYOGÜVENLİĞİN ÖNEMİ

Ahmet BAŞUSTAOĞLU

Laboratuvar hizmetlerinde biyogüvenliğe ne kadar dikkat edersek edelim

enfeksiyöz ajanlar ile çalışmak hala laboratuvar çalışanları arasında enfeksiyon

ve hatta mortalite nedeni olarak önemini korumaktadır. Laboratuvarda

çalışılan enfeksiyon etkenlerinin topluma yayılması sıklıkla karşılaşılabilen

problemlerdendir ve bu durumun önlenmesi, laboratuvar çalışanlarının

üzerine düşen bir görevdir. 

Laboratuvar güvenliği; "Laboratuvar personelinin canlı mikroorganizmalar

veya onların toksik ürünleriyle ilgili testleri yaparken, kendilerini, diğer

laboratuvar çalışanlarını, toplumu ve çevreyi korumak için, mikrobiyal

kontaminasyon,  enfeksiyon  veya  toksik  reaksiyonları  önlemek  için

kullandıkları aktif, etkin, kanıta dayalı işlemlerdir." şeklinde tanımlanabilir.

Bu çalışmaların tümünün amacı laboratuvar personelinde laboratuvar

kaynaklı enfeksiyonları engellemek ve sporadik veya salgınlar şeklinde tehlike

yaratabilecek canlı mikroorganizmaların veya bunların toksinlerinin çevreye

yayılmasına engel olmaktır. 

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarının ana görevlerini aşağıdaki şekilde

tanımlayabiliriz;

1. Enfeksiyon şüphesi ile gönderilen örnekleri incelemek,

2. Enfeksiyon etkeni mikroorganizmaları doğru olarak tanımlamak,

3. Gerek duyulduğunda bu organizmalar için duyarlılık testi yapmak,

4. Elde edilen sonuçlar ışığında klinisyenlere yardımcı olmak

Bu görev tanımı irdelendiğinde mikrobiyoloji laboratuvarları hem klinik

hem  de  araştırma  ortamına  sahip  olması  nedeniyle  hastanelerde  hiçbir

ortamda olmayan biyolojik tehlikeleri barındırmaktadır. Dolayısı ile burada

çalışan personel, tüm hastane personelinden çok daha fazla risk altındadır.

Yine bu laboratuvar alanları bu risk nedenlerinin hem hastane ortamına hem

de topluma yayılması içinde temel oluşturmaktadır. Güvenlik uygulamaları
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mikrobiyolojik yöntemleri, güvenlik donanımlarını, laboratuvar çalışanlarını

korumaya  yönelik  hizmetleri,  laboratuvar  ortamının  düzenini  ve  ayrıca

laboratuvarda çalışılan veya saklanan mikroorganizmalara maruz kalabilecek

toplumu kapsar. Bu konudaki risklerin saptanması laboratuvar kaynaklı

enfeksiyonlardan sakınmak için en uygun mikrobiyoloji yöntemlerinin, güvenli

cihazların seçimini ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını sağlayacaktır. 

Tüm bu faaliyetleri esnasında incelemeye alınan klinik örnek ne örneği

olursa olsun mutlaka "ENFEKSİYON KAYNAĞI" olduğu düşünülerek işleme

alınmalıdır. Laboratuvarda dolaylı veya doğrudan bu örnekler ile çalışan tüm

personel hem çevre güvenliği hem de kişisel güvenlikleri açısından bilgili ve

tedbirli olmak zorundadırlar. 

Mikrobiyoloji laboratuvarındaki risklerin saptanması laboratuvar kaynaklı

enfeksiyonlardan  sakınmak  için  en  uygun  mikrobiyolojik  yöntemlerin,

güvenli cihazların seçimini ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını sağlayacaktır.

Bu uygulamaların periyodik olarak gözden geçirilmesi ve yenilenmesi ortaya

çıkabilecek yeni risklerin bertaraf edilmesini ve personelin bu konuda dikkatinin

çekilmesini sağlayacaktır. Böylece biyogüvenlik seviyesi sürekli üst düzeyde

tutularak ve yaşayan bir güvenlik uygulamasına sahip olunacaktır.

Önceleri hastane hizmetleri ile ilişkili enfeksiyon etkeni olarak bilinen

MRSA’lar (Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus) ve çoğul dirençli gram

negatif basiller artık toplum kaynaklı enfeksiyonlar olarak da sıklıkla karşımıza

çıkmaktadır. Laboratuvar çalışanları biyogüvenlik ve laboratuvar çalışma

kurallarına uyarak bu riskleri en aza indirebilirler.  

Enfeksiyon etkeni ajanların laboratuvar içerisinde bulaşması; 

1. Direkt temas ile bulaş:

a. Parenteral (enjeksiyon/iğne batması)

b. İntakt olmayan deri (kesikler, çatlaklar, sıyrılmalar veya eksudatif deri

lezyonları)

c. Müköz membranlar (göz, burun, ağız)

2. Hava ile bulaş (aerosol);

3. Fekal-oral geçiş/sindirim
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Etken  klinik  materyalden  doğrudan  personele  bulaşması  veya  bu

materyalden önce çevreye bulaşı ve buradan kişilere geçişi söz konusu olabilir.

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarı çeşitli enfeksiyon hastalıklarına maruz

kalma açısından yüksek risk taşır. Kan ve vücut sıvılarında bulunan kan

kaynaklı patojenler, açık yaralar, müköz membranlar ile temas ve iğne batmaları

yoluyla enfekte edebilirler. Diğer yerli kaynaklı ve/veya ekzotik ajanlar, direkt

temas, inhalasyon veya sindirim yoluyla maruz kalma sonucunda hayatı tehdit

etme potansiyeli olan hastalıklara veya ciddi problemlere sebep olabilir.

Anahtar nokta, direkt temas, solunum, sindirim, direkt inokülasyon ve müköz

membranlara sıçrama sonucu maruz kalmayı en aza indirmektir. 

Enfeksiyonlar, genellikle geriye dönük olarak "laboratuvar kaynaklı" diye

karakterize edilirler ve bu ifadeler sıklıkla, sadece personelin bir laboratuvarda

çalışırken maruz kalacağı bir durum veya laboratuvar dışında saptanamayacak

bir kaynağa maruz kalınması bulgusuna dayandırılır. Sonuçta basit laboratuvar

olayları, olası temas olarak değerlendirilebilir. 

Mikrobiyoloji laboratuvarları, Pasteur ve Koch gibi öncülerle başlayarak

1840-1860 yıllarından beri aktif durumdadır. Sulkin ve Pike, 1951’de 5,000

Amerika Birleşik Devletleri’nde 5000 laboratuvarı tarayarak, ilk sistematik

laboratuvar kaynaklı enfeksiyon çalışmasını yapmışlardır. Sulkin 1961 ve

1965’te bu çalışmayı genişletmiş ve Pike  onu  1976’ya  kadar  sürdürmüş  ve

1930 ile 1974 yılları arasında toplam 3,921 laboratuvar kaynaklı enfeksiyon

(164 ölüm, %  4,1 mortalite) bildirmişlerdir. Bu enfeksiyonların rapor edildiği

laboratuvar   çeşitleri;   araştırma   laboratuvarları   (2,307;  %58,8),  tanı

laboratuvarları (677; %17,3), biyolojik ürün üreten endüstri laboratuvarları

(134; %3,4), eğitim laboratuvarları (106; %2,7) ve kaynağı belirlenemeyenler

(697; %17,8) idi. İngiltere’de, 1971-1991 arası yapılan 4 araştırmanın sonuçları,

klinik laboratuvarlar içinde en çok enfeksiyonun mikrobiyoloji laboratuvarında

çalışanlarda, hemen arkasından ise otopsi servislerinde çalışanlarda ortaya

çıktığını göstermiştir.  20 yıldan fazla olan bu zaman diliminde, rapor edilen

enfeksiyon sayısı %80’den fazla (104’ten sadece 17’e) düşüş göstermiştir. Bu

düşüş laboratuvarların daha  güvenli  hale  geldiği  şeklinde  yorumlanabilir

ancak  kazaların  ve enfeksiyonların gerçek sayısını yakalayacak aktif bir

takip veya izlem programı da yoktur.
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Bu çalışmalar laboratuvar kaynaklı enfeksiyon (LKE) nedeni olan, Brucella

spp., Coxiella burnetii, Hepatit B virüsü, Salmonella typhi, Francisella

tularensis, Mycobacterium tuberculosis, Blastomyces dermatitidis, Venezuela

equine ensefalit virüsü, Chlamydia psittaci ve Coccidioides immitis’in en

sık karşılaşılan 10 ajan olduğunu ortaya koymuştur. Aslında bu listenin

karşılaşılan tüm laboratuvar kaynaklı enfeksiyonları içermediği de bir gerçektir.

LKE oranlarını ortaya koyacak yeterli düzeyde veri mevcut değildir. Pike ve

Sulkin’in yayınlarından sonraki 20 yıl içerisinde meydana gelen ve yayınlanan

1267 LKE Harding ve Byers tarafından derlenmiş ve bunların 22’si ölümle

sonuçlanmıştır. Saptanan 1267 olgunun 1074’ü Mycobacterium tuberculosis,

Coxiella burnetii, hantavirüs, arbovirüsler, HBV, Brucella spp., Salmonella

spp., Shigella spp., HCV ve Cryptosporidium spp. kaynaklıdır. Pike ve Sulkin’in

çalışmalarında klinik LKE oranı %17, araştırma laboratuvarlarından kaynaklanan

enfeksiyonların oranı ise %59’dur. Oysa Harding ve Byers’in çalışmalarında

bu  oran  sırasıyla  %45  ve  %51  şeklindedir.  Bu  artışın  nedeni  subklinik

enfeksiyonların günümüzde gözden kaçırılmaması ve tanı testleri teknolojisinin

çok daha gelişmiş olmasıdır. Ancak yine de yeterli kayıt olmaması nedeniyle

LKE sayılarının gerçeği yansıtmadığı kabul edilmelidir.

Phillips, 2 yıldan fazla süreyle, laboratuvarla ilişkili yaralanma yaşayan 33

laboratuvar çalışanını, karşılaştırmalı vaka kontrollü olarak izlemiş ve yaş,

hizmet süresi, resmi eğitim süresi, iş uygulamaları, iş dışındaki kazalar veya

incinmesi olan veya olmayan kişiler için kayıtların tutulması açısından farklılıklar

bulamamıştır.  Ancak  kaza  geçiren  gruptakiler  2  yıllık  çalışma  periyodu

öncesinde de bir laboratuvar enfeksiyonu veya bir laboratuvar kazası yaşamış

olma açısından önemli ölçüde fazlalık gösteriyorlardı ve laboratuvar güvenlik

programı  hakkında  daha  az  bilgiye  sahiptiler.  Kazaların  ortam  koşulları

incelendiğinde,  kazaların  %36’sının,  çalışanın  gereğinden  hızlı  çalıştığı

zaman  diliminde  olduğu  (öğle  yemeyi  öncesi  veya  günün  sonunda)

bulunmuştur.  Kazaların  %30’unda,  çalışanlar  güvenlik  düzenlemelerini

biliyorlardı. 

Özetle bu çalışma, davranışların ve iş alışkanlıklarının, laboratuvar kazaları

açısından önemli olduğunu göstermiştir. Güvenlik açısından zayıf davranış

ve iş alışkanlıkları ile ilgili benzer sonuçlar daha sonra da alınmaya devam

etmiştir. Bu tip çalışmalar sonunda geleneksel kabul edilen işlemlerin bile
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ciddi  enfeksiyonlara  neden  olabileceği  öğrenilmiştir.  Ağızla  pipetleme,

örneklerin tıpalı veya kılıflı keskin şeyler içinde laboratuvara taşınması, iğne

uçlarının yeniden kapatılmaya çalışılması ve laboratuvarda yemek yeme ve

sigara içme, özellikle tıp laboratuvarlarında bir zamanlar en yaygın davranışlardı.

Tüm bu işlemler şimdi riskli olarak kabul edilmiş ve yasaklanmıştır. Bu

nedenle laboratuvar güvenliğini sürdürmek ve geliştirmek için personel

mevcut alışkanlıklarını tekrar gözden geçirmeli, titizlikle kritik etmeli ve

uygulamaları uygun olanlarıyla değiştirmeye açık olmalıdır.

Laboratuvar enfeksiyonları genellikle subklinik seyrettiklerinden, çoğunlukla

gözden kaçmakta ve personel tarafından da üzerinde gerekli hassasiyetle

durulmamaktadır. Bu nedenle de olayın önemi gözden kaçmakta ve sağlıklı

istatistiksel veriler elde edilememektedir. Ancak uluslararası verilere göre

her 1000 çalışandan 1-5’inde laboratuvar enfeksiyonu gelişebilmektedir. Bu

nedenle LKE etkenlerinin tam ve gerçek listesi hala ortaya konamamıştır.

Geçmişte sıklıkla karşılaşmadığımız veya varlığından haberdar olmadığımız

birçok enfeksiyon ajanı günümüzde önem kazanmakta ve ayrıca hastanelerde

çoğul  antibiyotik  dirençli  patojenler  ile  sıklıkla  karşılaşılmaktadır.  Bu

patojenlerin toplumda yaygınlığı henüz toplum sağlığını tehtid edici düzeylerde

değildir. Ancak bunların laboratuvarlardan kaynaklanarak topluma yayılmasının

engellenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca günümüzde biyoterörizm tehdidi de göz önünde bulundurulmalıdır.

New York’ta, ikiz kulelere 2001’de yapılan terörist saldırılarından sonra şarbon

şüpheli postaların gönderilmesi panik yaratmış ve ABD’de mikrobiyologlar,

laboratuvar güvenlik önlemlerinin, biyoterorizmle savaşın bir komponenti

olduğunun farkına varmışlardır. Laboratuvarların donanım ve güvenlik

düzeylerinin arttırılması sağlanmıştır. 

Bu nedenler ile laboratuvar yöneticileri, kontrolleri altındaki laboratuvarların

biyogüvenlik  programlarının  verimliliğini,  laboratuvarlarının  düzenini,

personelinin bu konudaki duyarlılığını, kullandıkları cihazları güvenilirliğini

ve laboratuvarlarında bulunan enfeksiyöz ajanların biyogüvenliğini sürekli

kontrol altında tutmalıdırlar. Laboratuvar yönetimi güvenlik gözlemleri ve

denetlemelerinden sorumludur. Bu denetlemelerde yangın cihazları, alarmlar,

acil duşları, elektrik kesilmelerine karşı akülü ışıldaklar ve diğer cihazların



8

fonksiyon  kontrollerini  içerir.  Bu  sistemler  her zaman  kullanıma  hazır

tutulmalıdır. Yanıcı, radyoaktif, toksik ve enfektif materyallerin depolanma

şartları sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Olası kazalarda dekontaminasyon

uygulamaları ve enfekte atıkların imhası için yapılan uygulamalar sürekli

denetlenmelidir. 

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) Teknik Komitesi, tıp laboratu-

varlarının performanslarını geliştirmek için kullanmaları gereken dökümanlar

geliştirmiştir. Bunlar; ISO 15189:2003 (Tıp Laboratuvarları - Kalite ve Yetki

İçin Özel Gereksinimler) ve ISO 15190:2003 (Tıp Laboratuvarları - Güvenlik

Gereksinimleri). Uluslararası Standardizasyon Örgütüne göre sertifiye veya

akredite edilmiş laboratuvarların olduğu ülkelerde, bu dökümanlar temel

standartlar olarak kabul edilmektedir. ISO 15190:2003 (32d)’e göre laboratuvar

güvenlik gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir:

- Sağlık ve güvenlik politikası

- Güvenli çalışma yöntemlerini de içeren yazılı prosedürler

- Personelin güvenlikle ilgili eğitim ve öğretimi

- Güvenlik ağırlıklı kontroller (gözetim)

- Tehlikeli materyal ve maddelerin bakımı ve kullanımı

- Sağlık sürveyansı

- İlk yardım ekipmanı ve servisi

- Kaza ve hastalık araştırmaları

- Sağlık ve güvenlik komite raporları

- Kazalar ve benzeri olayların kayıtları ve istatistikleri

- Güvenlik programının gözden geçirilmesi

- Güvenlik gözetimi-gözlemi için düzenli yerler

Laboratuvar güvenliği konusunda tüm dünyada gittikçe artan düzeyde

çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla ciddi çalışan laboratuvarlar "Laboratuvar

Güvenliği  Uygulama  Kitapları" oluşturmakta  ve  bunları  hassasiyetle

uygulamaktadırlar. Hatta birçok ülkede bu konuda uygulanması zorunlu hale

getirilmiş politikalar ve programlar oluşturulmuş, yönerge veya yönetmelik

haline  getirilmiştir.  Bu  yönergeler/yönetmelikler  laboratuvar  güvenliği

konusunda teknik bilgileri içermekte ve bu uygulamaların nasıl yapılacağı
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konusunda önerilerde bulunmaktadır. Bu çalışmalara ABD’de CDC’nin

(Center for Disease Control) "Biosafety in Microbiological and Biomedical

Laboratories" dökümanı, Kanada Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan

"The Laboratory Biosafety Guidelines" dökümanı, Dünya Sağlık Örgütü

tarafından yayınlanan "Laboratory Biosafety Manual" isimli dökümanı ve

ülkemizden Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan

"Laboratuvarda Güvenli Çalışma Teknikleri" dokümanları örnek olarak verilebilir.

Hazırlanması gereken bu tip dokümanlar laboratuvarların performansına ve

uygulama alanlarına göre hazırlanmalı ve teknolojik gelişmelere göre değişime

açık olmalıdır.
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LABORATUVAR GÜVENLİĞİ KONUSUNDA UYULMASI GEREKEN

ULUSAL VE ULUSLARARASI KURALLAR, YÖNETMELİKLER,

KANUNLAR VE STANDARTLAR

İsmail CEYHAN, Soner YILMAZ

ULUSAL MEVZUAT VE SORUMLULUKLAR

Tıp hukuku bakımından çalışan güvenliği hususunda gerek kurumsal ve

gerekse  bireysel  hukuki  sorumluluklar  son  yıllarda  çok  büyük  önem

kazanmıştır. Laboratuvarlarda çalışan kişiler arasında enfeksiyon hastalıklarının

son yıllarda daha sık ve artan şekilde görülmesiyle yöneticiler ve çalışanların

sorumluluk ve yükümlülükleri tanımlanmaya başlanmıştır. Bu sürecin belki

de  doğal  bir  sonucu  olarak  yöneticiler  ve/veya  çalışanlar  için  hukuki

sorumluluklar ve yaptırımlar gündeme gelmiştir.

Bilindiği gibi ulusal mevzuatımızı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta

olmak üzere sırasıyla kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler, genelgeler ve

yönergeler oluşturmaktadır. Uluslararası düzeyde ise Birleşmiş Milletler ve

Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatı ve-

ya düzenlemeleri dikkate alınmaktadır.

Sadece biyogüvenlik hususunda değil aynı zamanda laboratuvar güvenliği

ve hatta çalışan güvenliği açısından ulusal mevzuatımız, büyük ölçüde işçi

işveren arasındaki hukuki temeller üzerine kurulmuş, kamu çalışanları

kapsam  dışı  bırakılmıştı.  Bu  nedenle  çoğu  Çalışma  ve  Sosyal Güvenlik

Bakanlığı tarafından hazırlanan mevzuat, dayanağı veya kapsamı itibariyle

kamu çalışanları için uygulanamıyordu. Bu durum uluslararası hukuk açısından

da önemli bir boşluğun doğmasına sebep olmaktaydı. Ancak 26 Haziran

2012 tarihinde kabul edilmiş olan 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu"

ile artık tüm çalışanlar kapsama alınmıştır. İşçi sağlığı kapsamında Çalışma

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kamu kuruluşları için

iki  yıl  sonra  yürürlüğe  girecek  olan  bu kanun, artık bundan böyle tüm

çalışanlara uygulanacaktır. Bu durumda da biyogüvenlik özelinde en önemli

mevzuatlardan biri olarak 18/9/2000 tarih ve 2000/54/EC sayılı Avrupa Birliği

(AB) Konsey Direktifinin uyumlulaştırılması kapsamında yayımlanmış olan

(10 Haziran 2004 RG; Sayı 25488) "Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin
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Önlenmesi Hakkında Yönetmelik" önem kazanmış olacaktır. Bunun dışında

yine tüm çalışanlar açısından diğer tüm mevzuatlar da (Tablo 1) ilgisine göre

dikkate alınmayı ve uygulamayı gerektirecektir.

İşveren, İş Kanununun 77. maddesi hükümlerine göre; işyerinde iş sağlığı

ve güvenliği önlemlerini almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak

zorundadır. İşveren sadece işin niteliğine uygun koruyucu malzeme vermekle

yükümlü olmayıp, aynı zamanda verilen malzemenin kullanılmasını sağlamak,

önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını sürekli denetlemek durumundadır .

Mevzuatın Adı Resmi Gazete Sayı/Tarih

Umumi Hıfzısıhha Kanunu 1593/24 Nisan 1930

Radyoloji, Radyum ve Elektirikli Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname 4201/06 Mayıs 1939

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği 23999/24 Mart 2000

Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği 24692/11 Mart 2002

İş Kanunu (Kanun Numarası : 4857) (Bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır) 25134/10 Haziran 2003

Gürültü Yönetmeliği 25325/23 Aralık 2003

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği 25325/23 Aralık 2003

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 25328/26 Aralık 2003

Hakkında Yönetmelik

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışanlarda Sağlık ve Güvenlik 25328/26 Aralık 2003

Hakkında Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 25370/ 11 Şubat 2004

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 25426/07 Nisan 2004

Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 25426/07 Nisan 2004

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 25463/15 Mayıs 2004

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 25488/10 Haziran 2004

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 25370/12 Ocak 2005

Tehlikeli Atık Yönetmeliği 25755/14 Mart 2005

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 25883/22 Temmuz 2005

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği  26361/29 Kasım 2006

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 27768/27 Kasım 2010

Radyasyon Güvenliği Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği 27658/31 Temmuz2010

Enfeksiyöz Madde İle Enfeksiyöz Tanı ve Klinik Örneği Taşıma Yönetmeliği 27710/ 25 Eylül 2010

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik 27897/06 Nisan 2011

Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usûl ve Esasları Hakkında Yönerge 20065/16 Haziran  2011

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 28036/25 Ağustos 2011

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Kanun No:6331) 26339/30 Haziran 2012

Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan 28344/05 Temmuz 2012

Personelin Radyasyon Doz Limitleri Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 

Tablo 1. İş sağlığı ve güvenliği hususundaki ulusal mevzuatımız



12

En üst amir çoğu zaman bunun için başka birisini görevlendirir. Ancak hiçbir

zaman  sorumluluktan  tamamen  kurtulamaz.  İşverenler,  İş  Kanunu 77.

maddesine göre; işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup

uyulmadığını denetlemek, isçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler,

alınması geren önlemler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek

ve  gerekli  iş  sağlığı  ve  güvenliği  eğitimini  vermekle  hatta bu bilgilerin

önemini isçilere kavratmakla yükümlüdür. Bu eğitimin esasları Çalışma

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkartılan "İş Sağlığı ve Güvenliği

Yönetmeliği" ile düzenlenmiş ise de bu yönetmeliğin yürütmesi Danıştay

tarafından durdurulmuş, yerine "Geçici ve Belirli Süreli işlerde İş Sağlığı ve

Güvenliği Hakkında Yönetmelik" çıkarılmış ayrıca Avrupa Birliği Konseyi

Direktifleri  esas  alınarak  çok  sayıda  yönetmelik  çıkartılarak  yürürlüğe

konulmuştur.

İş Kanunu 77. maddesine göre işçilerin, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin

emredici hukuk kuralları uyarınca alınan önlemlere uymak ve koruyucu

malzemeleri uygun şekilde kullanma zorunluluğu vardır. Aksi takdirde doğa-

cak zararlardan kendi payına düşeni üstlenmek zorunda kalabilir. İşçinin iş-

veren tarafından verilen koruyucu araç ve gereçleri kullanmaması sonucu

meydana gelen kazalarda ve meslek hastalıklarıyla ilgili açılan tazminat dava-

larında işverenin sorumluluğunun saptanması aşamasında işçi aleyhine du-

rumlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumda işverenin sözleşmeyi haklı olarak

feshedebileceği kabul edilmiştir.

Laboratuvar Güvenliği Hususunda Teknik Açıdan En Önemli Mevzuatlar

a) Biyolojik  Etkenlere  Maruziyet  Risklerinin  Önlenmesi  Hakkında

Yönetmelik

b) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik

Önlemleri Hakkında Yönetmelik

c) Kimyasal  Maddelerle  Çalışmalarda  Sağlık  ve  Güvenlik  Önlemleri

Hakkında Yönetmelik

d) Enfeksiyöz Madde ile Enfeksiyöz Tanı ve Klinik Örneği Taşıma Yönetmeliği

e) Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’dir.
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Biyogüvenlik söz konusu olduğunda "Biyolojik Etkenlere Maruziyet

Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik" en ön planda dikkate alınması

gerekecektir. Bu yönetmelik öncelikle bir risk değerlendirmesini esas alır ve

alınacak önemleri kategorize eder. Yönetmelikte ayrıca risklerin azaltılması,

hijyen, kişisel korunma, eğitim, bilgilendirme, sağlık gözetimi, kararlara katılım

gibi  konular  hakkında  yapılması  gerekenler  ve  ek  liste ile tür düzeyinde

mikroorganizma risk seviyeleri ayrıntılı olarak yer almaktadır. Bu yönetmeliğe

göre; 

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Başlığında;

Madde 5 – Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi aşağıda belirtilen

hususlara göre yapılır;

a) Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada,

işçinin sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve

alınması gereken önlemleri belirlemek için, işçinin maruziyetinin türü,

düzeyi ve süresi belirlenir.

Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu

olduğu işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün

oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır.

Risk değerlendirmesi, düzenli aralıklarla ve işçinin biyolojik etkenlere

maruziyet koşullarını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda

yenilenir.

İşveren, risk değerlendirmesinde kullanılan bilgileri, istendiğinde Bakanlığa

vermekle yükümlüdür.

b) Bu maddenin (a) bendinde sözü edilen risk değerlendirmesi, aşağıdakileri

de kapsayan tüm bilgiler dikkate alınarak yapılır;

1) İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıf-

landırılması,

2) Yetkili makamların, işçilerin sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin

denetim altına alınması hakkındaki önerileri,

3) İşçilerin işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili

bilgiler,
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4) İşçilerin işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik

etkiler, 

5) Yaptıkları  işle  doğrudan  bağlantılı  olarak  işçilerin  yakalandığı

hastalıkla ilgili bilgiler. 

Hijyen ve Kişisel Korunma; 

Madde 10 – Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki hususlara

uyulacaktır:

a) İşverenler, işçilerin biyolojik etkenlerle çalışmaya bağlı sağlık veya

güvenlik riskleriyle karşılaştıkları bütün işlerde, aşağıdaki önlemleri almakla

yükümlüdür; 

1) İşçiler, biyolojik etkenlerin bulaşma riski bulunan çalışma alanlarında

yiyip içmeyeceklerdir. 

2) İşçilere uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysi sağlanacaktır.

3) İşçilere, göz yıkama sıvıları ve/veya cilt antiseptikleri de dahil, uygun

ve yeterli temizlik malzemeleri bulunan yıkanma ve tuvalet olanakla-

rı sağlanacaktır. 

4) Gerekli koruyucu ekipmanlar; 

Belirlenmiş bir yerde uygun olarak muhafaza edilecektir.

Her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanımdan önce kontrol

edilip temizlenecektir.

Bozuk koruyucu ekipmanlar, kullanımından önce tamir edilecek veya

değiştirilecektir.

5) İnsan ve hayvan kaynaklı numunelerin alınması, işlem yapılması ve

incelenmesi yöntemleri belirlenecektir. 

b) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen koruyucu elbiseler de dahil,

biyolojik etkenlerle kirlenmiş olabilecek iş elbiseleri ve koruyucu ekipman,

çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılacak ve diğer giysilerden ayrı bir

yerde muhafaza edilecektir. İşverence kirlenmiş bu elbiselerin ve koruyucu

ekipmanın dekontaminasyonu ve temizliği sağlanacak, gerektiğinde imha

edilecektir. 
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c) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerine göre “alınan önlemlerin maliyeti

işçilere yansıtılmaz” ifadeleri yer almaktadır.

Sağlık Gözetimi;

Madde 16 – Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda:

a) İşveren her işçinin; 

1) Çalışmalara başlamadan önce, 

2) Düzenli aralıklarla, sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Risk değerlendirmesi, özel koruma önlemleri alınması gereken işçileri

tanımlayacaktır. 

• Gerektiğinde, maruz kaldıkları veya kalmış olabilecekleri biyolojik

etkene karşı henüz bağışıklığı olmayan işçiler için etkili aşılar hazır

bulundurulur.

• İşverenler, aşı bulundurduklarında Ek–VII de (ilgili Yönetmelik’te ve-

rilen ek)  belirtilen hususları göz önüne alacaklardır.

• Bir işçinin, maruziyete bağlı olduğundan kuşkulanılan bir enfeksiyona

ve/veya hastalığa yakalandığı saptandığında, işyeri hekimi veya işçilerin

sağlık gözetiminden sorumlu kişi, benzer biçimde maruz kalmış diğer

işçilerin de aynı şekilde gözetime tabi tutulmasını sağlar.

• Bu durumda maruziyet riski yeniden değerlendirilir.

c) Sağlık  gözetiminin  yapıldığı  bu  durumlarda,  kişisel  tıbbi  kayıtlar,

maruziyetin son bulmasından sonra en az 10 yıl süre ile saklanır. 

Bu  Yönetmeliğin  13 üncü  maddesinin  (b)  bendinde  belirtilen  özel

durumlarda kişisel tıbbi kayıtlar bilinen son maruziyetten itibaren 40 yıl

süre ile saklanır.

d) İşyeri hekimi veya işçilerin sağlık gözetiminden sorumlu kişi, her bir

işçi  için  alınması  gerekli  koruyucu  ve  önleyici  tedbirler  ile  ilgili  olarak

önerilerde bulunur. 
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e) Maruziyetin sona ermesinden sonra yapılacak herhangi bir sağlık gözetimi

ile ilgili olarak işçilere gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir. 

f ) İşçiler,  kendileriyle  ilgili  sağlık  gözetimi  sonuçları  hakkında  bilgi

edinebilecekler, ilgili işçiler veya işveren sağlık gözetimi sonuçlarının gözden

geçirilmesini isteyebileceklerdir. 

g) İşçilerin sağlık gözetimi ile ilgili hususlar Ek–IV (ilgili Yönetmelik’te

verilen ek) de verilmiştir. 

h) “Biyolojik etkenlere, mesleki maruziyet sonucu meydana gelen her

hastalık veya ölüm Bakanlığa (Burada bakanlık ifadesi Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığını ifade ediyor) bildirilir” şeklinde ifade edilmiştir. 

"Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışanlarda Sağlık ve Güvenlik

Hakkında Yönetmelik" çalışanların, kanserojen ve mutajen maddelere

maruziyetinden  kaynaklanan  risklerden  korunması  için  bu  maddelere

maruziyetin önlenmesi de dahil olmak üzere gerekli sağlık ve güvenlik

önlemlerin belirlenmesi amacı ile çıkartılmıştır. İlgili yönetmelik bu türden

malzemenin çalışılan ortamlarda kullanımının azaltılması, maruziyetin

önlenmesi ve azaltılması, beklenmeyen maruziyet olduğunda yapılması

gerekenler, bu yerlerde çalışan personele verilecek eğitim, işverenin çalışanların

sağlık gözetimi hakkında yapması  gerekenler  gibi  konuları  açıklayıcı  ve

düzenleyici  hükümler getirmektedir.

Teknik  açıdan  önemli  diğer  bir  yönetmelik  "Kimyasal  Maddelerle

Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”tir. Bu

yönetmelikle çalışılan yerde 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 belirlenmesi amaçlanmıştır. Yönetmelik gereğince işveren ya

da laboratuvar sorumlusu kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu

maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza

indirmek ve tehlikelerinden korumak için gerekli tüm önlemleri almakla

yükümlü tutulmuştur. Yönetmelik kapsamında öncelikle çalışma ortamının

risk düzeyi belirlenmeli sonrasında ise genel önlemler ile beraber özel koruyucu

ve önleyici tedbirler alınmalıdır. Çalışanların eğitimi ve sağlık gözetimi gibi
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konularda yönetmelik içeriğinde olan konulardır. Bu yönetmelikte ayrıca çalışılan

tüm kimyasal maddelerin mesleki maruziyet sınır değerleri belirlenmiş olup

bu değerler kimyasal maddelere maruziyet riskinin değerlendirmesinde

kullanılmaktadır.

Oldukça  teknik  detayları  da  içermekle  birlikte  önemli bir boşluğu

doldurmuş olan "Enfeksiyöz Madde ile Enfeksiyöz Tanı ve Klinik Örneği

Taşıma Yönetmeliği" de yine laboratuvar yöneticileri başta olmak üzere tüm

yönetim kademesine önemli görevler vermektedir. Paketlemede kullanılacak

malzemelerin özellikleri, sertifikasyonu dahil klinik örnekler, kültür vb.

enfeksiyöz maddelerin paketlenmesi hususundaki temel kurallar ve işlemler

ayrıntılı biçimde bu yönetmelikte ifade edilmektedir.

Laboratuvar güvenliği hususunda idari açıdan önemli mevzuatlar ise

şunlardır:

a) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

b) Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

c) Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği

d) Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

e) Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında

Yönetmelik

Yürürlüğe, 2013 yılı itibariyle girecek "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu"

yaptırımlar anlamında çok önemlidir. Özellikle çok sayıda mali ceza hükmü

ihdas edilmiştir. Ayrıca uygulamada Türk Ceza Kanunu (TCK)' da unutulma-

malıdır. Alınması gerekli tedbirleri almayan, uygulamalarda eksik ve kusurlu

olan yönetici veya yönetim, sorumlukları ölçüsünde yaptırım ve cezalara uğ-

rayabilirler. Ancak çalışanın da koruyucu malzeme, cihaz ve donanım kullanma

sorumluluğu  ile  kurallara  uyma  konusu  önem arz etmektedir. Bu gibi

durumlarda, henüz zararlı bir sonuç ortaya çıkmamışsa, ilgili yöneticilerin

disiplin sorumluluğu söz konusu olur. Sağlık Bakanlığı bu kişiler hakkında

disiplin soruşturması yapar ve ilgili mevzuata uyulmayan hususlar nedeniyle

disiplin cezalarından birini uygular. Buna karşılık, zarar oluşturan bir durum

ortaya çıkmış, örneğin bir sağlık çalışanı hastalanmış veya daha da kötüsü,
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ölmüş  ise  bu  takdirde ceza hukuku açısından iki tür sorumluluk ortaya

çıkabilir. Birincisi, "Sağlık Kurumu yöneticisi alınması gereken tedbirleri

kasten almamıştır". Bu takdirde, hastane yöneticisinin sorumluluğu, sağlık

çalışanının sağlığı zarar görmüşse TCK 88. maddesi gereğince belirlenecek;

sağlık çalışanı ölmüşse ise TCK 83. maddesi gereğince on yıl ile ağırlaştırılmış

müebbet hapis cezası arasında değişen bir ceza söz konu olabilecektir. Buna

karşılık  Sağlık  Kurumu  yöneticisi  bu tedbirleri ihmal ederek almamış,

herhangi bir sağlık çalışanının zarar görmesini istememişse, sağlık çalışanının

sağlığının zarar gördüğü hallerde TCK 89. maddesi gereğince üç aydan baş-

layan hapis cezası; sağlık çalışanının öldüğü hallerde ise TCK 85. maddesi

gereğince iki yıldan başlayan hapis cezası söz konusu olabilecektir. Bunun

yanı sıra ayrıca yöneticinin, zarar  verdiği  sağlık  çalışanına;  sağlık  çalışanı

bu  nedenle  vefat  etmişse,  yakınlarına karşı maddi ve manevi tazminat

sorumluluğu da olacaktır. İş hukuku açısında ise durum maddi ve/veya

manevi tazminat olarak gündeme gelir. Maddi tazminat iş göremezlik veya

destekten yoksun kalma şeklinde olabilir. 

Burada ortaya çıkabilecek sorun, bu tip durumlarda hastanedeki hangi

yöneticinin sorumlu kabul edileceğidir.

"Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik" sorumluluğu

en üst amire vermiştir. Söz konusu madde şu şekilde düzenlenmiştir.

"MADDE 9

1) Bu yönetmelikte yer alan usul ve esasların kesintisiz ve etkin bir şekilde

uygulanması, uygulama sırasında tespit edilen sorun ve aksaklıkların

giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, uygulamanın takip edilmesi  ve

değerlendirilmesi, ilgili sağlık kurumunun en üst amirinin sorumluluğundadır.

Böylece yukarıda belirtilen hukuksal sorumluluk öncelikle en üst amirin,

örneğin hastaneler için başhekimin olacaktır. Bununla beraber, başhekimin

bu  konuda  görevlendirdiği  diğer  personelin  de  aynı  düzeyde sorumlu

olduğunun bilinmesinde yarar vardır.

Hasta güvenliği yanında çalışanlara yönelik teknik olmasa da idari sorumluluk

ve düzenlemeler açısından önemli bir mevzuat olan "Hasta ve Çalışan
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Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik" Sağlık Bakanlığı tarafından

yürürlüğe konulmuştur. Yönetmeliğin çalışan güvenliği ile ilgili bölümü

Madde 7 ve Madde 8 altında ifade edilmiştir. İlgili maddeler aşağıdaki şekilde

düzenlenmiştir: 

Çalışan Güvenliği Uygulamaları

MADDE 7

1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları;

a) Çalışan güvenliği programının hazırlanması,

b) Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması,

c) Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması,

ç) Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması,

d) Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme

yapılması, hususlarında gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar.

Hasta ve Çalışan Güvenliği Ortak Uygulamaları

MADDE 8

1) Bu yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları;

a) Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi ile ilgili olarak;

1) Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik bir programın

hazırlanması,

2) Hastane enfeksiyonlarının izlenmesine yönelik sürveyans çalışma-

larının yapılması,

3) El hijyeninin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması,

4) İzolasyon önlemlerinin alınması,

5) Temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamalarının gerçek-

leştirilmesi,

b) Laboratuvar güvenliği ile ilgili olarak;

1) Biyogüvenlik düzeyine göre gerekli önlemlerin alınması,
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2) Laboratuvarda  çalışılan  testlerin  kalite  kontrol  çalışmalarının

yapılması,

3) Panik değerlerin bildiriminin sağlanması,

c) Radyasyon güvenliği ile ilgili olarak; tanı ve tedavi amaçlı radyoaktif

madde kullanılan alanlarda koruyucu önlemlerin alınması,

ç) Renkli kod uygulamaları ile ilgili olarak;

1) Mavi kod uygulamasının yapılması,

2) Pembe kod uygulamasının yapılması,

3) Beyaz kod uygulamasının yapılması,

d) Güvenlik raporlama sistemi ile ilgili olarak;

1) Güvenlik raporlama sisteminin kurulması,

2) Bildirimi yapılacak olayların asgari ilaç güvenliği, transfüzyon

güvenliği, cerrahi güvenlik, hastaların düşmesi, kesici delici alet

yaralanmaları, kan ve vücut sıvıları ile temas konularını kapsaması,

3) Bildirimi yapılan olaylar ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin

uygulamaya konulması,

e) Eğitimler ile ilgili olarak; sağlık kurumlarında görevli tüm çalışanlara,

hasta ve çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi,

f ) Komitelerin kurulması ile ilgili olarak;

1) Hasta güvenliği komitesi,

2) Çalışan güvenliği komitesi kurulması, hususlarında gerekli

tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar.

Bunlara ilaveten "Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği" Laboratuvar güvenliği

hususunu  önemsemiş  laboratuvarların  fiziki  şartları  (Madde 15)  ve

laboratuvar güvenliği (Madde 32) konusunda önemli yenilikler getirmiştir.

yönetmeliğin laboratuvar güvenliği ile ilgili maddesi aşağıdaki gibidir.
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MADDE 32 

1) Laboratuvarın  biyogüvenlik  düzeyi  TS EN 1 2128 standardında

belirtilen en az "fiziksel korunma düzeyi 2" şartlarına uygun olmalıdır.

Ancak, Ek-9’ da ( Yönetmeliğin eki) yer alan mikroorganizmalardan risk grubu

3 olanlarıyla çalışan tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarları "fiziksel korunma

düzeyi 3" ,  risk  grubu  4  olanlarıyla  çalışan tıbbi mikrobiyoloji laboratu-

varları ise "fiziksel korunma düzeyi 4" şartlarına uygun olmalıdır.  

2) Korunmaya yönelik alınan tedbirler; laboratuvar personelinin ve yakın

çevresinin kimyasal radyolojik veya enfeksiyöz ajana maruz kalma olasılığını

azaltıcı veya önleyici olmalıdır.

3) Laboratuvarda  ilk  yardım  kiti  ve  mevcut  tehlikelere  uygun  yangın

söndürücü ile alev söndürme örtüsü güvenlik donanımı bulundurulur.

4) Laboratuvarda risklere uygun dekontaminasyon ve/veya nötralizasyon

kiti bulundurulur ve etkin kullanımı için önlemler alınır. 

5) Laboratuvarda kimyasal, radyoaktif ve/veya potansiyel enfeksiyöz riskten

korunmak için personele yeterli kişisel koruyucu donanım ve diğer gerekli

güvenlik donanımları temin edilir ve kullanılması sağlanır.

6) Personele, işindeki potansiyel tehlikeler bildirilir, güvenli laboratuvar

teknikleri eğitimi verilir ve aldığı eğitimler kayıt altına alınır. Personelin,

çalıştığı örnekler veya testlerden dolayı aşı ile önlenebilir hastalıklara neden

olan enfeksiyöz etkenlere maruziyet riski ile karşı karşıya ise bu personelin

aşılanması sağlanır. 

7) Laboratuvar teknik alanında el yıkama için lavabo ile acil duş ve göz yı-

kama işlevi görecek ünite bulunur.

8) Laboratuvarda kendine özgü ve personelinin kolayca erişebileceği bir

güvenlik dokümanı oluşturulur. Kullanılan kimyasalların ürün güvenlik bilgi

formları temin edilir.

9) Laboratuvar içerisinde bulunan tehlike ve risklere ilişkin olarak, giriş

kapısı ile gerekli olduğu durumlarda cihaz, donanım veya aygıt üzerine ilgili

işaretleme veya etiketleme yapılır. 
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10) Laboratuvarda uygun sıklıkta hava değişimi sağlanır. Bu değişim

kimyasal  veya  toksik  dumanların  veya  enfeksiyöz  ajanların  yayılmasını

engelleyecek şekildedir. 

11) Laboratuvara giriş sınırlaması uygulanır. Laboratuvarda biyolojik

ajanların, örneklerin, ilaçların, kimyasalların ve hastalara ait bilgilerin yanlış

kullanılması, tahrip edilmesi ve çalınma tehlikesine karşı gerekli önlemler alınır. 

12) Laboratuvarda korunma amacıyla kurulu cihazların ve donanımların

ait oldukları standartlara uygun olarak düzenli bakım ve kontrolleri yapılır.

13) Laboratuvarda giriş ve çıkış noktaları ile varsa yangın çıkışları uygun

şekilde işaretlenir. Laboratuvar güvenliği ile ilgili tüm işaretlemeler ulusal

veya uluslararası kabul gören simgeler kullanılarak yapılır.

14) Tıbbı  atıklar  laboratuvarın  biyogüvenlik  düzeyine  uygun  olarak

dekontamine edilir.

ULUSLARARASI MEVZUAT

Dünya genelinde, Dünya Sağlık Örgütü ( WHO) tarafından yayımlanan

"Laboratory Biosafety Manual, 3th. Edition 2004”; ABD Hastalık Kontrol ve

Korunma Merkezi (CDC), Amerikan Ulusal Sağlık Ensitüsü (NIH) ve ABD

Sağlık Bakanlığı (HHS) tarafından yayımlanan “Biosafety in Microbiological

and Biomedical Laboratories, 5th. Edition 2009”; Avrupa Birliği tarafından

yayımlanmış olan 18/9/2000 tarih ve 2000/54/EC sayılı “AB Konsey Direktifi”;

Kanada tarafından yayımlanan “Canadian Laboratory Safety Guidelines, 2004”

ve son olarak Avustralya ve Yeni Zellanda’nın ortaklaşa standardı olan “Safety

in Laboratories - Microbiological Aspects and Containment Facilities

22433: 2002”; dünya genelinde kabul gören uluslararası nitelikte rehberler

ve standartlardır. Uluslararası mevzuat açısından biyogüvenlik çoğu zaman

bireysel düzeyden ziyade halk sağlığı açısından ele alınmakla beraber özellikle

18/9/2000 tarih ve 2000/54/EC sayılı AB Konsey Direktifi ile beraber konu

daha çok biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi temelinde ele

alınmış ve üye ülkelerin bu direktife uygun hareket etmesi istenmiştir. Diğer

birçok ülke bu uygulamaları ve rehberleri dikkate alarak kendi mevzuatlarını

geliştirmeye çalışmaktadır. Bunun yanında 58. Dünya Sağlık Kurulu tarafından

laboratuvar biyogüvenliğinin arttırılması hususunda alınan kararlar idari

açıdan Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için önemli bir dayanak oluşturmaktadır.
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Kalite ve Standartlar

Kalite kavramı insanların ve "mükemmele ulaşma isteği" gerçeğinden

ortaya çıkmıştır. Latince nasıl oluştuğu anlamına gelen "Qualis" kelimesinden

türemiş ve "Qualitas" kelimesiyle ifade edilmiştir. Kalite farklı sektörler veya

anlayışlara göre farklı tanımlanabilmektedir.

• Kalite; belirlenen şartlar altında ve belirlenen bir zaman süresi içinde

istenilen fonksiyonları yerine getirebilme kabiliyetidir.

• Kalite,  bir  ürünün  kullanım  uygunluğunu  belirleyen  özelliklerinin

tümüdür.

• Kalite, herhangi bir ürün sınıfının özelliklerinin insan topluluklarının

istek potansiyelini karşılayabilme derecesidir.

• Kalite, önceden tespit edilmiş olan spesifikasyonlara ya da standartlara

göre üretim yapma olgusudur. 

• Kalite kısaca "amaçlara uygunluk derecesi"dir. Hedef kişinin veya

tüketicinin istek ve gereksinimleri karşılamaktır.

• Kalite bir güven duygusu yaratmaktadır. 

Uluslararası Standartlar Teşkilâtı (ISO): ISO (International Organization

for Standardization), elektrik ve elektronik mühendisliği konuları dışında,

bütün teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını

yürütmek gayesiyle 1946'da Cenevre'de kurulan uluslararası bir teşkilâttır.

Teşkilât üyesi olan millî birimler kendi ülkelerinde standartlar konusunda

en yetkili kuruluşlardır. Her ülke teşkilatta yetkili bir organ tarafından temsil

edilmektedir.

Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN): Avrupa Standardizasyon

Komitesi (CEN) 1961 yılında 6 AB ve 7 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA)

ülkesine ait standardizasyon kuruluşlarının bir araya gelmesi ile kurulmuştur.

Günümüzde AB ülkelerinden 15, EFTA ülkelerinden 3 olmak üzere toplam

18 üyesi bulunmaktadır.

Bir  Avrupa  standardının  yayımlanması  ve  daha  sonra  bunun  ulusal

standartlarca benimsenmesi bir süreç almaktadır. CEN’e üye bir ülke belirli
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bir standardizasyon projesinin kabulü için başvuruda bulunur. CEN tarafından

başvurunun kabulünü takiben, standartlaştırma projesine uygun çalışmalar

başlatılır. Konu üzerinde belgeler, varsa standartlar ve çalışmalar incelenir.

Bir taslak hazırlanarak üye ülkelere gönderilir. Görüşler toplanır ve yeni bir

taslak hazırlanır. İlgili kurullarda son hali verilir ve onay için ülkelere tekrar

gönderilir.  Gerekirse  yorumlar  tekrar  alınarak  düzeltmeler  yapılabilir.

Onaylanır ise yürürlüğe girer.

EN (Avrupa Standardı), CEN tarafından kabul edilen standartlardır. EN

Avrupa  Birliği’nde  standartlar  arasında  harmonizasyonu sağlamak için

oluşturulmuştur. Bu standartlar kabul tarihinden belli bir süre sonra otomatik

olarak üye ülke standardı haline gelirler. Üye ülkeler aynı konuda mevcut

diğer standartlarını veya EN’lerde çelişki yaratabilecek standartlarını kaldırmak

zorundadırlar. 

Viyana Anlaşması "Vienna Agreement" ile CEN ve onun uluslararası karşılığı

olan Cenevre, İsviçre merkezli Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO)

standart birlikteliğini sağlamaya karar verdiler. Böylece çift olan standartlar,

her iki kuruluş için de geçerli olan bir standart ile değiştirilmektedir. Bu

standartlar "EN ISO" önek ile tanınabilirler. İnceleme için sorumlu olan

çalışma  gruplarında  kendi  ulusal  standartlar  kuruluşlarını  temsil eden

delegeler çalışmakta ve çalışma CEN veya ISO liderliğinde yapılmaktadır.

Standartların ilgili kurum ya da kuruluşlarca uygulanması esas itibariyle

isteğe bağlı olup ayrıca yasal mevzuat içerisinde yer almadığı veya akreditasyon

söz konusu olmadığı sürece uygulama zorunluluğu yoktur. Standart içeriklerinin

güncelliği her beş yılda bir değerlendirilmekte ve bu şekilde konuyla ilgili

en son bilgilerin kullanıcılara ulaştırılması sağlanmaktadır. Standartlar genel

olarak kalite sistemleri ve akreditasyon bakımından önemli kaynaklar olup

uygulayıcılara doğru ve güncel bilgiye ulaşma konusunda rehber vazifesi

görmektedirler.

Gerek ISO gerekse de EN hazırlanması zor ve uzun bir süreç gerektiren

dökümanlardır. Aynı zamanda bu dökümanların hazırlanması ve uygulamaya

konması pahalı kabul edilebilecek bir maliyeti de beraberinde getirmektedir.

CEN tüm bu olumsuzluklara çözüm olabilmesi amacıyla, CEN Çalıştay Kararı

(CWA- CEN  Workshop  Agreement)  olarak  bilinen  çalışmaları  hayata
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geçirmiştir. CEN Çalıştay Kararları isminden dolayı her ne kadar Avrupa kaynaklı

görünse de aslında Avrupa dışından da birçok ülke de bu dökümanların

hazırlanmasında söz sahibidir. Laboratuvar biyogüvenliğiyle ilgili olan CEN

Çalıştay Kararı CWA15793:2008 ‘dir.

Laboratuvar Biyorisk Yönetim Standardı (CWA15793):

Bu standart 2007 yılı boyunca ve 24 ülkeden, 72 uzmanın katılımı ile

yapılan bir dizi çalışma toplantısı sonucunda Şubat 2008 de yayımlanmıştır.

Mikrobiyoloji laboratuvarları ile ilgili özel tehlikeleri göz önüne alarak

oluşturulmuş ilk uluslararası yönetim standardıdır. Yayınını takiben 3 yıl

sonra ISO standardı olması planlanmıştır. Yaklaşımı tüm yönetim sistemlerinde

olduğu gibi sürekli iyileştirme kavramı üzerinden “planla, uygula, kontrol

et, değerlendir, değişiklikleri ve yenilikleri uygulamaya koy” prensiplerine

dayanır. Risk değerlendirme ve koruyucu önlemlerin alınmasını yönetim

sistemi esasına göre konumlandırır, tanımlar ve yönetilmesini sağlar. Bu

standardı uygulayan kurumların,

• Çalışanların, toplumun ya da çevrenin doğrudan ya da dolaylı olarak

biyolojik ajanlara ya da toksinlere maruziyetini en aza indirmek ya da

kontrol altına alabilmek için biyorisk yönetim sistemini kurmak ve bu

sistemin devamının sağlanması,

• Gereksinimlerin yerinde ve etkin bir şekilde uygulanması konusunda

güvence sağlanması,

• Bağımsız  bir  üçüncü  şahıs  tarafından  biyorisk  yönetim  sisteminin

belgelendirilmesi ve doğrulanması,

• Eğitim, laboratuvar biyogüvenliği için farkındalık oluşturma, laboratuvar

biyogüvenlik rehberlerinin hazırlanması ve bilimsel ortamda en iyi

uygulamaların hayata geçirilmesinin sağlanması konularında çok

önemli bir kaynağa ve rehbere sahip olması amaçlanmıştır. 

Standart, bir kuruluş içinde ISO 9001 (kalite), ISO 14001 (çevre yönetim

sistemleri) ve OHSAS 18001 (iş sağlığı ve güvenliği) standartları gibi içerik

olarak birbirini ilgilendiren yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaş-

tıracak şekilde tasarlanmıştır. 
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Bu standart biyogüvenlik ve biyoemniyet gereklerini tek dokümanda

birleştirerek insan, hayvan ve çevre sağlığı yanında çalışmaların güvenli, etkili

ve verimli olmasını sağlamak amacıyla sistematik yaklaşımları gözetir. 

Standartta biyolojik tehlikeden çalışma alanına kadar konu ile ilgili 49

farklı tanıma yer verilmiştir. Tüm tanımlar ilgili standartlardan veya referans

kaynaklardan alınmıştır. Aşağıda bazen birbiriyle karıştırılmakta olan birkaç

önemli tanım verilmiştir. 

Biyolojik tehlike (ISO/IEC Guide 51:1999 adapte): Biyolojik ajan veya

toksinlerden kaynaklanan potansiyel zarar kaynağı.

Biyorisk (ISO/IEC Guide 51:1999 adapte): Bir biyolojik ajan veya toksinin

oluşturacağı zararın şiddeti ile zarar oluşturma olasılığının kombinasyonudur. 

Biyorisk  değerlendirme  (OHSAS 18001:2007  adapte): Biyolojik

tehlike(ler)den kaynaklanan biyolojik risklerin büyüklüğünü tahmin etmek

ve mevcut önlemlerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup

olmadığına karar vermek için kullanılan süreç.

Biyogüvenlik ( WHO/CDS/EPR/2006.6): Biyolojik ajanlar ve toksinlerin

kaza sonucu ortaya çıkması veya istenmeyen bir şekilde yayılmasını önlemek

için uygulamalar, teknolojiler ve tecrit esasları.

Biyorisk yönetim sistemi temel gereksinimlerini birkaç ana başlık halinde

özetlemek mümkündür. 

1. Genel Gereklilikler

• Biyorisk yönetim sistemi: Organizasyon, bu standardın gereklerini

yerine getirecek dökümanları oluşturmalı ve uygulamaya koymalıdır.

• Devamlı gelişim: Organizasyon politika ve hedefler oluşturma,

iç denetim, denetim sonuçları, verilerin analizi, önleyici-düzeltici

faaliyetler ve yönetimin gözden geçirilmesi yolu ile biyorisk yönetim

sisteminin etkinliğini arttırmalıdır.

2. Politika

Biyorisk yönetim politikası: Üst yönetim, laboratuvar biyorisk (biyogü-

venlik ve biyoemniyet) yönetimi ile ilgili politika geliştirmeli ve kararlı olmalıdır.

Bu kapsamda geliştirilen politikalar aşağıda geçen konuları esas almalıdır: 
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• Çalışanları,  ziyaretçileri,  işçiler  ile  toplum  ve  çevreyi  binada

stoklanmış olan veya laboratuvarda çalışılan biyolojik ajanlar ve

toksinlerden korumaya yönelik önlem alınması,

• Biyolojik ajanlar ve toksinlerin istenmeyen bir şekilde ortaya çıkma

veya yayılma risklerini düşürmek, kontrol etmek, değerlendirmek ve

gerekli önlemlerin alınması,

• Bu standardın gereklerine uygun biyolojik maddeler ve toksinler ile

çalışmalarda uygulanacak tüm yasal gereksinimleri yerine getirilmesi,

• Çalışanlara ve gerektiğinde üçüncü kişilere yükümlükleri ile ilgili

etkili bir şekilde bilgi verilmesi,

• Devamlı biçimde biyorisk yönetiminin performansını geliştirilmesi.

3. Planlama

Bu konu başlığı altında kastedilen standardın gereklerine uygun olarak

tehlikenin belirlenmesi, risk değerlendirme ve risklerin kontrol altına alınması

için yapılması gereken işlemler, sorumluluklar ve uygulamaya konulacak

kuralların belirlenmesi amacıyla plan oluşturulmasıdır. Risk değerlendirme

stratejisi Şekil 1’de gösterildiği gibi uygulanmalıdır. 

4. Uygulama

Bu bölümde aşağıda belirtilen konularda bilgilendirme yapılmıştır:

• Görevler, sorumluluklar, yönetim kademelerinin oluşturulması

• Personelin eğitimi, bilgilendirilmesi

• Danışma ve iletişim

• Çalışma esaslarının düzenlenmesi

• Acil müdahele ve acil durum planları

5. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

Bu bölümde uygulamadan doğabilecek bütün hatalar biyorisk yönetiminin

etkinliğini arttırmak için alınması gereken düzeltici ve önleyici tedbirlerle

giderilmeye çalışılmalıdır.
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TS ISO 15190 Tıbbi Laboratuvarlar -Güvenlik Kuralları:

Laboratuvar güvenliği ile ilgili hususlar farklı standartların içinde çoğu

kez dolaylı biçimde yer almaktadır. Bu konuyu bütüncül veya doğrudan

sadece bu standart ele almaktadır. ISO tarafından 2003 yılında yayımlanan

bu standardın amacı sorumlulukların ve yönetim kademesinin belirlenmesi,

düzenli denetim ve sürekli iyileştirme gibi konuları içeriğinde bulunduran,

kalite  yönetimi  temeline  dayalı  bir  güvenlik  programının  çerçevesini

oluşturmaktır. 

Çalışmayı tanımla

Tehlikeleri belirle

Riskleri sapta

Evet ise

Hayır ise

Kabul edilebilir veya edilemez

olduğuna karar ver

Çalışma ve

izlemeye devam et

Risk kontrol

eylem planı hazırla

Var olan projeyi

revize et

veya iptal et
Kontrol önlemlerini

uygula

Planın uygun olup

olmadığını incele

Şekil  1. Risk değerlendirme stratejisi
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Standart aynı zamanda bir tıbbi laboratuvarda güvenli çalışma ortamı

oluşturmak  ve  bu  ortamı  sürdürebilmek  için  lazım  olan  gereksinimleri

belirler. Bu döküman, laboratuvar güvenliğinden sorumlu bir personelin

belirlenmesini ve laboratuvar çalışanlarının gerek kendi gerekse de çevrede-

kilerin iş güvenliği hakkında sorumluluklarını öğrenmesini zorunlu kılar.

Ancak laboratuvar güvenliği hakkında nihai sorumluluk laboratuvar yönetimine

aittir. Gerek eski gerekse de işe yeni başlayan laboratuvar çalışanları işçi

güvenliği eğitim programlarına dahil edilmeli ve bu eğitim belirli sürelerde

tekrarlanmalıdır. Standarta göre laboratuvar güvenliği aynı anda hem herkesin

sorumluluğu hem de bir kişinin sorumluluğudur. Bu kavram, standartın

özünü ve de temelini oluşturmaktadır. 

Laboratuvar güvenliği düzenli olarak denetim ve değerlendirme gerektiren

aktif bir süreçtir. Bu nedenlerdir ki laboratuvar güvenliği kalite ve yeterlilik

kavramlarıyla (TS EN 15189 Tıp laboratuvarları- Kalite ve yeterlilik için

özel şartlar standardı) da yakın ve derin bir ilişkiye sahiptir. Düzenli olarak

yapılan iç denetimler olası risk ve tehlikeler ortaya çıkmadan onları görme

fırsatını sağlar ve birtakım önleyici tedbirlerin alınmasına olanak tanır. Standart

gereği laboratuvar yılda en az bir kez denetlenmelidir. Buna alternatif olarak

tüm laboratuvar yerine laboratuvar içerisindeki farklı bölümler daha sık olarak

denetlenebilir. 

Standartta, güvenli laboratuvar uygulamalarının ancak güvenli bir ortamda

gerçekleştirilebileceğinden bahsedilmektir. Bu kapsamda standart içeriğinde

kişisel koruyucu malzemelerden laboratuvar tasarımına kadar güvenli ortamı

sağlamaya yarayan birçok hususa yer verilmiştir. 

Standart, her bir görev için ayrı ayrı olmak üzere riski mümkün olan her

an  bertaraf  edebilmek  için  risk  değerlendirmesi  yapılmasını  önerir.  Bu

yapılamıyorsa risk aşağıdaki sıralama dikkate alınarak mümkün olan en alt

seviyeye çekilmeye çalışılır:

• Yerine koyma

• Tecrit ya da kontrol altına alma

• Kişisel koruyucu önlemlerin alınması, kişisel koruyucu malzemelerin

kullanımı 
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Temel laboratuvar güvenliği ilkeleri ile birlikte mikrobiyolojik güvenlik,

radyasyon güvenliği ve kimyasal güvenlik kurallarını belirleyen hükümler de

standart içerisinde yer almaktadır.

Bu  standart  yapısı  gereği  oldukça  geniş  bir  konu  yelpazesinde  bilgi

vermekte ve bunu da konuların ayrıntısına çok girmeden genel bir anlatımla

yapmaktadır.  Birçok  ülke  standart  içeriğinde  ülkelere  özel  düzenleyici

konuların da bulunması nedeniyle bu standartı ulusal nitelikte bir belge

haline dönüştürüp kullanabilmektedir. Standart 2012 Ocak ayında dilimize

çevrilerek Türk Standardı olarak kabul edilmiştir. 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) Document GP17-

A3—; Approved Guideline—Third Edition, 2012. Klinik Laboratuvar

Güvenliği:

Bu   rehber,   laboratuvar   güvenliği   programı   geliştirilmesi   ya   da

uygulanmasından sorumlu olan laboratuvar çalışanları için düzenlenmiştir.

Rehberde bakım ve denetim, personel güvenliği, uyarı işaret ve etiketleri gibi

konuların yanında yangınları önleme, elektrik ve radyasyon güvenliği gibi

konularında da yapılması gerekenler hususunda detaylı bilgiler verilmektedir.

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) Document M29-A3—;

Approved Guideline—Third Edition, 2005. Laboratuvar Çalışanlarının

Mesleki Maruziyetle Kazanılan Enfeksiyonlardan Korunması:

Bu  rehber,  laboratuvar  çalışanlarını  çalıştıkları  yerlerdeki  enfeksiyon

hastalıklarından korumak için yapılması gereken iyi laboratuvar uygulamalarının

anlatıldığı kaynaktır. Bu tanım dahilinde rehber içeriğinde yer alan konulardan

bazıları şunlardır: laboratuvar güvenliği için alınması gereken standart

önlemler, güvenlik malzemeleri, kişisel koruyucu malzemeler, uygun dekon-

tominasyon ve biyolojik atık bertarafı. Yeni basımda bunlara ilaveten enfeksiyöz

özellik taşıyan malzemenin taşınması, prionlar, hava yolu ile bulaşan önemli

enfeksiyon etkenleri ve çoklu ilaç direnç gösteren mikroorganizmalarla

çalışma esasları konularında da bilgilendirme yapılmıştır. 

Tıp Laboratuvarları-Kalite ve Yeterlilik İçin Özel Şartlar (TS EN 15189): 

Temel olarak bir biyogüvenlik standardı olmamakla birlikte laboratuvar

güvenliğine ilişkin düzenli denetim gereksinimi, çalışanların bağışıklanması
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ve bu bilgilerin kayıt altına alınması zorunluluğu gibi konular nedeniyle TS

ISO 15190 Tıbbi Laboratuvarlar -Güvenlik Kuralları Standartı ile yakından ilgili

bir dökümandır. 

ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi: 

Çevreye zarar vermeyecek şekilde faaliyet gösterilmesini esas alan bir

kalite yönetim sistemidir 

TS  EN  12128 :  Biyoteknoloji-Araştırma,  Geliştirme  ve  Analiz

Laboratuvarları- Mikrobiyoloji Laboratuvarlarının Korunma Seviyeleri,

Risk Alanları, Yerleri ve Fiziksel Güvenlik Kuralları:

Bu standart bakteriyoloji, mikoloji, viroloji, parazitoloji laboratuvarları

ve/veya genetik modifikasyonun gerçekleştirildiği mikrobiyoloji laboratuvar-

larınca uygulanır. Ayrıca bu standarttaki bazı hususlar, numunelerle veya

kültür için tasarlanmamış diğer materyallerle ilgilenen; ancak mikroorganiz-

maların bulunabildiği mikrobiyoloji dışındaki disiplinlerde uzmanlaşmış

laboratuvarlarca da uygulanabilir .

Biyogüvenliğin alt yapıya yönelik ilk standartlarından biridir. CEN tarafından

1998 yılında yayımlanmış ve 2002 yılında da Türk Standarları Enstitüsü

(TSE) tarafından Türkçeye çevrilip "TS EN 12128 Biyoteknoloji - Araştırma,

Geliştirme ve Analiz Laboratuvarları, Mikrobiyoloji Laboratuvarlarının

Korunma Seviyeleri, Risk Alanları, Yerleşim Yerleri ve Fiziksel Güvenlik

Kuralları" başlığıyla kabul edilmiştir. Ancak bugüne kadar TSE bu standart

ile ilgili hiçbir belgelendirme çalışması yapmamıştır.

OHSAS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001, BSI (British standarts Institute) tarafından yayımlanmış

olan "İşçi sağlığı ve iş güvenliği" standardıdır. OHSAS 18001; ISO 9000 ve

ISO 14000 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal

standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla

gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir. OHSAS 18001, kuruluşların

ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine

yönelik  bir  standarttır.  İşyerlerinde  işin  yürütülmesi  sırasında çeşitli

nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden

korunmak  ve  daha  iyi  çalışma  ortamı  sağlamak  amacına  yönelik  olarak

hazırlanmıştır.
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Rehber  gereğince  İşçi  Sağlığı  ve  İş  Güvenliğinin  amaçları  şu  şekilde

belirtilmiştir: 

• Çalışanları kaza ve diğer etkenlerden korumak

• Üretim güvenliğini sağlamak

• İşletme güvenliğini sağlamak

• Çalışanları Korumak: Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden

korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanmasıdır.

• Üretim Güvenliğini Sağlamak: İş kazaları ve meslek hastalıkları

sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indir-

genmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin

(ürün ve /veya hizmet) korunmasıdır

• İşletme Güvenliğini Sağlamak: Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle,

işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve

devre dışı kalmanın ortadan kaldırılmasıdır 
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LABORATUVARLARIN BİYOGÜVENLİK SEVİYELERİ VE

ENFEKSİYÖZ AJANLARIN RİSK GRUPLANDIRILMASI

Soner YILMAZ

Yirminci yüzyılın başları laboratuvar kaynaklı enfeksiyonların ilk bildirildiği

yıllardır. Pike ve Sulkin 1930 ile 1974 yıllarını kapsayan dört farklı çalışmada

164’i ölümle sonuçlan toplam 3921 laboratuvar kaynaklı enfeksiyon vakası

bildirmişlerdir. Aynı zamanda bu enfeksiyonların %80’inden fazlasında ayırt

edilebilecek laboratuvar kazası ya da belirgin bir maruziyet bulunmadığı tespit

edilmiştir.  Bu  ve  benzeri  çalışmalar  laboratuvar  ortamına  ve  uygulama

esaslarına bağlı gelişebilecek riskleri mümkünse kaldırmak ya da en aza

indirmek için gerekli tedbirlerin alınması zorunluluğunu gündeme getirmiştir. 

Biyogüvenlik, sağlık çalışanlarının, diğer insanların ve çevrenin potansiyel

olarak tehlike içeren enfeksiyöz mikroorganizmalar ile onlara ait genetik ve

toksik çeşitli kompenentlerine maruziyetini mümkün olan en alt seviyeye

indirmek ya da tamamıyla ortadan kaldırmak için gerekli uygulamaların

tümünü  içeren  bir  tanımdır.  Bu  kapsamda;  enfeksiyöz  ajanlar  için

risk değerlendirilmesi, mühendislik teknolojileri, kişisel koruyucu ekipman

ve diğer güvenlik malzemeleri, iyi laboratuvar uygulamaları gibi konular

biyogüvenlik kavramının temel ilkeleri olarak değerlendirilmektedir.

Biyogüvenliğin amacı çalışanları, diğer insanları ve çevreyi potansiyel

tehlikeli mikrobiyolojik ajanlardan korumak olarak düşünüldüğünde iki ayrı

korunma/kontrol mekanizması tanımlanmıştır;

1. Primer korunma

2. Sekonder korunma 

Primer korunma, laboratuvar çalışanının standart ya da özel mikrobiyolojik

uygulamaların tümüne uygun hareket ederek personelin ve laboratuvar

çevresinin enfeksiyöz ajanlardan korunmasıdır. Primer korunmanın en

önemli unsuru iyi laboratuvar uygulamaları ve teknikleridir. Bu kapsamda

enfeksiyöz ajanlar ya da enfekte olma riski yüksek materyaller ile çalışan

personel bulaş açısından muhtemel tehlikenin farkında olmalı ve bu türden

malzemeyle güvenli bir şekilde çalışabilmek için eğitilmeli, uygulamalar ve
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teknik konulara hakim duruma getirilmelidir. Laboratuvar sorumlusu ya da

yöneticisi personelin uygun eğitim alabilmesi için gerekli planlamayı yapmakla

sorumludur. Her laboratuvar, karşılaşılabilecek tehlikelerin tanımlandığı ve

bulaşıcı enfeksiyon türünden riske maruziyeti en aza indirmeyi ya da ortadan

kaldırmayı  amaçlayan  işlemlerin  belirlendiği  bir  biyogüvenlik  kılavuzu

geliştirmelidir. Laboratuvarda çalışan tüm personel bu kılavuzu okumalı ve

burada belirtilen uygulamalara uygun hareket etmelidir.

Primer korunmanın diğer unsuru ise güvenlik ekipmanlarıdır. Güvenlik

ekipmanları tehlikeli biyolojik materyallere maruziyetin önüne geçebilmek

için tasarlanmıştır. Bu kapsamda çok sayıda mikrobiyolojik uygulama esnasında

oluşan enfekte damlacıklara ya da aerosollere karşı korunmayı sağlayan

biyogüvenlik kabinleri (BGK) en önemli güvenlik ekipmanı olarak tarif

edilmektedir. Diğer güvenlik ekipmanları ise eldivenler, önlükler, ayakkabı

koruyucuları, botlar, maskeler, yüz koruyucuları ve koruyucu gözlüklerdir.

Kişisel koruyucu ekipman ve BGK çalışılan ajana ya da materyale göre birlikte

kombine edilerek kullanılmalıdır. 

Sekonder korunma, olası laboratuvar kazaları sonucu hem laboratuvar

çalışanlarının hem de laboratuvar dışındaki toplumun enfeksiyöz ajanlara

maruz kalmaması için laboratuvar yapılarının tasarımı ile ilgili tüm konuları

kapsamaktadır. Laboratuvar yöneticileri, o laboratuvarda çalışılan ajanların

biyogüvenlik seviyelerini ve laboratuvar fonksiyonlarını düşünerek gerekli

yapıların tesis edilmesi ile yükümlüdür. Sekonder koruma kapsamında yapılması

gerekenler laborotuvarlarda çalışılan ajanların bulaş riskine göre değişmektedir.

Örneğin enfekte aerosollere maruziyet söz konusu ise, bu ajanın çevreye

sızmasının önüne geçebilmek için özel havalandırma sistemi gibi sekonder

korunma kapsamında ek tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Risk Gruplarının Belirlenmesi:

Organizmaların risk gruplarına göre sınıflandırılması enfeksiyöz ajanların

bulaş riskine göre yapılmaktadır. Bir mikroorganizmanın hangi risk grubunda

yer alacağı ve çalışmanın hangi seviyede yürütüleceği dört önemli faktöre

bağlıdır:
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1. Organizmanın patojenitesi.

2. Bulaş yolu ve organizmanın konakçı dağılımı. Bölgede yaşayan insanların

mevcut bağışıklık düzeyi, konakçı popülasyonunun yoğunluğu ve hareketi,

uygun vektör varlığı ile çevresel hijyen standartlarının etkileri bu madde

altında değerlendirilmesi gereken konulardır.

Laboratuvarda bulaş, dört farklı yolla olmaktadır:

a. Direkt olarak deri, göz ve mukozal membrandan bulaş.

b. Parenteral yoldan ya da enfekte hayvanların ya da artropod vektörlerin

ısırmasıyla meydana gelen bulaş .

c. Çözelti halindeki sıvıların içilmesi ya da kontamine ellerin ağıza sürülmesi

yoluyla bulaş.

d. Enfekte partiküllerin hava yolu ile bulaşması. Organizmanın hava yolu ile

bulaşabilmesi gerek çalışmayı yapan laboratuvar personelini gerekse

de diğer laboratuvar çalışanlarını bulaş açısından oldukça riskli konuma

sokmaktadır. Bulaş yolu kesin olarak belirlenemeyen bir mikroorganizma

ile çalışılıyorsa etkenin hava yolu ile bulaştığı kabul edilerek gerekli

tedbirler alınmalıdır. 

3. Etkili korunma yollarının varlığı. Burada aşı ile bağışıklama, yiyeceklerin

ve içeceklerin hijyeni gibi çeşitli sağlık ölçütleri, hayvan rezervuarlarının

ve artropod vektörlerin kontrolü gibi konular değerlendirilmektedir.

4. Etkili tedavi yollarının mevcudiyeti. Bu konu pasif bağışıklama, maruziyet

sonrası bağışıklama ile antibiyotik, antiviral ve diğer kemoteropotik ajanların

kullanımı konularını kapsamaktadır.

Bunlara ilaveten aşağıda bahsedilen konular da risk değerlendirmesinde

rol oynamaktadır:

a. Mikroorganizmanın enfeksiyöz dozu ve çevreye dayanıklılığı. Özellikle

hava yolu ile bulaşı mümkün olan mikroorganizmalar için bu durum

önem taşımaktadır. Örneğin yapılan birçok çalışma sonucunda Coxiella

burnetii’nin 1-10 adet inhale edilebilecek enfekte partikülünün bulaş

için yeterli olduğu gösterilmiştir. Bunun yanında bu bakterinin çevresel

streslere dayanıklı olması canlı konak dışında ya da kültür plağında
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hayatta kalmasına olanak sağlamaktadır. Bu süreç içerisinde mikro-

organizma hava  yolu  ile  bulaştırıcılık  özelliğini  de  kazanmış  olur.

Diğer  bazı mikroorganizmalara ait enfeksiyöz doz ve bulaş yolları

Tablo 1’de gösterilmiştir. 

b. Çalışmalarda  kullanılacak mikroorganizma veya içeriğinin hacimsel

büyüklüğü ve konsantrasyonu. Çoğu örnekte çalışılan mikroorganizma

konsantrasyonu arttıkça maruz kalınan risk de artmaktadır. 

c. Laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlarla ilgili yapılmış  olan çalışmalar da

organizmanın bulaştırıcılığını ortaya koymak açısından önemlidir. Öyle

ki bulaştırıcılığı hakkında herhangi bir bildirim yapılmamış organizmaların

çok az ya da hiç risk taşımadığını kabul ederek işlem yapmak doğru bir

laboratuvar uygulaması olarak değerlendirilmemektedir.

Yukarıda sayılan tüm kriterler göz önüne alınarak Dünya Sağlık Örgütü

(DSÖ) tarafından mikroorganizmalar dört risk grubuna ayrılmıştır (Bkz. Tablo 2).

Bu risk gruplarının yalnızca laboratuvar çalışmaları için kullanılması önerilir.

Organizma Enfeksiyöz Doz Bulaş Yolu

Vibrio cholerae 108 Sindirim

Yersinia pestis 100-20.000 Solunum

Bacillus anthracis ~1.300 Solunum

Brucella türleri (melitensis) 10-500 Solunum

Francisella tularensis 10 Solunum

Coxiella burnetii 1 Solunum

Tablo 1. Bazı mikroorganizmalara ait enfeksiyöz doz ve bulaş yolları.

Grup-1 Risk grup 1’de bireysel ve toplumsal riski olmayan ya da bu riskin önemli ölçüde az olduğu 

mikroorganizmalar yer almaktadır. İnsanda enfeksiyona neden olmadığı kesinlikle bilinen 

mikroorganizmalar (Bacillus subtilis gibi) bu grupta yer alır.

Grup-2 Klinik mikrobiyolojide çoğu kez karşımıza çıkan ve insanlarda hastalık nedeni olduğu bilinen 

birçok mikroorganizma Risk Grup 2’de tanımlanmıştır. Genel olarak Risk Grup 2’deki

mikroorganiz maların neden olduğu hastalıkların etkili tedavi/korunma yolları vardır ve toplum 

sağlığı açısından oluşturduğu risk sınırlıdır.

Grup-3 Toplumsal risk düşük ancak bireysel risk yüksek olmakla birlikte etkili tedavi ve korunma 

yollarının bulunduğu mikroorganizmalar Risk Grup 3’te yer alır.

Grup-4 Hem toplumsal hem de bireysel riskin yüksek buna karşılık etkili korunma ve tedavi

yöntemlerinin genellikle bulunmadığı mikroorganizmalar ise Risk Grup 4’te yer almaktadır.

Tablo 2. Mikroorganizmaların risk grubuna göre sınıflandırılması.
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Örnek Hakkında Yeterli Bilginin Olmadığı Durumlar:

Yukarıda tarif edilen risk değerlendirme prosedürü yeterli bilgi mevcut

olduğunda faydalı olmaktadır. Ancak, uygun bir risk değerlendirmesi yapmak

için yeterli bilginin olmadığı durumlar da örnek işlemden geçirilirken dikkatli

bir yaklaşımın benimsenmesi uygundur. Nedeni bilinmeyen salgın durumu ya

da epidemiyolojik çalışma amacıyla toplanan örnekler bu türden durumlardır.

Böyle bir örnekle karşılaşıldığında aşağıda yazan hususlara dikkat edilmelidir.

• Örneklerin  kaynağı  ne  olursa  olsun  standart  biyogüvenlik  önlemleri

alınmalıdır (eldiven, önlük, yüz koruyucu gibi).

• Örneklerin  taşınması  ulusal  ve  uluslararası  kurallara,  yasalara  uygun

yapılmalıdır.

Bu örneklerle ilgili riskin belirlenmesinde yardımcı olacak bazı bilgiler

bulunabilir.  Bunlar:

• Hasta ile ilgili tıbbi kayıtlar,

• Epidemiyolojik veriler (morbidite ve mortalite verileri, şüphelenilen

geçiş yolu, diğer salgın araştırma verileri),

• Örneğin elde edildiği coğrafi kökenle ilgili verilerdir.

ENFEKSİYÖZ ETKENLERİN RİSK GRUBU SINIFLANDIRMASI:

1.Bakteriyel Etkenlerin Risk Grubu Sınıflandırması:

Sağlıklı insanlarda hastalığa yol açmayan enfeksiyöz ajanlar Risk Grup 1’de

yer almaktadır. E. coli, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis gibi etkenler

bu grupta değerlendirilmektedir. Bakteriyel etkenlerin birçoğu Risk Grup 2’de

yer almaktadır. Risk Grup 3’te yer alan bakteriler Tablo 3’te gösterilmiştir.

Risk Grup 4’te herhangi bir bakteriyel etken bulunmamaktadır.
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2.Paraziter Etkenlerin Risk Grubu Sınıflandırması:

Paraziter etkenlerin birçoğu Rrisk Grup 2’de yer almaktadır. Risk Grup 3’te

yer alan paraziter etkenler Tablo 4‘te verilmiştir. Risk Grup 4’te herhangi bir

paraziter etken bulunmamaktadır.

3. Fungal Etkenlerin Risk Grubu Sınıflandırması:

Fungal etkenlerin birçoğu Risk Grup 2’de yer almaktadır. Blastomyces

dermatitidis, Cladophialophora bantiana (önceki; Xylohypha bantiana,

Bacillus anthracis, Francisella tularensis (Tip A)

Brucella abortus, Brucella canis, Mycobacterium africanum V, Mycobacterium leprae,

Brucella melitensis, Brucella suis Mycobacterium microti (*),

Mycobacterium tuberculosis V,

Mycobacterium ulcerans (*)

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) Rickettsia akari (*), Rickettsia canada (*),

Rickettsia conorii, Rickettsia montana (*),

Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri),

Rickettsia prowazekii, Rickettsia rickettsii,

Rickettsia tsutsugamushi

Burkholderia pseudomallei Salmonella typhi (*) V

(Pseudomonas pseudomallei)

Chlamydia psittaci (avian suşları) Shigella dysenteriae (Tip 1) (*)T

Coxiella burnetii Yersinia pestis V

Escherichia coli, verositotoksijenik suşları

(örn. O157: H7 veya O103) (*)

V: Etkili aşısı bulunan, T: Toksin üretimi olan,

(*): Genel olarak hava yolu ile bulaşıcı olmadıklarından çalışanlar için sınırlı enfeksiyon riski taşırlar.

Tablo 3. Risk Grup 3’te yer alan bakteriyel etkenler.

Echinococcus granulosus (*), Plasmodium falciparum (*)

Echinococcus multilocularis (*),

Echinococcus vogeli (*)

Leishmania brasiliensis (*), Taenia solium (*)

Leishmania donovani (*)

Naegleria fowleri Trypanosoma brucei rhodesiense (*),

Trypanosoma cruzi

(*): Genel olarak hava yolu ile bulaşıcı olmadıklarından çalışanlar için sınırlı enfeksiyon riski taşırlar.

Tablo 4. Risk Grup 3’te yer alan paraziter etkenler.
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Cladosporium bantianum ya da trichoides), Coccidioides immitis, Histoplasma

capsulatum duboisii, Paracoccidioides brasiliensis Risk Grup 3’te yer alan

etkenler olup Risk Grup 4’te herhangi bir fungal etken sınıflandırılmamıştır. 

4. Viral Etkenlerin Risk Grubu Sınıflandırması:

Bulaş açısından en riskli mikroorganizmalar virüslerdir. Her dört risk

grubunda da virüsler bulunmaktadır. İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV ),

Hepatit B virüsü, Hepatit C virüsü, Hepatit D virüsü Risk Grup-3’te, Kırım-

Kongo hemoraijk ateş virüsü ve Ebola virüsü ise Risk Grup 4’te yer alan

virüslerdendir.

Enfeksiyöz ajanların hangi risk grubua yer aldığına dair daha kapsamlı

bilgiye  2004  yılında  yayımlanmış  olan  "Biyolojik  Etkenlere  Maruziyet

Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve ABD Hastalıkları Kontrol

ve  Önleme  Merkezi  (CDC)  tarafından  hazırlanmış  olan  "Biosafety  in

Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL)" (http://www.cdc.gov/

biosafety/publications/bmbl5/) isimli kaynaklardan ulaşılabilir.

LABORATUVAR BİYOGÜVENLİK SEVİYELERİ:

Biyogüvenlik seviyeleri personeli, çevreyi ve toplumu koruma derecesinin

artışına göre 1’den 4’e kadar olacak şekilde düzenlenmiştir. Standart mikrobiyolojik

uygulamalar tüm laboratuvarlar için ortaktır. Özel mikrobiyolojik uygulamalar

gelişmiş iş güvenliği, çevre koruması ve yüksek seviyede korunma gerektiren

ajanlarla  yapılan  çalışmalara  ilişkin  risklerin  doğru  şekilde tanımlanmasını

gerektirmektedir. 

Mikrobiyolojik risk grupları dikkate alınarak laboratuvarlar dört farklı

güvenlik seviyesinde tasarlanmıştır. 

Biyogüvenlik Seviye 1 (BGS-1), "Temel Laboratuvarlar", 

Biyogüvenlik Seviye 2 (BGS-2) "Temel Laboratuvarlar", 

Biyogüvenlik Seviye 3 (BGS-3) "Tecrit Laboratuvarı", 

Biyogüvenlik Seviye 4 (BGS-4) "Maksimum Tecrit Laboratuvarı"
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Risk gruplarına karşılık gelen biyogüvenlik seviyeleri ve karşılık gelen kriterler

Tablo 5’de verilmiştir. Bu güvenlik seviyeleri mikrobiyolojik risk faktörlerini

her  zaman  tam olarak karşılamamaktadır. Örneğin mikrobiyolojik risk

değerlendirmesine göre Risk Grup 2’de yer alan bir mikroorganizmanın

kültüre edildiğinde veya yoğun mikrobiyolojik çalışmalara bağlı olarak aerosol

oluşturma durumu olursa BGS-3 laboratuvarlarda çalışılması gerekmektedir. 

Biyogüvenlik Laboratuvar Tipi Uygulamalar Güvenlik Üniteler 

Seviyesi Malzemeleri (Sekonder 

(Primer Korunma) Korunma) 

Temel • Temel öğretim • Standart  • Gerekli değildir • Açık çalışma 

Biyogüvenlik laboratuvarı mikrobiyolojik masaları

Seviye 1 • Araştırma uygulamalar

(BGS-1) laboratuvarı

Temel • Halk sağlığı BGS-1 • Sınıf 1 veya BGS-1 

Biyogüvenlik laboratuvarı uygulamalarına Sınıf 2 BGK ünitelerine

Seviye 2 • Klinik ilaveten • Kişisel koruyucu ekipman ek olarak : 

(BGS-2) mikrobiyoloji • Sınırlandırılmış girişler (laboratuvar giysileri, • Kolay ulaşılabilir

laboratuvarı • Biyogüvenlik el kitabı eldiven, yüz bir otoklav

• Araştırma • Atıkların koruyucular gibi)

laboratuvarı dezenfeksiyonunu

ve tıbbi bakım

politikalarını içeren

bir el kitabı 

Tecrit •Özel tanı BGS-2 BGS-2 BGS-2 

Biyogüvenlik laboratuvarı uygulamalarına ek olarak : malzemelerine ek olarak: ünitelerine ek olarak : 

Seviye 3 •Araştırma •Kontrollü girişler •Gerekli durumlarda •Otomatik olarak 

(BGS-3) laboratuvarı •Tüm atıkların gaz maskeleri kapanabilen çift 

dezenfeksiyonu kapılı girişler

•Laboratuvar giysilerinin •Kirli havanın tekrar

makinalarda yıkanmadan sirküle edilmediği 

önce dezenfeksiyonu sistemler 

•Laboratuvar içerisine 

negatif hava akımı 

sağlayan cihazlar 

Maksimum •Çok tehlikeli BGS-3 BGS-3 BGS-3

Tecrit patojen çalışma uygulamalarına ek olarak : malzemelerine ek olarak ünitelerine ek olarak : 

Biyogüvenlik laboratuvarı •Laboratuvarlara •Tüm prosedür ve •İzole edilmiş alanlar 

Seviye 4 girilmeden önce aktiviteler için Sınıf 3 ya da tamamen ayrılmış 

(BGS-4) giysilerin değiştirilmesi BGK veya tüm vücudu binalar 

•Laboratuvar çıkışında saran ve gerekli havayı •Kirli havanın

duş alınması sağlayan pozitif basınçlı uzaklaştırılmasını 

•Ünitelerden ayrılmadan personel giysileri ile Sınıf 1 sağlayan ventilasyon

önce tüm materyallerin veya Sınıf 2 BGK veya dezenfeksiyon

dezenfeksiyonu kombinasyonu sistemleri 

Tablo 5. Risk gruplarına karşılık gelen biyogüvenlik seviyeleri ve karşılık gelen kriterler
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Belirli bir ajanla çalışırken biyogüvenlik seviyeleri yapılan araştırma ya da

klinik çalışmanın çeşidine göre değişiklik gösterebilmektedir. Çalışılan yöntem

ön tanımlama gibi canlı hücre kültüründe çalışmaya nazaran bulaştırıcılık

riski daha düşük bir işlem ise daha düşük güvenlik seviyesinde çalışmak uygun

olabilir.  Örneğin  HIV’e  yönelik  bir  ön  tanımlama  işlemi  BGS-3  işlem

protokollerine sadık kalınarak BGS-2 seviyesindeki laboratuvarda yapılabilirken

aynı etkenin üretilmesi ya da kültür işlemine tabi tutulması halinde BGS-3

seviyesi laboratuvar gerekmektedir. Diğer taraftan yapılan işlem bulaş açısından

rutin laboratuvar işlemi ya da tanı manipülasyonlarından daha riskli olarak

değerlendiriliyorsa güvenlik seviyesi attırılabilir. Örneğin, Corynebacterium

diphtheriae (hava yolu ile bulaşır) ile ilgili tanı çalışmaları BGS-2’de yapılabilirken,

toksin üretimi ve miktarı ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için BGS-3 şartlarına

ihtiyaç duyulmaktadır.

Daha yüksek seviyede biyogüvenlik, büyük ya da çok miktarda örnekle işlem

yapılması gerektiği durumlarda da gerekebilmektedir. Çok miktar ile kastedilen

10 litrenin üzerinde hacimle yapılan çalışmalardır. Önemli miktarda enfeksiyöz

materyalle çalışılması beraberinde özel tedbirlerin alınmasını da getirmektedir.

Bununla beraber 10 litre mutlak eşik değer olarak değerlendirilmemelidir.

Yüksek patojenite, bulaş yolu, düşük enfeksiyöz doz gibi bulaş durumunu

ortaya koyan değerlendirmeler sonucunda 10 litreden düşük olsa bile daha

yüksek biyogüvenlik seviyeli laboratuvarlarda çalışılması gereken durumlar

mevcuttur. Örneğin, 5 litrelik "Çoklu ilaç dirençli Mycobacterium tuberculosis"

(ÇİDTB) içeren klinik örnek normal şartlarda çalışılması gereken güvenlik

seviyesinden daha yüksek seviyede çalışılmalıdır.

BİYOGÜVENLİK SEVİYE 1:

Bu biyogüvenlik seviyesi bağışıklık sistemi düzgün çalışan insanlarda

hastalığa sebep olmazken laboratuvar çalışanları ve personel için minimal

seviyelerde bulaşa neden olan ajanlarla çalışılması için uygundur. Bacillus

subtilus, Nagleria gruberi, Penicillium notatum bu seviyede çalışılabilecek

organizmalar olarak örneklendirilebilir. Çalışmalar üzeri açık çalışma masaları

üzerinde standart mikrobiyolojik uygulamalar dikkate alınarak yapılmalıdır.

Bu seviyedeki laboratuvarlarda özel koruyucu malzeme kullanımına ve özel

tesis tasarımına ihtiyaç duyulmaz. Ayrıca BGS-1 için bina içerisinde ayrı bir

yapılanmaya gerek duyulmamaktadır.
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A. Standart Mikrobiyolojik Uygulamalar

1. Çeşitli kültür ve numunelerle çalışılırken laboratuvar sorumlusunun

yetkisinde laboratuvara girişler sınırlandırılmalıdır. 

2. Örneklerle yapılan her çalışmadan sonra ve laboratuvardan ayrılmadan

önce eldivenler çıkartılıp, eller yıkanmalıdır. 

3. Çalışılan alanlarda yemek yenilmesine, sigara içilmesine, kozmetik

malzemelerin kullanılmasına ve gıda bulundurulmasına izin verilmemelidir.

Lens kullanan kişilere laboratuvarda çalışırken gözlük veya yüz koruyucular

kullanması önerilmelidir. Gıdalar, sadece bu amaç için kullanılan ve çalışma

alanlarının dışındaki özel kabinler veya buzdolaplarında bulundurulmalıdır. 

4. Ağızla pipetasyon işlemi yasaklanmalı, bu amaç için mekanik pipetas-

yon araçları kullanılmalıdır. 

5. Enjektör, bistüri, pipet ve kırık cam malzemeler gibi kesici materyaller

ile çalışırken kullanılmak üzere talimatlar geliştirmeli ve burada yazan kurallar

hayata geçirilmelidir. Laboratuvar sorumlusu kesici alet yaralanmalarını

en aza indirmek için ilerlemiş mühendislik teknolojilerinden ve çalışma

uygulamalarından yararlanmalıdır. Kesici aletlerle çalışırken aşağıda sıralanan

önlemlere her zaman dikkat edilmelidir.

a. İğne ya da benzeri kesici aletlerle çalışırken dikkatli hareket etmek en

önemli kuraldır. İğneler bükülmemeli, kesilmemeli, kırılmamalı, yeniden

kapatılmaya  çalışılmamalı,  tek  kullanımlık  enjektörden  ayırmaya

çalışılmamalıdır.

b. Tek kullanımlık iğne ve enjektörler, kesici alet atıkları için kullanılan

delinmez kaplara dikkatli şekilde yerleştirilmeli ve sonrasında bu kaplar

atılmalıdır.

c. Tek kullanımlık olmayan kesici malzemeler (tercihen otoklavlarda)

dekontamine edilmek üzere ilgili yerlere kalın cidarlı kaplara konularak

gönderilmelidir.

d. Kırık cam malzemeler direkt olarak elle tutulmamalıdır. Bu amaçla fırça,

faraş, maşa ya da forsepsler kullanılmalıdır. Cam malzeme yerine

mümkün oldukça plastik malzemeler tercih edilmelidir.
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6. Damlacık  ya  da  aerosol  oluşumunu  engelleyecek  tedbirlere  riayet

edilerek çalışılmalıdır. 

7. Çalışılan tüm yüzeyler her çalışmadan sonra ya da olası enfeksiyöz

materyalin etrafa sıçraması, saçılmasını takiben uygun dezenfektanlarla

dekontamine edilmelidir. 

8. Tüm kontamine materyaller, örnekler ve kültürler (kültür tüpleri veya

cam malzemeler) tekrar kullanım amacıyla temizlenmeden veya atılmadan

önce dekontamine ya da sterilize edilmelidir. Materyalin dekontomine edileceği

yere taşınmasında şu kurallara dikkat edilmelidir:

a. Dekontaminasyon laboratuvar dışında, yakın bir yerde yapılacaksa

materyaller dayanıklı, sızdırmaz kaplara yerleştirilmelidir.

b. Materyal  dekontaminasyon  için  başka  bir  yere  gönderilecekse

taşıma  ve  kargo  işlemleri  ulusal  veya  uluslararası  talimatlara

uygun yapılmalıdır.

9. Bilinen bir enfeksiyöz ajanın varlığı durumunda laboratuvar girişine;

enfeksiyöz  ajanın  ismi,  araştırıcının  ismi  ve  telefon  numarasını  içeren

"Biyotehlikeli" uyarısı asılmalıdır. 

10. Laboratuvar yöneticisi, laboratuvar personelinin görevlerine uygun

olarak eğitim almasından, kazalara karşı gerekli tedbirlerin alınmasından ve

kazalar sırasında uyulması gereken kuralların oluşturulmasından sorumludur.

Çalışma esaslarında herhangi bir değişiklik ya da güncel gelişmeler olduğunda

personel bilgilendirilmeli ve ilave eğitim almaları sağlanmalıdır.

11. Personel sağlık kayıt sistemi oluşturulmalıdır. Personelin çalışmaya

başlamadan önceki sağlık durumu araştırılarak özellikle enfeksiyonlara

duyarlılığı, aşı gereksinimi ya da profilaktik girişime gereksinim olup olmadığı

ortaya konmalıdır. Bu yüzden başta doğurganlık çağındaki bayanlar olmak

üzere tüm personel kendi bağışıklık durumu hakkında bilgilendirilmeli ve

maruz kalabilecekleri riskler konusunda uyarılmalıdır. 

12. Etkili insekt ve rodent kontrol programları uygulanmalıdır.
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B.Özel Uygulamalar

Bu seviye için özel uygulamaya gerek yoktur.

C.Güvenlik Malzemeleri (Primer Koruyucular ve Kişisel Koruyucu

Ekipman)

1. Bu seviyede yapılan işlemler için BGK gibi özel koruyucu araç ve

malzemelere genellikle gereksinim duyulmaz. 

2. Kişisel kıyafetlerin kontamine olmaması için laboratuvar önlüğü ve

benzeri kıyafetlerin giyilmesi önerilir.

3. Mikroorganizmaların ve tehlikeli materyallerin sıçrama ihtimali göz

önünde bulundurularak, yapılan işlemler sırasında koruyucu gözlük veya

maskeler kullanılmalıdır. Kontakt lens kullananlar da koruyucu gözlük ya da

maske kullanmalıdır.

4. Bulaşıcı materyale maruz kalmamak için eldiven giyilmelidir. Eldiven

seçimi risk değerlendirmesine göre yapılmalıdır. Alternatif kullanım için

lateks eldivenler her zaman hazır bulundurulmalıdır. 

Buna ilaveten BGS-1 laboratuvar çalışanları:

a. Eldiven bütünlüğü bozulduğunda, kontamine olduğunda ya da gerekli

her durumda eldivenlerini değiştirmelidir.

b. Bulaşıcı materyal ile çalıştıktan sonra ve laboratuvardan ayrılmadan

önce eldivenlerini çıkarmalı ve el yıkama usullerine titizlikle riayet

ederek ellerini yıkamalıdır. 

c. Tek kullanımlık eldivenleri tekrar kullanmamalı ve yıkamamalıdır. Atık

eldivenleri diğer kontamine laboratuvar atıklarıyla beraber imha etmelidir.

D.Laboratuvar Üniteleri (Sekonder Koruyucular)

Bu tür laboratuvarlarda güvenlik açısından özel bir mimari tasarıma ihtiyaç

yoktur. Ancak açık çalışma bankoları ve laboratuvar çıkışında konabilecek bir

lavoba tasarım açısından yeterlidir. Bunun haricinde genel temizlik açısından

halı ve örtülerin kullanılmaması ile laboratuvar zemin ve duvarlarının kolay

temizlenebilir malzeme ile kaplanması uygundur. Laboratuar ünitelerinin

tasarımı hakkında ayrıntılı bilgi için Bakınız: Güvenli Laboratuvar Tasarımı.
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BİYOGÜVENLİK SEVİYE 2

BGS-2, personel ve çevre için ortalama bulaş riski taşıyan ajanlarla çalışmak

için uygun olan biyogüvenlik seviyesidir. BGS-1’den şu farklarla ayrılır:

1. Laboratuvar personeli patojenik ajanlarla çalışabilmek için özel bir

eğitimden geçmeli, enfeksiyöz ajanlarla çalışma ve bununla ilişkili konularda

yetkili bir bilim adamı tarafından denetlenmelidir.

2. Çalışma yürütülmeye başladığı anda laboratuvara giriş sınırlandırılmalıdır.

3. Enfekte aerosol ya da sıçramaların oluşabileceği tüm işlemler BGK ya

da diğer fiziksel korunma ekipmanları kullanılarak yapılmalıdır.

A. Standart Mikrobiyolojik Uygulamalar

BGS-1’e ait tüm standart mikrobiyolojik uygulamalar bu seviye için de

geçerlidir. 

B. Özel Uygulamalar

1. Laboratuvarlara özel biyogüvenlik rehberi hazırlanmalı ve burada

yazılanlar kural olarak benimsenmelidir.

2. Laboratuvara giren her personel muhtemel bulaş riski konusunda

uyarılmalı ve giriş-çıkış ile ilgili özel koşulları yerine getirmiş olmalıdır.

3. Laboratuvar personelinin çalışılan ya da çalışılması muhtemel ajanlar

yönünden aşılanması sağlanmalı ve uygun tıbbi kontrolleri yapılmalıdır.

4. Her kurum risk altındaki her personelden serum örneği toplayarak,

saklanmasını sağlamalıdır. Bu işlem yapılarak personelin olası bulaş öncesi

bağışıklık durumunun ortaya konması mümkün olabilmektedir.

5. Laboratuvar yöneticisi, personelinin BGS-2 seviyesindeki ajanlarla

çalışmadan önce standart ve özel mikrobiyoloji uygulamalar için gereken

yeterliliği kazanmasından sorumludur.

6. Potansiyel enfeksiyöz materyaller toplanırken, bina içerisinde taşınırken,

bu materyallerle işlem yaparken ya da onları saklarken dayanıklı, sızdırmaz

kaplar kullanılmalıdır. 
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7. Laboratuvar malzemeleri periyodik olarak dekontamine edilmeli bunun

yanında sıçrama, dökülme ve diğer benzeri durumlarda da dekontaminasyon

uygulanmalıdır.

a. Enfeksiyöz materyal döküldüğünde etrafı sınırlandırılmalı, dekontamine

edilmeli ve enfeksiyöz materyal ile çalışmak için eğitilmiş ve teçhize

edilmiş personel tarafından temizlenmelidir.

b. Kullanılan malzemelerin tamir edilmesi, bakım ya da herhangi bir sebeple

laboratuvardan çıkarılması söz konusu olduğunda dekontaminasyon

işlemi yapılmalıdır.

c. Laboratuvarda personelini enfeksiyöz materyale maruz bırakacak şekilde

bir patlama olduğunda laboratuvar biyogüvenlik rehberine göre hemen

değerlendirme yapılarak, burada yazanlara uygun bir hareket tarzı

benimsenmelidir. Bu tarz kazalar meydana geldiğinde vakit geçirmeden

laboratauvar yöneticisine bilgi verilmelidir. Tıbbi değerlendirme, kontrol

ve tedavi yapılarak sonrasında bu işlemlerle ilgili kayıtlar saklanmalıdır.

8. Laboratuvarda çalışırken hayvan ya da bitki ortamda bulundurulmamalıdır. 

9. Enfekte aerosol ya da sıçramaların oluşabileceği tüm işlemler BGK

içerisinde ya da diğer kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak yapılmalıdır.

C. Güvenlik Malzemeleri (Primer Koruyucular ve Kişisel Koruyucu

Ekipman)

1. BGK, kişisel koruyucu ekipmanlar ve fiziksel korunma cihazları aşağıda

belirtilen şartlar mevcut olduğunda mutlaka kullanılmalıdır:

a. Enfeksiyöz aerosol ya da saçılmaya yol açacak işlemler varlığında:

pipetaj, santrifüjleme, karıştırma, çalkalama, sonikasyon, enfeksiyöz

materyalin açılması, hayvan ya da yumurtadan enfekte materyalin

toplanması.

b. Yüksek konsantrasyonlarda veya yüksek miktarlarda enfeksiyöz materyal

ile çalışılması. Bu durumda rotor başlıkları sıkıca kapatılarak çalışılmalı

ya da koruyucu kaplar kullanarak santrifüj işlemi yapılmalıdır.
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2. Enfeksiyöz materyal ile çalışırken koruyucu laboratuvar önlüğü, koruyucu

iş giysisi ya da laboratuvar kullanımı için tasarlanmış kıyafetler giyilmelidir.

Laboratuvar dışına çıkarken koruyucu elbiselerin hepsi çıkarılmalıdır. Bu

elbiseler ya uygun şekilde imha edilmeli ya da kurum tarafından yıkanması

için biriktirilmelidir. Laboratuvar elbiselerinin eve götürülmesi tavsiye

edilmemektedir.

3. BGK dışında ya da koruyucu ekipman olmadan enfeksiyöz ya da bulaşıcı

materyalle çalışılması esnasında meydana gelen sıçrama ve püskürme olaylarına

önlem olarak göz ve yüz koruyucular (koruyucu gözlük, maske, yüz koruyucu

ve diğer koruyucu malzemeler) kullanılmalıdır. Yüz ve göz koruyucular

diğer kontamine laboratuvar atıkları ile beraber atılmalı ya da yeniden

kullanılmadan önce dekontamine edilmelidir.

4. Bulaşıcı materyale maruz kalmamak için eldiven giyilmelidir. Eldiven

seçimi risk değerlendirmesine göre yapılmalıdır. Alternatif kullanım için lateks

eldivenler her zaman hazır bulundurulmalıdır. Laboratuvardan ayrılmadan

önce eller mutlaka yıkanmalıdır. BGS-1’de eldiven kullanımı ile ilgili belirtilen

hususlara burada da dikkat edilmelidir. 

5. Yapılan risk değerlendirilmesi sonucu enfekte hayvanın bulunduğu

odalarda göz, yüz ve solunum yolunu koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.

D.Laboratuvar Üniteleri (Sekonder Koruyucular)

1. Laborotuvar kapıları otomatik olarak kapanmalı ve kurumsal uygulamalar

gereğince kilitlerinin olması gerekmektedir.

2. Laboratuvarda el yıkama lavabosu olmalıdır. Lavabolar klasik tipte ya

da sensörlü olabilir. Lavobo, çıkış kapısının yanında olmalıdır.

3. Laboratuvarlar kolaylıkla temizlenecek ve dekontamine edilebilecek

şekilde tasarlanmalıdır. Halı ve örtü kullanımı uygun değildir. 

4. Laboratuvar mobilyaları öngörülen ağırlık ve kullanımı desteklemelidir.

Çalışma yapılan masaların, kabinlerin ve malzemelerin arasındaki mesafe

temizlik yapabilmek için ulaşılabilir olmalıdır. 

a. Kullanılan masaların üzeri su geçirmez ve ısıya dayanıklı olmalıdır. 

b. Çalışılan yüzeylerin ve malzemelerin dezenfeksiyonu için organik

solventler, asitler, alkaliler ve kimyasallar kullanılmalıdır. 
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c. Laboratuvarda kullanılan sandalyeler geçirgen olmayan materyalle

kaplı olmalıdır ki kolayca temizlenip dekontamine edilebilsin. 

5. Laboratuvar pencerelerinin dışarıya doğru açılması uygun değildir. Dışarı

açılan pencereleri bulunan laboratuvarların pencerelerine mutlaka sineklik

takılmalıdır.

6. BGK’nin konumlandığı yer kapılardan, açılabilir pencerelerden, yoğun

laboratuvar çalışması yapılan ortamlardan ve benzeri şekilde hava akımını

engelleyecek diğer ortamlardan uzakta olmalıdır.

7. Göz yıkama istasyonu bulunmalıdır. Göz yıkama solüsyonlarının kontrolü

düzenli olarak yapılmalıdır.

8. Havalandırma sistemi için özel teçhizata gerek yoktur. Bununla beraber

yeni  yapılacak  olan  tesislerde,  havayı  laboratuvar  dışında  ki  alanlarda

resirkülasyon yaptırmadan iç havalandırma yapabilen mekanik havalandırma

sistemlerinin kurulması konusu değerlendirilmelidir.

9. BGK-2 ile üretici firma talimatları doğrultusunda çalışılıyor ve cihaz

denetimleri  her  yıl  düzenli  olarak  yapılıyorsa  cihazdan  "High  Efficiency

Particulate Air" (HEPA) filtre aracılığı ile dışarı verilen hava tekrar laboratuvar

ortamına geri verilebilir. BGK-2’ler, “Thimble” bağlantı sayesinde kabinle

havalandırma borusu arasında hava boşluğu yaratılarak ya da böyle bir boşluk

olmadan (hard duck) direkt olarak laboratuvar egzoz sistemine bağlanabilir.

10. Tüm laboratuvar atıklarının dekontaminasyonu için gerekli yöntemlerle

(örneğin otoklav, kimyasal dezenfekesiyon, yakma ya da diğer onaylanmış

dekontaminasyon yöntemleri) ilgili cihazlar tesis içerisinde hazır konumda

olmalıdır.

BİYOGÜVENLİK SEVİYE-3

BGS-3, inhalasyon yolu ile alındığında öldürücü enfeksiyonlara neden

olan yerli ya da egzotik etkenlerle çalışılan ve çeşitli klinik, tanı, eğitim,

araştırma ya da üretim faaliyetinin yapıldığı laboratuvarlardır. Laboratuvar

personelinin muhtemel öldürücü etkili ve patojenik etkenlerle çalışma

konusunda özel eğitim almış olması gerekmektedir. Personel ayrıca enfeksiyöz

ajanlar ve onlarla yapılan işlemler konusunda uzmanlaşmış bilim adamları

tarafından denetlenmelidir. Enfeksiyöz materyaller ile yapılan her türlü işlem

BGK içerisinde ve kişisel koruyucu ekipman kullanılarak yapılmalıdır. Bu

laboratuvarlar özel mühendislik gerektiren tasarımlarla inşa edilmelidir.
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A.Standart Mikrobiyolojik İşlemler 

BGS-1 ve BGS-2 için tüm standart mikrobiyolojik uygulamalar bu seviye

için de geçerlidir. 

B. Özel Uygulamalar

BGS-2’e ye ait özel uygulamalara ek olarak işlem yapılan çalışma masalarının

üzerinde kapağı açık malzeme ile çalışılmamaya özellikle dikkat edilmelidir:

Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta, çalışma BGK’de yapılamıyorsa kişisel

koruyucu ekipmanın mutlak suretle kullanılması gerekliliğidir.

C. Güvenlik Malzemeleri (Primer Koruyucular ve Kişisel Koruyucu

Ekipman)

1. Enfekte materyal ile yapılan tüm işlemler BGK’ de (tercihen BGK-2 ya

da BGK-3) ya da fiziksel koruyucu ekipman kullanılarak yapılmalıdır.

2. Laboratuvar çalışanları, ön tarafı kapalı arkadan bağlanan özel tip önlük

ya da tulum benzeri koruyucu laboratuvar giysileri kullanmalıdır. Koruyucu

giysiler laboratuvar dışında giyilmemelidir. Tekrar kullanılabilir elbiseler

yıkanmadan önce dekontamine edilmelidir. Giysiler kontamine olduğunda

derhal değiştirilmelidir.

3. BGK dışında ya da koruyucu ekipman olmadan enfeksiyöz ya da bulaşıcı

materyalle çalışılması esnasında meydana gelen sıçrama ve püskürme olaylarına

önlem olarak göz ve yüz koruyucular (koruyucu gözlük, maske, yüz koruyucu

ve diğer koruyucu malzemeler) kullanılmalıdır. Yüz ve göz koruyucular

diğer kontamine laboratuvar atıkları ile beraber atılmalı ya da yeniden

kullanılmadan önce dekontamine edilmelidir.

4. Bulaşıcı materyale maruz kalmamak için eldiven giyilmelidir. Eldiven

seçimi risk değerlendirmesine göre yapılmalıdır. Alternatif kullanım için lateks

eldivenler her zaman hazır bulundurulmalıdır. Laboratuvardan ayrılmadan

önce eller mutlaka yıkanmalıdır. BGS-1ve BGS-2’de eldiven kullanımı ile ilgili

belirtilen hususlara burada da dikkat edilmelidir. 

5. Yapılan risk değerlendirilmesi sonucu enfekte hayvanın bulunduğu

odalarda göz, yüz ve solunum yolunu koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
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D. Laboratuvar Üniteleri (Sekonder Koruyucular)

1. Laborotuvar kapıları otomatik olarak kapanmalı ve kurumsal uygulamalar

gereğince kilitleri olmalıdır. Laboratuvarlar bina içerisindeki yoğun iş trafiği

yaşanan alanlardan ayrılmalı ve laboratuvar girişleri sınırlandırılmalıdır. Koridor

girişinden laboratuvar içerisine girmek için iki otomatik kapı bulunmalıdır.

Bu kapılar kilitlenebilmeli ve aynı anda açılabilir olmamalıdır. Bu iki kapı

arasındaki koridorda bir soyunma kabini olmalıdır.

2. Laboratuvarlarda el yıkamak için lavabolar bulunmalıdır. Lavabo klasik

tipte  ya  da  sensörlü  olabilir.  Lavabo,  çıkış  kapısının  yanında  olmalıdır. 

3. Laboratuvarlar kolaylıkla temizlenecek ve dekontamine edilebilecek

şekilde tasarlanmalıdır. 

4. Laboratuvar mobilyaları öngörülen ağırlık ve kullanımı desteklemelidir.

Çalışma masalarının, kabinlerin ve malzemelerin arasındaki mesafe temizlik

yapabilmek için ulaşılabilir olmalıdır. 

a. Kullanılan çalışma masalarının üzeri su geçirmez ve ısıya dayanıklı

olmalıdır. Çalışılan yüzeylerin ve malzemelerin dezenfeksiyonu için

organik solventler, asitler, alkaliler ve kimyasallar kullanılmalıdır. 

b. Laboratuvarda kullanılan sandalyeler geçirgen olmayan materyalle

kaplı olmalıdır. Bu sayede kolayca temizlenip dekontamine edilebilmelidir. 

5. Laboratuvardaki tüm pencereler dayanaklı ve kapalı olmalıdır.

6. Vakum hatları HEPA filtre ya da onun eşdeğeri malzeme ile korunmalıdır.

İhtiyaç olduğunda filtreler değiştirilebilmelidir. 

7. Göz yıkama istasyonu bulunmalıdır. Göz yıkama solüsyonlarının kontrolü

düzenli olarak yapılmalıdır.

8. Bu tür laboratuvarlardaki en kritik özellikler, havalandırma ve hava

yönetim sistemidir. Bu sistemler sayesinde çevre kirliliği ve içerde kullanılan

tehlikeli materyalin dışarıya yayılmasının önüne geçilmiş olur. Riski en aza

indirmek için yapılacak şey sisteme giren ve sistemden çıkan havanın kontrol

edilmesidir. Uzaktan kontrol tercih edilmelidir. Bu konu hakkında ayrıntılı

bilgi için: Bakınız; Güvenli Laboratuvar Tasarımı.
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BİYOGÜVENLİK SEVİYE-4

Bu seviye aerosol olarak bulaşan ve yüksek oranda risk teşkil eden, tedavisi

ya da bağışıklanması mümkün olmayan laboratuvar enfeksiyonları ve yaşamı

tehdit eden hastalıklara neden olan tehlikeli ve egzotik ajanları içeren çalışmalar

için uygundur. Bir etken eğer BGS-4 seviyesinde çalışılması gereken etkenlerle

aynı  ya  da  yakın  antijenik  bağlantılı  ise  yine  bu  seviyede  çalışılmalıdır.

Laboratuvarda çalışan personelin tümü ve laboratuvar yöneticisi BGS-4

seviyesindeki tüm ajanlarla çalışma yapabilme konusunda özel olarak eğitilerek

gereken  yeterliliğe  sahip  olmalıdır.  Çalışanlar  ayrıca  standart  ve  özel

mikrobiyolojik uygulamaları, birincil ve ikincil korunma işlevlerini, korunma

ekipmanlarını ve laboratuvar tasarım özelliklerini özümsemiş olmalıdır.

İki çeşit BGS-4 laboratuvarı vardır: "Kabin laboratuvar" ve "Suit laboratuvar".

Bu iki laboratuvar tipi arasında primer ve sekonder korunma yöntemleri

açısından bir takım farklılıklar bulunmaktadır. 

A. Standart Mikrobiyolojik Uygulamalar:

Diğer seviyeler için gerekli tüm standart mikrobiyolojik uygulamalar bu

seviye için de geçerlidir. 

B.Özel Uygulamalar

1. Laboratuvarlara özel biyogüvenlik rehberi hazırlanmalı ve burada

yazılanlar kural olarak benimsenmelidir.

2. Laboratuvara giren herkes muhtemel bulaş tehlikesi için uyarılmalı

ve kurumsal politikalar gereğince özel giriş kurallarını yerine getirmelidir.

Yalnızca bilimsel çalışma ya da çeşitli destek faaliyetlerinde bulunacak kişilerin

girişine izin verilmelidir. Yapıya giriş kilitli kapılarla sağlanmalı ve içeri girip

çıkan herkesin kaydı alınmalıdır. Laboratuvara rutin işleyiş için girerken ve

çıkarken mutlaka giysi değiştirme ve duş odalarından geçilmelidir. Kişisel

giysiler dış taraftaki giysi değiştirme odasında çıkartılmalıdır. Laboratuvara

giren herkes içlik, pantolon, gömlek, tulum, ayakkabı ve eldivenlerden

oluşan elbiseyi giymelidir. Çalışması biten her personel girerken olduğu gibi

laboratuvardan çıkarken de duş almalıdır. Kullanılmış olan laboratuvar

giysileri yıkanmaya giderken iç taraftaki giysi değiştirme ve duş odalarından

geçirilmemelidir. Bu materyaller kontamine olarak kabul edilmeli yıkama

öncesinde dekontamine edilmelidir. 
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3. Laboratuvar personeli ve yardımcı personelin çalışılan ya da çalışılması

muhtemel ajanlar yönünden aşılanması sağlanmalı ve bu personel tıbbi

izlem altına alınmalıdır. Laboratuvar ilişkili enfeksiyonların tıbbi sürveyansının

yapılabilmesi için laboratuvar kazaları, patlamaları, personel devamsızlığı

rapor edilmeli ve belgelendirilmelidir. Tesis içerisinde laboratuvar kaynaklı

enfeksiyon geçiren ya da bu türden bir enfeksiyona yakalanma ihtimali olan

personelin  izolasyonu  ve  tıbbi  bakımı  için  mesleki  tıbbi  hizmet  servisi

bulunmalıdır.

4. Her kurum risk altındaki her personelden serum örneğinin toplanarak,

saklanmasını sağlamalıdır. 

5. Laboratuvar yöneticisi, personelinin BGS-4 seviyesindeki ajanlarla

standart ve özel mikrobiyoloji uygulamalar konusunda gereken yeterliliği

göstermesinden ve çalışma yöntemleri ya da kurallarda bir değişiklik olduğunda

ilave eğitim görmesinden sorumludur.

6. Canlılığını  sürdüren  ya  da  yapısı  bozulmamış  biyolojik  materyal

laboratuvardan dışarı çıkarılırken kırılmaz, kapaklı birincil koruma kabına

yerleştirildikten sonra aynı özellikteki ikincil kaba konmalıdır. Bu materyaller,

dezenfektan su tankından, fumigasyon bölmesinden ya da dekontaminasyon

duşundan  geçirilmelidir.  Paketlenmiş  olan  canlı  materyal onaylanmış

yöntemlerle inaktive edilmeden BGS-4 laboratuvarı dışında açılmamalıdır. 

7. Laboratuvar malzemeleri periyodik olarak dekontamine edilmeli bunun

yanında sıçrama, dökülme ve diğer benzeri durumlarda da dekontaminasyon

uygulanmalıdır.

a. Enfeksiyöz  materyalin  döküldüğü  alanın  etrafı  sınırlandırılmalı,

dekontamine edilmeli ve enfeksiyöz materyal ile çalışmak için eğitilmiş

ve teçhize edilmiş personel tarafından temizlemelidir. 

b. Kullanılan malzemeler tamir edilmek, bakım ya da herhangi bir se-

beple laboratuvar dışına çıkarıldığında dekontamine edilmelidir. Sınıf III

BGK’lerin içi ile beraber fanları ve filtreleri de uygun bir buhar ya da

gaz yöntemiyle dekontamine edilmelidir.

c. Yüksek ısıdan ya da basınçtan hasar görmüş malzeme ya da materyaller,

geçerli bir gaz ya da basınç yöntemiyle bu amaç için hazırlanmış

kabinlerde dekontamine edilmelidir.
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8. Laboratuvarda personeli enfeksiyöz materyale maruz bırakacak şekilde bir

patlama olduğunda laboratuvar biyogüvenlik kitabına göre hemen değerlendirme

yapılarak, burada yazanlara uygun bir hareket tarzı benimsenmelidir. Bu tarz

kazalarda vakit geçirilmeden laboratuvar yöneticisine bilgi verilmelidir. Tıbbi

değerlendirme, kontrol ve tedavinin yapılarak ilgili kayıtların saklanması

sağlanmalıdır.

9. Laboratuvarda çalışırken hayvan ya da bitki laboratuvar içerisinde

bulundurulmamalıdır

10. BGS-4 laboratuvarda çalışılacak malzeme çift kapılı otoklav, buhar

kabini ya da hava kilitli odada (air-lock) dekontamine edilerek içeri alınmalıdır.

Laboratuvar içerisindeki personel dış kapılar kapattıktan sonra otoklav, buhar

kabini ya da hava kilitli oda’nın iç kapısını açarak malzemeyi laboratuvara

almalıdır. Bu cihazların kapıları malzeme içeriye alındıktan sonra dikkatlice

kapatılmalıdır. Otoklav ya da basınç kabinin dış taraftaki kapıları bu cihazlar

dekontaminasyon işlemini yaparken açılması mümkün olmayacak şekilde

tasarlanmalıdır. 

11. BGS-4 laboratuvarı içerisinde sadece gerekli malzeme ve ekipman

bulundurulmalıdır. İçerdeki bütün malzemeler dışarı çıkmadan önce dekontamine

edilmelidir.

12. Acil durumlar için pratik ve etkili yöntemler oluşturulmalıdır. Bu

protokoller tıbbi acil durumları, tesisde meydana gelen arızaları, yangınları,

laboratuvar içerisinden hayvanların kaçmasını ve diğer potansiyel tehlikeli

durumları kapsar. Kurumsal yönetim gereğince acil durumlardan sorumlu

personel ve yetkili yöneticiler acil durumlar hakkında eğitilmelidir.

C. Güvenlik Malzemeleri (Primer Koruyucular ve Kişisel Koruyucu

Ekipman)

Kabin Laboratuvar

1. Enfeksiyöz  materyal  ile  yapılan  her  işlem  Sınıf  III BGK  içerisinde

yapılmalıdır. Dekontamine malzemeleri dışarı çıkarabilmek için laboratuvarda

çift kapılı içinden malzeme geçirilebilen otoklavlar bulunmalıdır. Sınıf III

BGK, otoklavlanamayan malzemelerin güvenli bir şekilde kabin dışarısına

çıkarılabilmesi için mutlaka su tankı, fumigasyon bölmesi ya da benzeri
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şekilde dekontaminasyon yapabilecek cihazı içinde barındırmalıdır. Sınıf III

BGK’de bunlara ilaveten hava alım bölümünde bir, çıkış ünitesinde iki adet

olmak  üzere  HEPA  filtre  ve  büyük  miktarda  örnekle  çalışılabilmesi için

gerekli korunma malzemeleri bulunmalıdır. Bunum yanında kabin eldivenleri

her kullanımdan önce kontrol edilmeli ve yıllık olarak değiştirilmelidir. Kabin

içi kolayca temizlenebilmesi için pürüzsüz bir malzemeyle kaplı olmalıdır.

2. Laboratuvar çalışanları, ön tarafı kapalı arkadan bağlanan özel tip

önlük ya da tulum benzeri koruyucu laboratuvar giysileri kullanmalıdır. Duş

odasına girmeden kişisel kıyafetler, mücevher ya da benzeri şeyler (gözlük

hariç) çıkarılmalıdır. Bütün koruyucu malzeme ve giysiler soyunma odasının

kirli  tarafında  giyilmelidir.  Yıkamaya  gönderilmeden  önce  elbiseler

otoklavlanmalıdır. Laboratuvar dışına çıkarken koruyucu elbiselerin hepsi

çıkarılmalıdır. Şahsi gözlükler çıkışta duştan geçmeden önce dekontamine

edilmelidir. Bu elbiseler ya uygun şekilde imha edilmeli ya da kurum tarafından

yıkanmak üzere biriktirilmelidir. 

3. İçerisinde hayvan bulunan bölümlerde risk değerlendirmesi yapılarak

göz, yüz ve solunum sistemini koruyucu malzemeler kullanılmalıdır. 

4. Kabin eldivenlerinin içine tek kullanımlık eldivenler giyilerek kabin

eldivenlerinde oluşacak yırtılmaya karşı tedbirli olunmalıdır. Eldivenler laboratuvar

dışında giyilmemelidir. Tek kullanımlık eldivenler tekrar kullanılmamalı ve

yıkanmamalıdır. Kullanılan eldivenler diğer kontamine laboratuvar atıklarıyla

beraber atılmalıdır.

Suit Laboratuvar

Bütün işlemeler tek parça pozitif basınçlı hava giysisi giyilerek ve BGK

içerisinde yapılmalıdır. Personel pozitif basınçlı hava giysisi giymeden önce iki

parçalı ameliyat önlüğü benzeri laboratuvar giysilerinden giymelidir. Kabin

laboratuvarlarında olduğu gibi kabin eldivenlerini kullanmadan önce tek

kullanımlık eldivenler giyilmelidir. 

D. Laboratuvar Üniteleri (Sekonder Koruyucular)

BGS-3 laboratuvarı sekonder koruyucularına ilaveten ya da farklı olarak

şu hususlar dikkate alınmalıdır:
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1. İzole edilmiş alanlar ya da tamamen ayrılmış binalar ile

2. Kirli havanın uzaklaştırılmasını sağlayan ventilasyon veya dezenfeksiyon

sistemleri içeren ileri teknoloji mimari tasarımlar gerekmektedir. Temel

amacı çalışılan mikroorganizmaların dış ortama yayılmasının engellemek

olduğundan bu sınıf laboratuvarlar güvenlik donanımlarının en üst düzeyde

olduğu laboratuvarlardır. BGS 4 laboratuvarlarının ünite tasarımları hakkında

ayrıntılı bilgi için Bakınız: Güvenli Laboratuvar Tasarımı.
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LABORATUVAR KAYNAKLI ENFEKSİYONLAR

Abdullah KILIÇ

Türkiye’de sayı tam olarak bilinmemesine rağmen Amerika Birleşik

Devletleri(ABD)’nde 500.000 kişi laboratuvarlarda çalışmaktadır. Çalışan

personel enfeksiyona neden olabilecek mikroorganizmalar ile karşılaşmakta ve

bu mikroorganizmalara her geçen gün yenileri eklenmektedir. Laboratuvar

personeli enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmaların tespitinde önemli

rol oynarken aynı zamanda etkenler ile temas etmekte ve enfeksiyon riski ile

karşı karşıya kalmaktadır. 

Yaklaşık 35 yıldan beri klinik mikrobiyologların laboratuvar enfeksiyonu

açısından risk altında oldukları genel bir kanı olmasına rağmen kazanılan

enfeksiyon sıklığı ulusal veya uluslararası bir veri toplama sistemi olmadığından

tam olarak bilinmemektedir. Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi

(CDC) tarafından ulusal olarak hazırlanmış mesleki olarak kazanılmış olan

insan bağışıklık yetmezlik virüs (HIV) raporu haricinde diğer enfeksiyonlar

için bilgiler retrospektif incelemeler, vaka raporları ve personel ikili ilişkileri

ile öğrenilmektedir. Ayrıca laboratuvar enfeksiyonları sıklıkla atipik inkübasyon

periyotları ve subklinik seyrettiklerinden, bilgilerin toplanması ve takibinde

güçlükler  olmaktadır.  Laboratuvar  enfeksiyonları  çeşitli çalışmalarda  her

yıl laboratuvarda çalışan 1000 personelden 1-3,5 oranında laboratuvar

enfeksiyonu geliştiğini ve ortalama her 1000 çalışandan 1-5’inin laboratuvar

enfeksiyonu açısından risk altında olduğunu göstermiştir. Klinik mikrobiyoloji

laboratuvarındaki personel laboratuvar enfeksiyonu açısından risk altında

olduğu bilindiği için laboratuvar yönetimi ve çalışanlar bu riskleri azaltmayı

amaçlamaktadırlar. 

Tarihçe

Çeşitli bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin neden olduğu laboratuvar

kaynaklı enfeksiyonlara literatürlerde rastlanmaktadır. Özellikle tifo, kolera,

bruselloz ve tetanoz olgularına bağlı laboratuvar enfeksiyoları bildirilmişken

son yıllarda meningokoksemi ve gestroenterit vakaları bruselloz ile birlikte

en sık bildirilenler olmuştur. 1941 yılında Amerika Birleşik Devletleri
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(ABD)’nde bruselloza bağlı 74 laboratuvar enfeksiyonu vakası tanımlanmıştır.

1949 yılında beşbin laboratuvarın katılımı ile yapılan çalışmada laboratuvar

kaynaklı enfeksiyonlarda en sık Brucella izole edilmiş ve tüberküloz, tularemi,

tifo ve streptokok enfeksiyonlarının değişik oranlarda görüldüğü bildirilmiştir.

1965 yılında bu enfeksiyonlara 641 yeni bruselloz, tifo, tularemi, tüberküloz

ve hepatit vakaları eklenmiştir. 1974 yılında Danimarka’da yapılan çalışmada

laboratuvarda çalışan her 1000 personelden 2,3’ünde hepatit geliştiği ve

bunun normal toplumdan yedi kat fazla olduğunu görülmüştür. Tüberküloz

riskinin ise normal topluma göre laboratuvar çalışanlarında beş kat daha fazla

olduğu  bildirilmiştir.  İngiltere’de  laboratuvar  kaynaklı  enfeksiyonlar

1971 yılından sonra özellikle incelemeye alınmış ve tüberküloz ve enterik

enfeksiyonların en sık tespit edilen iki enfeksiyon olduğu bildirilmiştir.

1994-1995 yıllarında ise şigellozun en sık olarak görüldüğü gastrointestinal

enfeksiyonlar bildirilmiştir. En büyük incelemelerden birisi Pike ve ark.ları

tarafından 1976 yılında yapılmış ve 159 farklı ajan ile oluşmuş 4079 laboratuvar

kaynaklı enfeksiyon bildirilmiştir. On ajan, vakaların neredeyse %50’sini

oluşturmuştur.  173  vaka  ölümle  sonuçlanmıştır.  Utah’ta  1978-1982 yılları

arasında yapılan bir çalışmada yılda her 1000 laboratuvar çalışanının üçünde

enfeksiyon geliştiği ve en sık olarak hepatit B, şigelloz, farenjit, sellülit,

tüberküloz   ve   konjunktivit   tipi   laboratuvar   enfesiyonları   oluştuğu

bildirilmiştir. Büyük laboratuvarlarda oluşan enfeksiyon oranının küçük

laboratuvarlara göre üç kat daha az olduğu tespit edilmiştir. 1986 yılında

Minnesota’da  yapılan  çalışmada,  araştırma  laboratuvarlarında  her  1000

çalışanda yıllık enfeksiyon oluşma sıklığının 1,4 iken  hastane laboratuvarlarında

3,5 olduğunu saptanmıştır. 1980 ve 1991 yılları arasında bir laboratuvarda

laboratuvar personelinde bakteriyel enfeksiyonların çoğunu Salmonella

typhi, Brucella melitensis, Chlamydia türleri, viral enfeksiyonların yaklaşık

%75’inin arbovirüs ve hantavirüsler, riketsiyal enfeksiyonların ise %95’inin

Coxiella burnetii’nin neden olduğu 375 enfeksiyon veya serokonversiyon

bildirilmiştir. Oluşan parazit enfeksiyonlardan ise protozoonlar sorumlu

tutulmuştur. 2002-2004 yılında ABD’de yapılan bir çalışmada çalışmaya

katılan laboratuvarların %33’ü en az bir laboratuvar kaynaklı enfeksiyon

bildirmiş ve Shigella türleri, Brucella türleri ve Salmonella türleri en sık ilk

üç ajan olarak tespit edilmiştir. 
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Laboratuvar Enfeksiyonu Etkeni Önemli Mikroorganizmalar

A. Bakteriyel Mikroorganizmalar: Bakteriler laboratuvar kaynaklı

enfeksiyonları en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Laboratuvar kaynaklı

enfeksiyonların %43’ü 37 farklı bakteri türü ile oluşmaktadır. Aşağıda en sık

neden olan etkenlerden bahsedilecektir. 

Brucella türleri: Brucella en sıklıkla laboratuvar enfeksiyonuna neden

olan bakteridir. Brucella türleri her yıl ABD’de yaklaşık 100-200 vaka ile

bakteriyel laboratuvar kaynaklı enfeksiyonların %24’ünü, ölümlerin %11’ini

oluşturmaktadır. En sık bulaşma inhalasyon ile olmakla birlikte doğrudan

temas da önemli bir bulaş yoludur. Brucella çok fazla enfeksiyöz bir ajandır

ve inhalasyon ile alınan 10-100 mikroorganizma enfeksiyon için yeterlidir.

Laboratuvar personelinde B. abortus, B. canis, B. melitensis ve B. suis

enfeksiyonlara  neden  olmaktadır.  Laboratuvarlarda  yeni  teknolojilerin

kullanılması ve güvenlik kabinlerinin hizmete girmesi ile birlikte enfeksiyon

oranlarında azalma görülmüştür. Brucella kan, doku, beyin omurilik sıvısı,

sperm ve idrardan izole edilebilmektedir. Salgınlar sıvı besiyerleri ile çalışan

laboratuvar  personelinde  daha  sık  oluşmaktadır.  Kişiden  kişiye  geçiş

nadir olmakla birlikte aile bireyleri arasında özellikle cinsel temas ile bulaş

vakaları  bildirilmiştir.  Brucella enfeksiyonları  genellikle  ağız  pipeti

kullanılmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Potansiyel olarak Brucella türleri

ile  kontamine  olduğu  düşünülen  örneklere  BGS 3  olan laboratuvarlarda

işlem yapılmalıdır. Geliştirilmiş olan insan Brucella aşısı ile sınırlı başarı elde

edilmiştir.  Henüz  kullanılan  bir  aşısı  yoktur. 

Neisseria meningitidis: Laboratuvar kaynaklı enfeksiyon riskini araştıran

bir çalışmada toplam 16 muhtemel laboratuvar kaynaklı meningokoksemi

vakası tespit edilmiştir. Vakaların 9’u serogrup B ile, 7’si serogrup C ile oluşmuş

ve  8  vaka  kaybedilmiştir.  Vakaların  hepsi  klinik  mikrobiyologlardır  ve

muhtemelen N. meningitidis ile kontamine olmuş aerosollerin inhalasyon

yoluyla alınması ile bulaş gerçekleşmiştir. Laboratuvar personelinin risk oranı

yıllık her 1.000.000 personelde 13 vaka iken normal popülasyonda bu oran

yıllık her 100.000’de 0,3 vakadır. N. meningitidis kan, beyin omurilik sıvısı

(BOS) gibi steril bölgelerde enfeksiyon oluşturduğu için genellikle bulaş

kültür işlemi esnasında olmaktadır. Diğer laboratuvar personelinde çalışanlarda
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bu yüzden oran mikrobiyoloji laboratuvarında kültür ile uğraşanlara göre az

görülmektedir. Mikroorganizma farenks, kan ve BOS’ta bulunabilmektedir.

Bulaşma  aerosol  yol  ile  ve  perkütan  inokülasyon  ile  olabilmektedir.

Potansiyel olarak enfekte materyaller ile işlemler ve kültür işlemleri BGS 2

olan laboratuvar gerektirmektedir. Yapılan işlemlerde aerosol ve sıçrama

olabileceğinden  bakteri  süspansiyonu  ve  kan  kültüründen  yapılacak

subkültür işlemleri biyolojik güvenlik kabinlerinde yapılmalıdır. Sıçramalara

karşı maske kullanılmalıdır. Enfekte materyal ile düzenli olarak ilgilenen

kişilere  aşı  önerilmektedir.  Eğer  personel  korumasız bir  şekilde  enfekte

materyal ile işlem yapmış ise bu kişilere de proflaktik olarak antibiyotik

tedavisi önerilmektedir. 

Mycobacterium tuberculosis: Tüberküloz özellikle M. tuberculosis

içeren materyallerin ekim işlemi veya kültür işleminin yapılması esnasında

laboratuvar personelinde oluşmaktadır. Riskin büyüklüğü laboratuvarın

bulunduğu bölgedeki halkın tüberküloz oranı, hastalıktan dolayı tedavi gören

insan sayısı, morg veya tüberküloz laboratuvarı gibi spesifik alanda çalışma

ve  alınan  kontrol  önlemlerinin  sıklığına  bağlı  olarak  değişmektedir.

Uluslararası kuruluşlar, 1986 yılında laboratuvar kaynaklı enfeksiyonun

önlenmesi için yeni düzenlemeler oluşturmuşlardır. Enfeksiyon kaynağı

belirlenemediği için laboratuvarda oluşan tüberküloz olgularının kayıt altına

alınmasında güçlükler olmaktadır. Uzun inkübasyon periyodundan dolayı

mikroorganizma kazanımının toplumdan mı yoksa laboratuvardan mı olduğunu

ayırmak zordur. Laboratuvar çalışanları, hastanenin diğer bölümlerinde

çalışanlara göre tüberküloz açısından daha fazla risk altındadırlar. Utah’ta

laboratuvar çalışanlarında yılda her 1000 personelden 0,3’ünde oranında

enfeksiyon geliştiği bildirilmektedir. İngiltere’deki laboratuvarlarda 1979-

1989 yılları arasında her 1000 personelde tüberküloz sıklığının 0.035-0.56

arasında olduğu belirlenmiştir. Muller,  Almanya, Avusturya ve İsviçre’de 77

tüberküloz laboratuvarında yaptığı araştırmada her 1000 personelde yıllık

sıklığın 26,3 vaka olduğunu bildirmiştir. Genel toplum ile karşılaştırıldığında

tüberküloz riskinin laboratuvar çalışanlarında 3-9 kat daha fazla olduğu

bildirilmiştir. Tüberküloz basili balgam, mide sıvısı, beyin omurilik sıvısı,

idrar ve çeşitli doku lezyonlarında bulunabilmektedir. Basil kültür işlemi,

tüberkülozlu hasta otopsi örneği alırken bulaşmaktadır. En önemli bulaş
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solunum yolu ile olmaktadır. Basil, ısı ile sabitleştirilirken ve sıvı kültür ile

işlem yapılırken solunum yolu ile bulaşabilmektedir. İnsanlarda basilin

düşük enfektif dozu (ID50<10 basil), potansiyel kontamine olan materyal

ile  işlem  yaparken  dikkatli  olunmasını  gerektirir.  M. tuberculosis’in

enfeksiyon  dozunun  1-10  mikroorganizma  olduğuna  inanılmaktadır.

Aerosol oluşturmayan asit-fast boyama gibi işlemler BGS 2 olan laboratuvarlarda

yapılabilmektedir. Hayvan çalışmalarında, M. tuberculosis ve M. bovis ile

yapılan kültür çalışmaları için BGS 3 olan laboratuvarlar önerilmektedir.

Laboratuvar  personelinde   yıllık olarak  konversiyonu  göstermek  için

“Mantoux deri testi” veya "interferon ϒ salınım testi" yapılması gerekmektedir.

Eğer bu testler pozitif ise aktif tüberküloz açısından göğüs filmi çekilmesi

gerekmektedir. Eğer bir laboratuvar kazası oluşmuş ise laboratuvar çalışanları

kazadan 3 ve 6 ay sonra test edilmeli ve yeni konversiyon oluşan personele

profilaksi uygulanması gerekmektedir. 

Francisella tularensis: F. tularensis zor üreyen, gram-negatif kokobasildir

ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında nadir izole edilmektedir. Fakat

bioterorizm  ajanı  olarak  kullanıldığı  için önem arz etmektedir. ABD’de

yıllık olarak 20’den daha az tularemi vakası rapor edilmesine rağmen genellikle

araştırma laboratuvarlarında çalışanlarda görülmekle birlikte son 35 yılda

üçüncü  sıklıkla  görülen  bakteriyel  laboratuvar  enfeksiyonu  olmuştur.

Shapiro ve ark.ları pnömotik tularemi tanısı ile ölen 43 yaşındaki bir hastadan

sonra laboratuvardaki 12 personelin F. tularensis’ten etkilendiğini bildirmiştir.

Özellikle  tanısının  geç  koyulmasından  dolayı  laboratuvar  personeli

bakteri  ile  çok  fazla  maruz  kalmakta  ve  enfeksiyon  riski  artmaktadır.

Mikroorganizma, eksüdatif lezyonda, solunum salgısında, BOS’ta, kan, idrar

ve enfekte hayvanların dokularında bulunabilmektedir. Enfeksiyon kontamine

materyalin mukozaya direkt teması sindirim sistemi veya aerosol formunun

solunum yolu ile alınmasıyla oluşmaktadır. Enfeksiyon dozu inhalasyon ile

alındığında 10-50 mikroorganizma, sindirim ile alındığında 108 mikroorga-

nizmadır. F. tularensis ile kontamine olduğu düşünülen insan veya hayvan

örnekleri en az BGS-2 olan laboratuvarlarda işleme alınmalıdır. Deneysel

hayvan çalışmaları ve kültür işlemleri, BGS-3 olan laboratuvarda yapılmalıdır.

Enfekte kemirgen hayvan veya kontamine materyal ile çalışanlar ve aynı

ortamda bulunan diğer personel için aşı yapılması önerilmektedir. 
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Enterik  patojenler: ABD’de  tahmini  olarak  yılda 38-211  milyon

gastroenterit vakası oluşmaktadır. Bakteriyel patojenlerden Salmonella

türleri, Shigella türleri, Shiga toksin üreten Escherichia coli ve Campylobacter

türleri 100-1000 mikroorganizma enfekte dozları ile en sık gastroenterit

vakalarında izole edilen türleridir. Birçok laboratuvar tarafından laboratuvar

enfeksiyonu olarak salmonelloz olguları bildirilmiştir. Enterik patojenler

içerisinde en ciddi enfeksiyona neden olan etken Salmonella typhi’dir.

Blaser ve ark.ları 42 aylık periyot içinde 1977-1980 yıllarında 32 laboratuvar

kaynaklı  tifo  vakası  bildirmiştir.  Laboratuvar  personelinde  genellikle

tifoid ateş görülmektedir. Mikroorganizma dışkı, kan, safra kesesi ve idrarda

bulunmaktadır. İnsanlar enfeksiyon için bilinen rezervuardır. Laboratuvar

personeline solunum yolu veya parenteral olarak bulaşabilmektedir. Önemli

aerosol bulaş bildirilmemiştir. Enfekte olduğu bilinen veya bilinmeyen klinik

örnek ve kültür ile işlemler, BGS-2 olan laboratuvarlarda yapılmalıdır. Aerosol

yolla bulaşma ihtimali olan örnek veya organizma miktarı yüksek olduğu

bilinen materyal için ise BGS-3 olan laboratuvarlar önerilmektedir. S. typhi

için aşı mevcuttur, ancak, potansiyel kontamine materyal ile düzenli çalışan

personele   uygulanmalıdır.   Şigelloz   özelikle   son   zamanlarda   çoğu

laboratuvarda, laboratuvar enfeksiyonu olarak bildirilmektedir. Shigella

türleri daha virulan ve bulaşma için daha az bakteri gerektirdiğinden dolayı

büyük sayılı laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlar oluşturabilmektedir. Tüm

klinik laboratuvar çalışanlarında 1000 personelde sıklık yıllık 0,7 iken, klinik

mikrobiyoloji laboratuvarlarında bu oran 1000 personelde yıllık 5,4 olarak

belirlenmiştir. Mikroorganizma dışkıda, çok nadiren de kanda bulunmaktadır.

Enfeksiyon ağızdan veya parenteral yol ile bulaşmaktadır. Aerosol yolla bulaş

şu ana kadar bildirilmemiştir. Potansiyel olarak kontamine materyal ve

kültür ile çalışırken BGS-2 olan laboratuvarlar önerilmektedir. İnsanlarda

kullanılan bir aşısı henüz yoktur. 

Burkholderia (Pseudomonas) pseudomallei: Melioidoz sporadik

vakaları 1951 yılından beri bildirilmektedir. Endemik bölgelerde çalışan

laboratuvar personeli P. pseudomallei konusunda deneyimli olduğundan

dolayı bu bölgelerde laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlar nadir görülmektedir.

P. pseudomallei özellikle  balgam,  kan,  eksüdatif  yara  ve  enfeksiyon

yerindeki dokuda bulunabilmektedir. Bulaşma ya damlacık yolu ile etkenin
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alınması veya hayvan veya insanın kontamine materyali ile direkt temas ile

oluşmaktadır. Bu yüzden işlemler esnasında kesinlikle eldiven giyilmesi

gerekmektedir. Endemik bölgelerde mikroorganizma ortamda da bulunabi-

leceğinden toprak ve su örneklerine bulaştırıcılık açısından dikkat edilmesi

gerekmektedir. Potansiyel olarak kontamine olduğu düşünülen vücut sıvı ve

doku örnekleri ile ilgili tüm işlemler, BGS-2 olan laboratuvarlarda yapılmalıdır.

Eğer örneğin yoğun olarak kontamine olduğu biliniyorsa ve damlacık veya

hava yolu ile bulaşabileceği düşünülüyorsa BGS-3 olan laboratuvarlarda

işlem yapılmalıdır. 

Chlamydia türleri: Laboratuvar çalışanlarında özellikle Chlamydia psittaci,

C. trachomatis, C. pneumoniae türleri enfeksiyon oluşturmuştur. C. psittaci

günümüzde özellikle araştırma laboratuvarlarında hayvan araştırmaları yapan

kişilerde enfekte kuşlar veya bunların dokuları ile bulaşarak enfeksiyon

oluşturabilmektedir. Sporadik olarak C. psittaci ve C. trachomatis ile oluşan

laboratuvar enfeksiyon vakaları bildirilmektedir. C. trachomatis, hastaların

konjunktiva sıvısı, enfekte lenf nodu ve genital bölgesinde bulunabileceğinden

dolayı, kontamine materyalin direkt veya indirekt olarak göz, burun ve ağız

muköz membranlarına teması ile enfeksiyon olmaktadır. Enfekte hayvan

nekropsi örnekleri ve enfekte yumurta ile işlem yapılırken eldiven giyilmesi

gerekmektedir. Potansiyel olarak kontamine vücut sıvıları, doku örnekleri ve

kültürünü içeren tüm aktiviteler, BGS-2 olan laboratuvarlarda yapılmalıdır.

Yoğun olarak kontamine, damlacık veya hava yolu ile bulaşma ihtimali olan

örnekler ise BGS-3 olan laboratuvarlarda incelenmelidir. 

Çoklu ilaç dirençli mikroorganizmalar: Vankomisin dirençli ve vankomisin

orta düzey dirençli Staphylococcus aureus klinik mikrobiyoloji laboratuvarında

çalışan personel için önemli mikroorganizmalar arasında bulunmaktadır.

Vankomisin dirençli enterokok ve metisilin dirençli S. aureus izolatlarının

hastane ortamında yaşadığına dair çalışmalar vardır. Bu mikroorganizmalar

laboratuvar yüzeylerine bulunuyor olmasına rağmen, laboratuvar personelinde

bu mikroorganizmaların hastalık oluşturduğuna dair herhangi bir yayın yoktur.

Korunma için yüzeyler günlük olarak temizlenmeli, mikroorganizmanın deri

ve nazal kolonizasyonunu engellemek için uygun engelleyici önlemler

alınmalıdır. Vankomisin dirençli ve vankomisin orta düzey dirençli Staphylococcus

aureus ile işlemler biyogüvenlik kabinlerinde yapılması gerekmektedir. 
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B. Viral Mikroorganizmalar: Viral ajanlar özellikle enfekte kan ve vücut

sıvıları ile laboratuvar personelinde laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlara

neden olurlar. 

Hepatit virüsleri ve insan bağışıklık yetmezlik virüsü (HIV): Birçok

mikroorganizma, kontamine olmuş kanlar ile laboratuvar enfeksiyonuna neden

olmaktadır. Viral etkenler, kan veya vücut sıvıları ile bulaşarak laboratuvar

çalışanlarında enfeksiyona neden olmaktadırlar. Bu etkenler içerisinde

hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV) ve HIV sık olarak enfeksiyona

neden olurken, HBV laboratuvar personelinde en sık enfeksiyona neden

olan etkendir. HBV, sağlık çalışanlarında önemli mortalite ve morbiditeye

neden olmaya devam etmektedir. ABD’deki tüm sağlık çalışanlarının 1000’de

3,5-4,6’sında HBV enfeksiyonu görülmektedir. Bu oran genel topluma göre

2-4  kat  daha  fazladır.  Danimarka’da  1974-1978  yılları  arasında  sağlık

çalışanlarında viral hepatit sıklığının normal popülasyona göre yaklaşık 5 kat

fazla olduğu görülmüştür. İngiltere’de sağlık personelinde 1971 yılında her

1000 personelde risk 1.61, 1986-1989 yılında ise 0.035 olarak bildirilmiştir.

Aşılı personelde, enfeksiyon gelişimi olmadığı veya çok az geliştiği için

personelin aşılanması gerekmektedir. Sağlık personeli aşı konusunda istekli

olmasına rağmen sağlık kurumlarında konu hala ciddi bir sorun olarak devam

etmektedir. 

Hepatit C virüsü için mesleki risk tam olarak bilinmemesine rağmen %2-10

arasında olduğu tahmin edilmektedir. CDC tarafından 2005-2006 yıllarında 802

doğrulanmış laboratuvar kaynaklı HCV vakası bildirilmiştir. Ancak laboratuvar

çalışanlarında HCV insidansı düşük olmasına rağmen ABD ve İngiltere’den

vaka raporları  şeklinde  bildirimler  olmaktadır. HIV,  HBV  ve  HCV kan,

kan ürünleri, sperm, tükürük, idrar, beyin omurilik sıvısı ve dokularda

bulunabilmektedir. 

Sağlık personelinde önemli sorun oluşturan enfeksiyon etkenlerinden biri

de HIV’dir. Uzun dönemli prospektif çalışmalar sonucunda oranın fazla olduğu

görülmüştür. CDC 1992’de yayınladığı raporda, laboratuvar çalışanlarının

%25, hemşirelerin %26 oranında HIV bulaşma riski taşıdığını bildirmiştir.

HIV perkütan temas ile %0.3, muköz membranlar ile %0.09 oranında bulaştırma

riskine sahiptir. Risk yüksek olduğu için bulaşmaların çoğu iğne batmasına
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bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında kesici alet, kontamine yara

ve mukoza ile bulaş olmaktadır. 1981-1992 yılları arasında ABD’de 32 sağlık

çalışanında HIV kazanımı olmuş ve bunların %25’i laboratuvarda çalışmaktadır.

Araştırma laboratuvarlarında yıllık risk oranının her 1000 personelde 4.8

olduğu tahmin edilmektedir. 

Laboratuvar personeline HIV, HBV ve HCV kan, kan ürünleri ve vücut

sıvılarının bütünlüğü bozulmuş deri, mukoza ile teması veya perkütan yol

ile bulaşmaktadır. Her bir virüsün laboratuvar enfeksiyonu oluşturma oranları

kan örneğindeki virüs konsantrasyonuna bağlı olarak değişmektedir. HBV’li

kan  örneğinin  her  ml’sinde  108-109,  HCV’li kan örneğinin her ml.’sinde

102-103 ve HIV’li kan örneğinin hen ml.’sinde ise  100-104 oranında buluna-

bilmekte ve bu oran enfeksiyon oluşumunda önemli rol oynamaktadır.

Enfekte  olduğu  düşünülen  tüm  materyallerle ilgili  işlemler  BGS 2  olan

laboratuvarlarda yapılması gerekmektedir. Her hangi bir iğne batmasına karşı

personelin yapabileceği işlemler için uyarılması gerekmektedir. Ayrıca personel

HBV için aşı yaptırılması gerekmektedir.

C. Fungal Mikroorganizmalar: Mikoloji laboratuvarı personeli diğer

laboratuvarlar  ile  kıyaslandığında  işlemleri  biyogüvenlik  kabinlerinde

yaptıklarından dolayı daha az riske sahiptirler. Mantarlar için en fazla sık

aerobik kültür bölümlerinde çalışan personelin mantar kolonilerini geç tespit

ederek bunların olduğu plaklar ile işlem yapmalarıdır. Fungal enfeksiyonlar

içerisinde Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis ve Histoplasma

capsulatum ABD’de laboratuvar kaynaklı mantar enfeksiyonlarında sorumlu

tutulmaktadırlar.  B. dermatitidis hem   pulmoner   hem   de   kutanöz

enfeksiyonlara neden olmaktadırlar. Pulmoner enfeksiyon konidyaların

inhalasyonu ile oluşurken, kutanöz enfeksiyon kültür veya enfekte doku ile

temas sonucu oluşmaktadır. Subkutan alınması ile lokal granülomlar, konidya

formunun çevreden ve topraktan aerosol yolla alınması ile akciğer enfeksiyonu

oluşmaktadır. Enfekte hayvan, çevre örnekleri, kültür, hayvan dokusu ve klinik

materyal  ile  ilgili  işlemler  BGS-2  olan  laboratuvarlarda  yapılmalıdır.

C. immitis’in neden olduğu çok sayıda laboratuvar enfeksiyonu bildirilmiştir.

Enfeksiyonların çoğu enfekte artrokonidyaların inhalasyonu ile oluşmaktadır.

Diğer  enfeksiyonlarda  olduğu  gibi  endemik  bölgelerde  yaşayanlarda

enfeksiyonun çevresel mi yoksa laboratuvardan mı alındığını saptamak güçtür.
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Enfeksiyonların   büyük   bir   kısmı   asemptomatik   olduğu   için   tespit

edilememektedir. Enfeksiyon, klinik örnekler, hayvan dokuları, kültürler,

toprak ve çevre örneklerindeki konidyaların inhale edilmesi ile oluşmaktadır.

Enfeksiyon  şüphesi  olan  örneklerin  işleme  alınmasında  BGS-2  olan

laboratuvarlar önerilirken, muhtemel artrokonidya içeren ve C. immitis

olarak tanımlanan kültürlerin işlemleri için BGS-3 olan laboratuvarlar

önerilmektedir. H. capsulatum’a bağlı kutanöz enfeksiyonlar nadir olarak

görülmesine rağmen çoğu laboratuvar enfeksiyonu, konidyaların inhale

edilmesi  ile   oluşmaktadır.   Endemik  bölgelerde   topraktan   bulaşarak

laboratuvar personelinde enfeksiyon oluşturabilmektedir. Kapsüllü ve sporlu

formları, kuruluğa dirençlidir ve uzun süre canlı kalabilirler. Enfektif formu

olan konidyalar endemik bölgelerde toprakta ve kültürlerinde bulunmaktadır.

Parenteral alım ile lokal enfeksiyon oluşabilmektedir. Enfekte konidya

içeren toprakla çalışırken ve H. capsulatum olarak tanımlanmış örnekle

işlem, BGS-3 olan laboratuvarlarda yapılırken, diğer işlemler için BGS-2 olan

laboratuvarlar yeterli olmaktadır. 

D. Parazitik Mikroorganizmalar: Parazitlere bağlı oluşan laboratuvar

enfeksiyonları nadir olarak görülmektedir. Çeşitli kan ve intestinal protozoan

kaynaklı 313 vaka bildirilmiştir. Vakaların çoğu araştırma ve referans laboratuvarı

personelinde  oluşmaktadır. Toxoplasma gondii, Plasmodium türleri,

Trypanosoma türleri ve Leishmania türleri en sık olarak hayatı tehdit eden

laboratuvar enfeksiyonu etkeni protozoonlardır. Klinik laboratuvarlarında

Ascaris türleri, Strongyloides türleri, Enterobius türleri, Fasciola türleri,

Schistosoma türleri, Entamoeba türleri, Giardia lamblia ve Cryptosporidum

parvum sık olarak laboratuvar enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Araştırma

laboratuvarlarında en sık C. parvum ve G. lamblia’ya bağlı laboratuvar

enfeksiyonu oluşmaktadır. C. parvum dezenfektanlara dirençli olduğu için,

serin ve nemli havalarda aylarca canlı kalabilmektedir. 

T. gondii laboratuvar enfeksiyonuna en sık neden olan parazittir. Genellikle

araştırma laboratuvarlarında kaza ile organizmanın ağızdan alınması ve

mukozayla direk temas etmesi sonucu oluşmaktadır. Laboratuvar personelinin

taranmasında Sabin-Feldman dye testi kullanılmaktadır. Aynı bölgede çalışan

laboratuvar personeli ile normal toplum arasında önemli serolojik fark

bulunamamıştır. 
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Plasmodium türlerinden P. falciparum, P. vivax ve P. cynomolgi’ye bağlı

laboratuvar enfeksiyonu vakaları bildirilmiştir. Enfeksiyon, enfekte hayvan ve

insanların  kanı  ile  temas,  parazit  kültürü,  enfekte  açık  yara  ve enfekte

sivrisinekler aracılığı ile olmaktadır. Laboratuvar ve sağlık çalışanlarında şu

ana kadar 34 Plasmodium vakası bildirilmiştir. On vaka P. cynomolgi, 9 vaka

P. vivax ve 15 vaka P. falciparum kaynaklı olarak oluşmuştur. 

Leishmania türlerinden L. tropica, L. donovani ve L. braziliensis laboratuvar

enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Enfeksiyon genellikle kontamine materyal

veya parazit kültürlerinin bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozaya teması

sonucu oluşmaktadır. 

T. cruzi ile  ilgili  olarak  50’den  çok  laboratuvar  enfeksiyonu  olgusu

bildirilmiştir. T. rhodesiense ve T. gambiense, nadiren laboratuvar enfeksiyonuna

neden olmaktadır. Bulaşma, enfekte hayvan ve insan kanlarının ve parazit

kültürlerinin ellenmesi ile oluşmaktadır. Ayrıca parenteral yolla, deri ve

mukozaya direkt temas sonucu ve aerosol yol ile enfeksiyon oluşabilmektedir.

İntestinal protozoonlar ile klinik tanı laboratuvarlarında nadir laboratuvar

kaynaklı enfeksiyon oluşmaktadır. Bir giardiasis vakası klinik laboratuvar

teknisyeninde bildirilmiştir. Bir teknisyende yine Isospora belli’ye bağlı

laboratuvar enfeksiyonu bildirilmiştir.
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LABORATUVARDA RİSK OLUŞTURAN ETKENLERE KARŞI KORUNMA,

TAKİP VE PROFİLAKTİK YAKLAŞIM

Sesin KOCAGÖZ

Özellikle sağlık çalışanlarının enfeksiyöz etkenler ile hem karşılaşma hem

de diğer alanlara ve kişilere yayma riski, normal topluma göre yüksektir.

Enfeksiyon hastalıklarından korunma programları enfeksiyon bulaş zincirinin

kırılması ile mümkün olmaktadır. Sağlık personelinin korunma yönetiminde

başta risk oluşturacak hastalıkların bilinmesi, bu hastalıklara karşı korunma

sağlanmasında en etkin yoldur.

Bulaş risklerinin azaltılabilmesi için öncelikli olarak: 

1) El yıkama kurallarına sıkıca uyulması, 

2) Enfeksiyon şüphesi olan hastaların hızlı bir şekilde uygun izolasyon

yöntemlerine alınması ve

3) Sağlık çalışanlarına güncel aşılama programının uygulanmasına bağlıdır.

Özellikle aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı aşılama, en iyi korunma

yöntemlerindendir.  Ek  olarak  dikkat  edilmesi  gerekenler  ise  özellikle

mikrobiyoloji, biyokimya veya patoloji laboratuvarı gibi alanlarda çalışan

personelin bu alanlarda yemek yememesi ve içmemesi, Brucella türleri,

M. tuberculosis gibi solunum izolasyonu gerektiren etkenlerin örneklerinin

laboratuvarda işlemleri aşamasında ek koruyucu önlemlerin alınması gibi

korunma tedbirlerinin uygulanmasıdır. 

Enfeksiyon etkenlerinin bulaşına neden olan en önemli işlemlerden biri

de  kesici  ve  delici  aletlerle  olan  yaralanmadır.  Bu  tip  yaralanma  en  sık

ameliyathanede ve acilde enjeksiyon sırasında, kan alma, iğne başlığının

takılması, kan ve vücut sıvılarının tüplere boşaltılması ve iğnelerin atılması

ve bu atıkların taşınması sırasında ve başka bir nedenle deri hasarı sonucu

deri bütünlüğünün bozulması ile oluşur.

Enfeksiyonların bulaşma olasılığını arttıran özellikler; hasta popülasyonundaki

enfekte kişilerin sayısı, kanla temas sayısı ve enfeksiyon hastalığının tipidir.

Temasın çoğu enfeksiyonla sonuçlanmaz. Enfeksiyon gelişme olasılığı temasın

tipi, içerdiği kan miktarı, temas anında hastadaki etken miktarı ve etkenin
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tipine bağlıdır. Bulaş esas olarak perkütan yol ile olmaktadır. Göz, burun ve

ağızdaki mukoza üzerine kan ve diğer biyolojik örneklerin sıçraması sonucu

mukozal yolla da bulaş görülmektedir. 

Bulaş Riskini A zaltacak Genel Önlemler: 

Tüm hastaların kanları ve vücut sıvıları potansiyel olarak enfeksiyöz

kabul edilerek, kan alırken, girişimsel işlemlerde veya her türlü vücut sıvısı

ile temasta prosedürlerde belirtilen koruyucu önlemler alınmalıdır. Kaza

yaralanmalarında vakit kaybetmeden temas eden cilt hemen su ve sabunla

yıkanarak mekanik uzaklaştırma yapılmalıdır. Laboratuvar işlemleri sırasında

enfekte materyalin sıçrama riski varsa yine prosedürlerde belirtilen koruyucu

önlemler örneğin maske, gözlük ve önlük kullanılmalı, tek kullanımlık atılabilir

malzemeler kullanılmalı, iğneler kılıfına takılmamalı, bükülmemeli ve diğer

delici-kesiciler ile birlikte delinmeyen sağlam kutularda toplanmalıdır. Cilt

lezyonu olan personel hastalarla direkt olarak temas etmemeli, örnekler

taşınma sırasında sızıntıyı önleyecek kapaklı kutulara konulmalı, hasta

materyalleri ile çalışanlar eldiven giymelidir. 

Tıbbi tanı veya mikrobiyolojik araştırma laboratuvarlarında çalışanlar ile bu

laboratuvarlar ile ilişkisi olan gerek klinik ekip gerekse temizlik ve bakım

ekipleri enfeksiyöz etkenler ile karşılaşma olasılıklarının yüksek olması nedeni

ile laboratuvar kaynaklı enfeksiyon riskleri de yüksektir. Ayrıca,  laboratuvar

atık yönetimi yetersiz veya uygun değil ise bulaş riskinde ek olarak artışa neden

olmaktadır. Laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlar, laboratuvardan kaynaklanan

tüm  semptomatik  veya  asemptomatik  mesleki  enfeksiyöz  hastalıkları

kapsamaktadır. Özellikle laboratuvarda dokümante edilmiş yaralanma olayı

olmadıkça örneğin respiratuvar virüs enfeksiyonları gibi toplum kaynaklı bulaş

riski de olan enfeksiyonların laboratuvar kaynaklı olduğunu saptamak güçtür.

Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalarda en sık karşılaşılan risklerin laboratuvara

gelen hasta örneğinin işlenmesi ve mikrobiyolojik işlemler sırasında olduğu

belirtilmektedir. Bir hastane laboratuvarından diğer hastanelere veya topluma

yayılım çok nadirdir. 
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Laboratuvar Ortamında Sık Karşılaşılan ve Risk Oluşturan Enfeksiyon

Etkenleri :

Bu tip enfeksiyonların oluşumu, çalışanların etkene olan immünite durumuna,

etkenin virülansına, etkenin ya hasta örneğinde veya laboratuvar ortamında

bulunma insidansına bağlıdır. Geçmiş yıllarda en sık laboratuvar kaynaklı

enfeksiyonlara neden olan etkenler olarak başta Brucella türleri, Mycobacterium

tuberculosis, Coxiella burnetti, Hepatit B virüsü (HBV), Francisella tularensis

ve Salmonella türleri rapor edilmiştir. Daha sonraki yıllarda (1980’lerden

sonra)  ise en sık Mycobacterium tuberculosis, Salmonella ile Shigella

türleri, HBV ve HCV ön sıralarda yer almaktadır. Son 10 yılda en sık karşılaşılan

etkenlerin başında hem tanı hem de araştırma laboratuvarlarında Brucella

türleri, N. meningitidis, tanı laboratuvarlarında E.coli (toksijenik tip), Shigella

türleri ile Batı Nil Virüsü, araştırma laboratuvarlarında ise riketsiya ile

Vaccinia virüs ve anatomi laboratuvarlarında da Mycobacterium türleri

rapor edilmiştir.

Başta mikrobiyoloji olmak üzere biyokimya veya patoloji laboratuvarı gibi

alanlarda çalışan personelin enfeksiyöz ajanlar ile bulaş risklerinin azaltılma-

sı için öncelikli olarak bu alanlarda yemek yememesi ve içmemesi, Brucella,

Mycobacterium tuberculosis gibi etkenlerin laboratuvarda işlem ve ekimleri

aşamasında ek koruyucu önlemlerin alınması gibi laboratuvarda kabul

edilen standart korunma protokollerinin eksiksiz uygulanması en önemli

faktörlerdendir. Ek olarak çalışanlara güncel aşılama programının uygulanması

gereklidir. 

Sağlık  çalışanına  yapılması  gereken  aşılama  programı  3  ana  gruba

ayrılmaktadır (Tablo 1) 

1) Aşılamanın yapılması veya immünitenin varlığının saptanması

gereken hastalıkların aşıları: Hepatit B, mevsimsel influenza, kızamık,

kızamıkçık, kabakulak, boğmaca ve varisella aşıları 

2) Özel koşullarda gereken aşılar: 

Meningokok, tifo, polio aşıları bu grup içinde yer almaktadır:

Meningokok aşısı: Özellikle mikrobiyoloji laboratuvarlarında meningokok
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izolatları ile çalışan veya etkenin olma olasılığı yüksek olan örnekler ile açık

bankolarda laminar kabin gibi aerosolizasyon  (damlacık)  oluşturacak

örneklerin (plak ekimi, subkültür alma veya serotiplendirme) koruma

yöntemlerinin uygulanamayacağı ortamlarda çalışan laboratuvar personeline

önerilir.

Tifo : Su sistemlerinin güvenilir olduğu ülkelerde bu etken ile karşılaşma

riski sıklıkla hastane ortamında ya hasta çarşafları ile işlem yapanlar veya

laboratuvar çalışanlarında olmaktadır. Biri oral diğeri de parenteral uygulanımlı

koruyuculuğu  iyi  yeni  geliştirilmiş  iki  tip  aşısı  mevcuttur.  Ülkemizde

bulunmamaktadır.

3) Standart erişkin için gereken aşılar yani hastalık riski toplumdan

farklı olmayıp diğer erişkinler gibi aşılanması gereken hastalık grubu: 

Difteri-tetanoz, pnömokok, HPV, Varisella zoster aşısı ile çocukluk

döneminde aşılanmamış ise ek olarak Hepatit A aşılarının yapılması gerekir.

Fakat  bazı  enfeksiyon  hastalıklarına  (HIV,  HCV )  karşı  etkin  bir  aşı

bulunmamaktadır.  Bu  durumda  mesleki  temas  sonrası  etkin  ilaçlarla

kemoprofilaksi uygulanması geçiş riskinin azaltılmasında başlıca izlenecek

yoldur. 

Sağlık personeline yapılması gereken standart aşı programı: 

Olunması veya immünitenin Aşı dozu Endikasyon

varlığının saptanması gereken

hastalıkların aşıları

İnfluenza Her yıl tek doz (Kasım sonu) Tüm sağlık çalışanları

Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak İki doz İmmünitesi olmayanlar ile 

1957’den önce doğanlar

Su çiçeği İki doz İmmünitesi olmayan tüm sağlık 

çalışanları 

Difteri-Tetanoz+aselüler Tek doz: Tdap 

boğmaca (Tdap) 10yılda/bir: difteri/tetanoz(Td) Tüm sağlık çalışanları

Hepatit B 3 doz Kan ve vücut salgıları ile temas

eden tüm sağlık çalışanlarına

(İmmünitesi olmayan):

temas öncesi profilaksi

Tablo 1. Tüm sağlık personeline uygulanması gereken aşılar ve programları: 



74

İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV):

HIV ile enfekte klinik örnek ile yaralanma sonrası laboratuvar çalışanından

ön değerlendirme amacı ile anti-HIV düzeyi bakılır. Negatif saptanırsa ilk 12 aylık

takip planına alınır ve sonucunda serokonversiyonun gelişmesi durumunda

yaralanma CDC tarafından yapılan sınıflamaya göre: kişilerin bu etkeni

toplumdan  da  alabileceği  ön  görülerek  "olası"  meslek hastalığı  olarak

nitelendirilir. 

HIV ile enfekte örnek ile yaralanma olayında ek olarak duygusal ve psikolojik

stres faktörü diğer etkenlere göre daha fazladır. Bu yaralanmanın takibi bu

nedenle diğerlerine göre daha kompleksdir. HIV ile gerek işlem gerekse

laboratuvar ortamında yaralanma durumunda üç standart yaklaşım basamağı

devreye sokulur:  

İlk olarak olay anında ve yerinde ilk yardım uygulamaları ile birlikte yaranın

temizliği ve bakımı vakit kaybetmeden gerçekleştirilmelidir. Ardından hem

birim yöneticisine ve üçüncü basamakda enfeksiyon kontrol ekibine olay

bildirimi yapılarak gereken takip işlemleri ile duruma göre  "yaralanma sonrası"

proflaksinin başlatılması hedeflenir.  İlk temizlik müdahalesi mümkün olan

en kısa zamanda iyodofor, klorheksidin vs. gibi antiseptikler aranmadan vakit

kaybetmeksizin ortamda el altında bulunan su sabun ile de yapılır. Vakit

kaybetmeden yapılan bu temizlik ile mekanik olarak da etkeni uzaklaştırarak

bulaş riskini azaltma hedeflenmektedir.  Göz, ağız gibi mukozal bulaşta da

yine vakit kaybetmeden bol su veya serum fizyolojik solüsyon ile durulama

önemlidir. Takiplerde olayı yaşayan personelin gizlilik durumuna özellikle

uyulması  önemlidir.  Tüm  yaralanma  olayları  "olay  bildirimi"  formu

doldurularak dokümante edilerek yaralanan personelin takiplerinin vakit

kaybetmeden başlanması önemlidir.  Yaralanma olayında bazal değerlendirme

amacı ile kandan anti-HIV düzeyinin bakılması ardından bu kontrolün 6. hafta,

3. ay, 6. ay ve 1. yılda tekrarlanması planlanır.  Tüm HIV ile yaralanma olaylarında

"yaralanma sonrası" proflaksi olanaklarının sağlanması, bu proflaksinin yararı

ve yan etkileri yönünden bilgilendirilmesinin yapılması gereklidir. Halen

günümüzde önerilen "yaralanma sonrası" profilaksinin (post exposure

prophylaxis=PEP) vakit kaybetmeden hemen başlanmasıdır. PEP için önerilen

ana protokol iki nükleozid analoğu içeren (zidovudin+lamivudin veya

emtrisitabin ile tenofovir+lamivudin veya emtrisitabin)  iki ilaçlı protokoldür.
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Bu uygulamanın süresi 4 haftadır. Yüksek riskli bulaşlarda üçüncü olarak

proteaz inhibitörünün  (örneğin lopinavir/ritonavir="Kaletra") de eklendiği

genişletilmiş  "expanded"  rejimdir.  Ancak  halen  erken  başlanmış  olan

kemoproflaksinin etkinliği tartışmalıdır. PEP önerileri halen birkaç adet

rapor edilmiş olaylara dayanılarak kullanılmaktadır. PEP alan çalışanların

laboratuvar takip planı Tablo 2 de belirtilmiştir. 

Hepatit B (HBV):

Hepatit B virüsü, aşılamadan önce sağlık çalışanlarının en sık meslek riski

olarak karşılaştıkları etken idi. Ancak aşılama programı ile bu risk minimum

düzeye inmiştir. Enfekte kaynak,  HBeAg (+) ise delici/batıcı kazada bulaş

oranı HIV (+)’e göre 100 kat daha fazladır. Bu nedenle laboratuvar ekibinde

çalışanların, öğrencilerin veya eğitilen adayların daha laboratuvarda çalışmaya

başlamadan HBV aşılanmalarının tamamlanmış olması gerekir. 

Aşı: Rekombinant teknoloji kullanılarak oluşturulmuş bir aşıdır. Deltoid

kasa IM yol ile uygulanır. Özellikle temas öncesi (preexposure) dönemde

aşının tamamlanması önerilir. Dört hafta ara ile ilk iki doz, 3. doz ikinci dozdan

5 ay sonra uygulanır. Gebelik kontrendikasyonu yoktur.  Fetusa yan etki

saptanmamıştır. Ekmek mayasına anafilaksi öyküsü olanlara kontraendikedir.

HIV Antikor Seroloji Kan Sayımıa Biyokimya Panelib Bayan İse İdrarda

Kontrolü Gebelik Testi Kontrolü

Bazal Değerlendirme x x x x

2. hafta x

4. hafta x

6. hafta x x x

3.  ay x

6. ay x

12. ay x

Akut retroviral sendrom x x x
şüphesi oluşturacak

bulgular var ised

a Kan Sayımı: hemogram ile beyaz küre sayımı, yüzdeleri ile trombosit sayımı
b Biyokimya Paneli: rutin elektrolitler, glukoz, kreatinin, ALT, AST, alkalen fosfataz, bilirubin ve amilaz
c Önce bakılmış olan kan değerlerinde toksisite bulguları var ise
d Kantitatif HIV RNA sayımı ya PCR ya da diğer başka teknik ile 

Tablo 2. Yaralanma sonrası proflaksi alan sağlık çalışanlarının laboratuvar takip planı:
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HBV etkeni ile temastan hemen sonra yapılmasında terapötik etkisi yoktur

ancak ek sorun oluşturmaz. Aşılama tamamlandıktan 1–2 ay sonra sağlık

çalışanlarında  serokonversiyon  koruyucu  antikor  düzeyi  için  kontrol

edilmelidir. Aşılı veya immünitesi olmayan çalışanlara HBsAg pozitif olan bir

örnek ile yaralanma olayında Hepatit B immünglobulin (HBIG) 0.06 ml/kg

IM olarak ilk 7 gün içinde uygulanması önerilmektedir. Bu süre sonrası

uygulamaların faydası şüphelidir.

Hepatit C Virüs (HCV): 

HCV ile enfekte örnek ile yaralanma sonrası standart olarak iki strateji

mevcuttur:  

a) "Gözleyerek bekleme" (watchful waiting) 

b) Preemptif tedavi.

"Gözleyerek bekleme" yaklaşımı en kabul edilen ve kullanılan yaklaşımdır.

Preemptif tedavi yaklaşımının henüz üstün olduğuna yönelik yeterli kanıt

yoktur. Bu yaklaşımda yaralanmanın ardından  haftalık PCR ile HCV RNA düzey

takibi  ile klinik bulguların varlığı takip edilmektedir. Etkenin saptanmasında

interferon tedavisi başlanır. Jaeckel ve ark. ları günde subkütan 5 milyon ünite

interferon alfa-2b’yi 4 hafta boyunca uygulamanın ardından  aynı dozu haftada

3 kez 20 haftalık süre boyunca devamı önermiştir. Genel olarak yaygın olarak

önerilen "gözleyerek bekleme" olup, yaralanma olayından sonra  anti-HCV

antikor ile  ALT düzeylerinin 3. ve 6. aylarda takibi  ile birlikte klinik bulguların

varlığının izlemi önerilmektedir. 

Genel Olarak Yaralanma Sonrası Korunma: 

Kaynağın Bilindiği Durumlar:

Hem yaralanan kişiden hem de kaynağın kendisinden (tıbbi kayıtlardan

durum tespiti  ile) HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV testlerine bakılır. Şayet

kaynak enfekte değil ise ilave takip ve teste gerek yoktur.

Kaynak HBsAg taşıyıcısı ve yaralanan kişi HBV ile aşılanmamış ve anti-HBs

immünitesi bilinmiyor  ise yaralanan kişinin hızlıca anti-HBs, HBsAg, anti-HCV

ve anti-HIV durumu araştırılır. Negatif ise vakit kaybetmeden mümkün olan

en kısa zamanda  (7 günden sonra uygulamanın yararı şüpheli) Hepatit B

immün globulin (HBIG) 0.06 ml/kg IM + farklı koldan  HBV aşısının ilk dozu

uygulanır. 
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Kaynak Hepatit B taşıyıcısı değil ise yaralanan anti-HBs negatif ise aşı

programı başlatılır. Şayet personel aşılı  veya korunuyor is ek uygulamaya

gerek yoktur.

Yaralanan kişi aşılı, ancak aşıya yanıtı yok ise  ikinci set  doz başlatılıp ilk

doz ile birlikte HBIG uygulanıp diğer dozlar tamamlatılır.

NIH (National  Institute of Health)  klinik merkezinin  hepatit etkenleri ile

vücut sıvıları ile yaralanma için geliştirilen kılavuzun özeti Tablo 3’de belirtilmiştir.

Kaynağın Laboratuvar Yaralanan Sağlık Yaralanan Sağlık Yaralanan Çalışanın Yaralanan Çalışana

sonuçlarıa Çalışanının Çalışanından İstenecek Laboratuvar Tedavi ile Takip Yaklaşımı

Hepatit B Aşı Durumu Laboratuvar Testleri Sonuçları

Aşılı değil HBsAg, anti-HBs, ALT/AST anti-HBs (+) Takip edilmez

anti-HBs (-) Vakit kaybetmeden HBIGb ile 

birlikte HBV aşı dozları başlatılır. 

3.ve 6. aylarda HBsAg, anti-HBs,

anti-HBc, ALT/AST bakılır

Aşılı ancak bilinen HBsAg, anti-HBs, HBsAg (+) ve Vakit kaybetmeden ya birlikte

aşı yanıtsızlığı var ise ALT/AST antiHBs(-) HBV HBIG ile aşı dozları başlatılır

anti-HBs (-) veya ikinci HBIG dozu 1 ay içinde 

uygulanır.  3. ve 6.  aylarda HBsAg, 

anti-HBs,  anti-HBc, ALT/AST bakılır

Aşılı ancak anti-HBs HBsAg, anti-HBs, HBsAg (-) ve Takip edilmez

durumu bilinmiyor ALT/AST anti-HBs (+)

anti-HBs (-) Vakit kaybetmeden

HBIG ile birlikte HBV aşı dozları 

başlatılır. 3. ve 6. aylarda HBsAg,

anti-HBs, anti-HBc, ALT/AST bakılır

Aşılı ve anti HBs (+) anti-HBs anti HBs (+) Takip edilmez  

anti-HBs (-) HBV hatırlatma dozu uygulanır

anti-HCV, ALT/AST, anti-HCV (+) HBV aşılı değil ise

HCV RNA PCR aşılama başlatılır

anti-HCV (-) HBV  aşılı değil ise aşılama başlatılır. 

Takip: 3. ve 6.a yda anti-HCV, ALT/AST.

HCV RNA PCR takibi ilk 6 ayda her 2 

haftada bir. Eğer (+) ise enfeksiyonun 

gidişinin takibini yap. Şayet 4 ay sonra 

halen (+)lik devam ediyor ise IFN-alfa

tedavisi dikkate  alınır. HAV  aşılı 

değil/anti HAV (-) ise aşılama başlatılır

anti-HCV, ALT/AST ALT/AST yüksek ve HBV aşılı değil ise aşılama başlatılır

nonA  nonB ve nonC

hepatit şüphesi 

ALT/AST normal veya HBV aşılı değil ise aşılama başlatılır.
nonA  nonB ve nonC 3., 6. aylarda anti-HCV ALT/AST takibi 

şüphesi yok ise 

a Yaralanma kaynağı biliniyor ise kendisinden HBsAg, anti-HCV ile ALT/AST bakılması yönünde yazılı onam formu alınmalı
b HBIG: Hepatit B immünglobülin. 0.06 ml/kg IM, en kısa zamanda uygulanmalı (7 gün sonrası koruyuculuğu bilinmiyor)

Tablo 3. Hepatit  etkenleri ile vücut sıvıları ile yaralanmada yaklaşım kılavuzu 

HBsAg (+) veya

olasılığı yüksek

ise

HCV PCR (+) veya

anti-HCV (+)

AST/ALT yüksek,

anti-HCV (-) ancak

nonA, nonB, nonC

hepatit şüphesi
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HBV, HCV veya HIV ile Enfekte Laboratuvar Çalışanlarına Yaklaşım;

“The Society for Healthcare Epidemiology of America” (SHEA) HBV, HCV

veya HIV ile enfekte sağlık çalışanlarına yaklaşım rehberi oluşturmuştur.

HCV, HBV veya HIV taşıyıcı laboratuvar çalışanının  rutin takip ve tedavileri

laboratuvar çalışmasında  iş akışına engel teşkil etmediği sürece görev

değişikliği yapılmasına gerek yoktur. 

Genelde  gebe olan tüm sağlık  çalışanları ortamdan enfeksiyon alarak

bebeğe hastalık bulaştırma endişesi içindedir. Her ne tür yaklaşım yapılırsa

yapılsın bu endişe devam eder. Bu nedenle gerek gebeliği olanların gerekse

immün baskılama tedavisi altında olanların iş alanlarını kısıtlamak yerine

tüm örneklerin ve ortamın enfeksiyon riski taşıdığı zaten varsayılarak hem

standart hem de  gebelikte risk oluşturan patojenlerin örnekleri için uygulanan

izolasyon prosedürlerine uyumunun tam olmasının sağlanması ve gerekli

eğitim ve kontrollerinin yapılması yeterlidir.

Sonuç olarak sağlık personelinin mesleki hastalıklar yönünden risklerini

minimuma indirmek için şu ana koşulların oluşturulması gerekir: 

1) Eğitim, 

2) Standart izolasyon önlemlerinin alınması, 

3) Güvenli cihaz ve aletler,  

4) Uygun çalışma ortamı ve iş saatleri,

5) Etkin immünizasyon programı ile aşılanarak önlenebilir hastalıkların

aşıları ile korunmadır. 

Ülke  gerçeklerine  göre  her  ülkenin  sağlık  personelinin  aşılanması

konusunda ulusal rehberlerin oluşturulması gerekmektedir. 
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DENEYSEL VE KLİNİK HAY VAN LABORATUVARLARINDA

BİYOGÜVENLİK

Nilgün ÜNAL

Laboratuvar hayvanları yetiştiriciliğinin yapıldığı ünitelerde veya bu

hayvanların deneysel olarak kontamine edildiği araştırma laboratuvarlarında

insanlar ve hayvanlar için biyolojik, fiziksel ve kimyasal zararlılarla karşılaşma

riskleri  bulunabilmektedir.  Deneysel  amaçlı  laboratuvar  hayvanlarının

kullanımında, hayvanların gereksiz ağrı ve acılara maruz bırakılmaması,

hayvanların konforlu ve hijyenik kafeslerde barındırılması, yeterli ve sağlıklı

gıdalarla beslenmesi, kısaca hayvan etiği ve hayvan refahı kurallarına uyulması

esastır. Laboratuvar hayvanları doğal olarak zoonoz etkenleri taşıyabilmekte,

mikroorganizmalarla deneysel olarak kontamine edilebilmektedirler. Bu

nedenle hem yetiştiricilik hem de deneysel ve klinik uygulamaların yapıldığı

ünitelerin mimari yapısı ile binaların idaresi ve teknik donanımı biyogüvenlik

kurallarına uygun olarak planlanmalı ve yönetilmelidir. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 16.05.2004 tarih ve

25464 sayılı Resmi Gazetede "Deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılan

deney hayvanları korunması, deney hayvanlarının üretim yerleri ile deney

yapacak olan laboratuvarların kuruluş, çalışma, denetleme, usul ve esaslarına

dair yönetmelik" ve ilgili yönetmeliğin 2006 yılında talimatı yayınlanmıştır.

Daha sonra 13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazetede "Deneysel ve

Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına

Dair Yönetmelik" yayınlanarak eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni yönetmelik ile kuruluşlarda hayvanların bakım, barınma ve nakillerinde

genel standartlar, hayvan refah biriminin oluşturulması ve görevleri, primatlar

için  üretme  stratejisi,  üretici,  tedarikçi,  kullanıcı  ve  araştırmaya  yetkili

kuruluşlarla ilgili yetkilendirme ve diğer gerekler, prosedürler, yöntem

seçimi, anestezi, prosedürlerin şiddet sınıflandırması, alternatif yaklaşımlar,

hayvanların serbest bırakılması veya aile yanına verilmesi, öldürme yöntemleri

ile  organ  ve  doku  paylaşımı,  denetimler,  izinlerin  iptali,  kapatma  gibi

laboratuvar hayvanları ile ilgili konular ele alınmıştır.

Laboratuvar hayvanları ünitelerinde, bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve

çapraz kontaminasyonun engellenmesi için mimari yapı oldukça önemlidir.
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Bulaşıcı veya bulaşıcı olmayan hastalık çalışmalarının yapıldığı laboratuvar

hayvanları ünitelerinde, hayvansal üretim, karantina ve özellikle hasta bakımı

yapılan tesislerden fiziksel olarak ayrı olmalıdır (Şekil 1). Laboratuvar

hayvanlarının bulunduğu yerler insan sağlığı ile ilgili bölümlerin olduğu

yerlerden ayrı olmalıdır. Eğer laboratuvar içinde olacaksa, bu üniteler diğer

bölümlerden iyi bir şekilde izole edilmelidirler. Laboratuvarlara ve araştırma

birimlerine giriş-çıkışlar kontrollü olmalıdır. Odalar uygun büyüklükte, tüm

yüzeyler hijyenik şartlara uygun, temiz su girişi ve pis su gideri olmalıdır. Ayrıca;

havalandırma ve deneysel araştırmalara uygun aydınlatması bulunmalıdır.

Laboratuvar ve araştırma birimlerinde deney süresince hayvanların bakımla-

rının yapılabileceği özel bakım odaları olmalıdır. Bu odalar, hayvan odalarında

uyulması gereken teknik ve hijyenik şartları taşımalıdır. Laboratuvar hayvanları

araştırma birimlerinin içerisinde; basit girişim odası, hayvan hazırlama odası,

soyunma odası, deney hayvanı kabulü ve karantina odası, operasyon odası,

yoğun bakım odası, tıbbi ilaç ve malzeme odası, yıkama ve sterilizasyon oda-

ları bulunmalıdır (Şekil 1). Deney hayvanları ile yapılan çalışmalarda da tıbbi

atıkların tümü “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun şekilde

ayrıştırılmalı ve otoklavlandıktan sonra uzaklaştırılmalıdır. Tıbbi Atıkların Kontrolü

Yönetmeliği (27537 sayılı 30.03.2010 tarihli) ile atıkların sterilizasyon işlemine

tabi tutularak zararsız hale getirilmesi, yakılması veya depolanması ile bertaraf

edilmesi belediyeler ya da belediyelerin yetki devri yaptığı kuruluşlar sorumludur.

Şekil 1. Laboratuvar hayvanları ünitelerinde olması gereken birimler. 
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Laboratuvar hayvanları araştırma birimlerinde de sağlık ve hijyenik şartlar

için uyulması gereken genel kurallara uyulmak zorundadır. Bu kurallar;

• Deney hayvanlarının genel durumları veteriner hekimler tarafından

günlük olarak gözlenmelidir.

• Tüm personel, zoonozlar, kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik zararlar

konusunda eğitilmeli, tıbbi atık maddeleri ile temas, personel hijyeni

ve çalışma alanlarında risk taşıyan diğer hususlar konusunda bilgilendi-

rilmelidir.

• Deney hayvanlarının barındırıldığı odalarda kesinlikle yiyecek, içecek

ve nikotinli maddeler tüketilmemelidir.

• Bazı dezenfektan ve insektisit ilaçların deney hayvanları üzerinde

olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalı ve bu tür ilaç ve madde-

lerin deney hayvanlarının barındırıldıkları odalarda kullanımlarına

özel bir dikkat gösterilmeli ve yüzeylerde, alet ve ekipmanların üzerinde

kalmaması için çok iyi durulanmalıdır.

• Veteriner hekimin talimatları doğrultusunda tüm personelin temizlik

ve sağlık, hijyen şartlarına (özel çalışma kıyafetlerinin giyilmesi, bu

kıyafetlerin düzenli aralıklarla temizlenmesi, aynı kıyafetle tesis dışına

çıkılmaması) uyması zorunludur. 

• Tesis içine tüm giriş ve çıkışların (personel, ziyaretçi, deney hayvanı,

alet, ekipman, yem ve altlık materyali vb.) çift yönlü enfeksiyon girişini

önleyen bir sistemle düzenlenmesi ve kıyafet değişimi, galoş, bone,

eldiven ve maske kullanılması ve ellerin yıkanması gibi önlemler alınması

gereklidir.

• Personel deney hayvanları ile aynı türden hayvanları özel amaçlarla

beslememelidir.

• Tesis içindeki birimlerde bulunan sterilizatörler, düzenli olarak kalibre

edilmeli, güvenlikleri ve etkinlikleri açısından gözlenmelidir.

• Deney hayvanları zoonoz hastalıkları taşımamalıdır.
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Üretim tesisi, laboratuvar ve araştırma birimlerinde çalışacak personelin

sağlık durumunun çalışmaya uygun olması, olabilecek sağlık problemlerinin

hayvanlarla temas neticesinde daha ciddi problemlere yol açmaması için;

a. Aşağıdaki sağlık problemleri olan insanların bunu ilgili birime bildirerek

gerekli koruma önlemlerinin ve kontrollerin geliştirilmesi gerekmektedir.

• Hayvanlara karşı bilinen alerjik durumlar.

• Diyabet gibi kronik sağlık durumları,

• Ciddi böbrek veya karaciğer rahatsızlıkları,

• İmmün sistem yetersizliği olanlar,

• Kalp kapakçığı rahatsızlıkları,

• Yüksek dozda steroid tedavisi görenler veya dalak yetersizliği olanlar ile

• Belirgin enfeksiyonu olanlar.

b. Laboratuvar ve araştırma birimlerinde çalışan tüm personelin 6 ayda

bir  rutin  muayeneleri  yapılmasının  yanı  sıra alerjik  testlerden

ve tüberkülin testinden geçirilmesi, gerekli durumlarda tavsiye edilen

aşıların yapılması (tetanoz, hepatit ve kuduz aşısı vb.) gerekmektedir.

c. Standart operasyon işlemlerindeki korunma önlemleri ise laboratuvar

ve araştırma birimlerindeki yönergelerde yazılı halde bulunmalıdır.

Kullanılan maddelerin özellikleri, nasıl kullanılacağı ve tehlikeleri

bildirilmelidir. Tüm bu konularla ilgili sorumlu kişiler belirlenmeli kaza

veya şüphe durumunda direkt bu kişilerle irtibat kurulmalıdır.

d. Barınaklar, laboratuvarlar, araştırma birimleri, ekipmanlar ve düzenlenen

prosedürler,  personelin  fiziksel  yaralanma  oranını  düşürecek  şekilde

ergonomik olarak düzenlenmeli, seçilmeli ve geliştirilmelidir.

e. Personele, düzenli aralıklarla hizmet içi eğitim verilmeli bunların kaydı

tutulmalıdır.
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Hayvan Laboratuvarlarında Biyogüvenlik Düzeyleri

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi

(CDC) tarafından mikrobiyoloji ve biyomedikal laboratuvarlarında insanlar için

risk derecesine göre mikrobiyolojik ajanlar dört biyogüvenlik düzeyine

ayrılmıştır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bakınız; Laboratuvarların Biyogüvenlik

Seviyeleri  ve  Enfeksiyöz  Ajanların  Risk  Gruplandırılması.  Bu mikro-

organizmalar  kullanılarak hayvanlarda yapılan çalışmalarda da biyogüvenlik

düzeyleri yine dört sınıfa ayrılmakta ve Hayvan Biyogüvenlik Düzeyi olarak

(HBGD:  Animal  Biosafety  Level;  ABSL)  sınıflandırılmaktadır  (Tablo1).

Çalışmaya başlamadan önce hayvan biyogüvenlik düzeyine karar verilirken

hayvanın kontamine edileceği ajanın risk düzeyi çok önemlidir. Laboratuvar

hayvan biyogüvenlik düzeyi belirlenirken ajanın laboratuvar hayvanındaki

normal bulaşma yolu, kullanılacak miktar ve konsantrasyonu, hayvana veriliş

(inokulasyon) yolu, bulaşıcı olup olmaması ve  hangi  yolla  bulaştığının

göz  önüne  alınması  gerekmektedir. Seçilen laboratuvar hayvanlarının türüne

göre; doğası gereği saldırgan olup olmadığı, ısırma ve tırmalama eğilimi, doğal

olarak endo ve ekto parazit taşıma olasılığı, zoonotik hastalıklara duyarlı

olup olmaması, allerjen yayma olasılığı da düşünülmelidir.

Hayvan Biyogüvenlik Düzeyi 1 (HBGD-1) 

HBGD-1’de laboratuvar hayvanları yetiştiriciliğinin yapıldığı ünitelerde ya

da sağlıklı insanlarda hastalık yapmayan biyolojik ajanlarla (Risk Grubu 1)

kontamine edilen laboratuvar hayvanlarıyla yapılan çalışmalarda uygulanan

prosedürleri içerir. Bu birimlerde tüm işlemler için barınaklara giriş, yapılan

işlemler  ve  tüm  operasyonların  protokolleri  oluşturmalıdır.  Örneğin,

enfeksiyöz ajanı içeren sıvının döküldüğü, kırıldığı durumlarda laboratuvarda

dezenfektanlı solüsyonların, kağıt havlu ve emici pudraların, kişisel koruyucu

ekipmanların, otoklava dayanıklı atık poşetini içeren ve yapılması gerekenlerin

yazılı olduğu dökümanın da yer aldığı acil dekontaminasyon setinin bulunması

gerekir. HBGD-1 ‘de laboratuvar çalışanları ve çevre için potansiyel tehlike yoktur

ya da en düşük  düzeydedir. Bu tür laboratuvarlarda tehlikeleri uzaklaştırmak

için standart uygulamalar yeterli olmakta, özel uygulamalara gerek duyulma-

maktadır. 

Tesis Özellikleri: Yüzey ve zemin kolay temizlenebilir ve dezenfekte

edilebilir özellikte olmalı, belli aralıklarla dezenfekte edilmeli ve kirli su
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gideri bulunmalıdır. Pencere ve kapılar kapalı tutulmalı, kafes yıkama ve el

yıkama sistemleri bulunmalıdır. 

Laboratuvara Giriş, Koruyucu Ekipman ve Uygulamalar: Eldiven giyilmeli,

koruyucu gözlük takılmalıdır. Cerrahi işlem ya da nekropsi yapılacaksa maske

de takılmalıdır. Giriş çıkışlar sınırlı olmalı ve personel eğitimli olmalıdır.

Hayvanlarla çalışma öncesi masa dezenfekte edilmelidir. Masa üzerine alınan

kafeslerdeki hayvanların ortama alışması için bir süre beklenmeli ve daha

sonra türe özgü tutuş ve ilgili prosedürler uygulanmalıdır. Isırma ve tırmalama

yaralanmalarından sakınmak için cerrahi eldivenin içine özel koruyucu

eldivenler giyilmelidir. Kullanılan tek kullanımlık bistürü uçları, enjektörler

uygun şekilde atılmalıdır. Makas, bıçak gibi diğer malzemeler kullanıldıktan

sonra hemen dezenfektanlı solüsyonlara atılmalı, fırça ile kaba temizliği

yapılmalı ve sonra tekrar dezenfekte edilmelidir. Çalışma sonrası ortaya

çıkan çöpler radyasyon ve kimyasal risk taşımıyorsa otoklavlanmadan atılabilir.

Çalışma ortamını terk etmeden önce kirli çalışma önlüğü, eldiven ve gözlük

çıkarılmalıdır.

Hayvan Biyogüvenlik Düzeyi 2 (HBGD-2) 

Risk Grubu 2’de yer alan mikroorganizmalarla kontamine edilen laboratu-

var hayvanlarıyla yapılan çalışmalarda uyulması gereken kuralları ve tesisle-

rin özelliklerini içerir. HBGD-2 uygulamaları insan ve hayvanlarda hastalık

oluşturabilen, deri yaraları ve kesiklerden, sindirim sisteminden, göz, ağız

ve burun mukozasından bulaşabilen etkenlerle kontamine hayvanlarla yapılan

çalışmalarda gerekli prosedürleri içerir. Bacillus anthracis, Bordetella

pertussis, Campylobacter, Clostridium spp., Corynebacterium diphtheriae,

Helicobacter spp., Legionella pneumophila, Leptospira, Listeria monocytoge-

nes, Mycobacterium leprae, Neisseria gonorrhoeae, Salmonella spp., Shiga

toxini ( Verocytotoxin)-üretim Escherichia coli, Shigella spp., Treponema

pallidum, Vibrio spp. gibi zoonoz bakterilerle kontamine deney hayvanları

ile yapılan çalışmalarda HBGD-2 kriterlerine göre çalışılmalıdır.

Tesis Özellikleri: Bu laboratuvarların kapısında ve uygun yerlerde mutlaka

herkesin görebileceği şekilde uluslararası biyolojik tehlike işareti bulunmalıdır.

Giriş çıkışlar sırasında kirli havanın laboratuvar dışına çıkışını engellemek

için kapılar içe doğru açılır olmalı ve kendiliğinden kapanır özellikte olmalıdır.
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Pencere  varsa  sıkıca  kapatılmalı,  kırılmaya  dayanıklı  hale  getirilmeli  ve

artropodların girmesine engel olacak tellerle kapatılmalıdır. Isıtma, havalandırma

ve ışıklandırma yeterli olmalıdır. Mekanik havalandırma uygulanıyorsa hava

akımı içeriye doğru olmalıdır. Kirli hava dışarı atılmalı ve binanın herhangi

bir kısmına yeniden verilmemelidir. Artropod ve rodent kontrol programları

uygulanmalıdır. El yıkama dezenfektanları ve otoklav bulunmalıdır. 

Laboratuvara Giriş, Koruyucu Ekipman ve Uygulamalar: Bu laboratuvarlara

yalnızca görevli personel girmelidir. Karşılaşılabilecek potansiyel zararlar, bu

zararlı etkenlere maruz kalmamak için alınması gereken önlemler, kontamine

materyale maruz kalındığında ve acil durumlarda yapılması gerekenler ve

enfeksiyonların semptomlarıyla ilgili konularda personelin eğitimli olması

gerekmektedir. Ayrıca personelin, tetanoz, kuduz, influenza, Q fever

(primatlarla çalışanların bu aşılara ek olarak kızamık ve tüberküloz aşıları)

gibi enfeksiyonlara karşı aşılanması ve gerekli testlerle sağlığının izlenmesi

gerekmektedir. Personel laboratuvara girmeden önce koruyucu önlük,

cerrahi maske, yüz koruyucu maske, çift eldiven ve galoş giymelidir. 

HBGD-2 de hayvana yapılacak tüm müdahele ve işlemler biyogüvenlik kabin-

lerinde (sınıf I ve II) yapılmalıdır (Resim 1). Hayvanlar bireysel havalandırmanın

yapıldığı izalatörlerde barındırılmalıdır. Kontamine materyallerin tümü ve

hayvan altlıkları atılmadan önce otoklavlanmalıdır. Hayvanla çalışma bittikten

sonra hayvan kafesleri biyogüvenlik kabinlerinden çıkarılmadan tutacak kısımları

da dahil kafesin tüm dış yüzeyi dezenfekte edilmeli ve daha sonra kabinden

çıkarılmalıdır. Çalışma bittik-

ten sonra çalışma yüzeyleri

etkili   dezenfektanlarla

dekontamine  edilmelidir.

Kesici ve delici tek kullanımlık

malzemeler delinmeye ve

sızdırmaya dayanıklı kap-

larda ayrı ve uygun şekilde

atılmalıdır. Hayvan karkasları

mutlaka yakılmalı, çöpe

atılma veya gömülme yoluna

gidilmemelidir. Resim 1. Hayvan Biyogüvenlik Düzeyi-2 (HBGD-2) 
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Hayvan Biyogüvenlik Düzeyi 3 (HBGD-3) 

İnsanlarda ve hayvanlarda çok ciddi ölümcül hastalıklara neden olabilen,

Risk Grubu 3’de yer alan, bir bölgeye özgü ya da egzotik ajanlarla kontamine

edilen hayvanlarla çalışılan laboratuvarlarda uyulması gereken prosedürleri

içerir. Solunum, sindirim, yıpranmış ve kesik deri ve mukoz membranlarla

bulaşabilirler. HBGD-2 laboratuvarlarındaki önlemlerin yanı sıra ilave zorunlu

uygulamalar vardır. Brucella spp. (yüksek konsantrasyonda organizma ile

çalışılacaksa), Burkholderia mallei, Burkholderia pseudomallei, Chlamydia

psittaci, Francisella tularensis, Yersinia pestis gibi zoonozlarla kontamine

edilen deney hayvanlarıyla yapılan çalışmalarda HBGD-3 kriterleri göz

önünde tutulmalıdır. 

Tesis Özellikleri: Hayvanlar bireysel olarak havalandırılmaların yapıldığı

özel izalatörlerde veya bireysel havalandırmalı kafeslerde bulundurulur.

Laboratuvar alanı ile diğer alanlar arasında çift kapı sistemi olmalıdır. Temiz

alandan hayvanların bulunduğu laboratuvara direk giriş olmamalı, arada

ikinci bir alan bulunmalıdır. Bu çift kapı aynı anda açılmamalıdır. Laboratuvarın

havası dışarıya çıkmadan HEPA filtreden geçen özel havalandırma sistemleri

ile temizlenmelidir. Bütün girişler kapalı olmalıdır. El yıkama ve duş sitemleri

bulunmalıdır. Laboratuvarın iç yüzeyi kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır.

Bu laboratuvarlarda el yıkama lavaboları sensörlü olmalıdır. Giderler dezenfekte

edilmelidir. Çıkış koridorunda

ya da hayvanların bulunduğu

odaların yakınında otoklav

olmalıdır.    Hayvanların

kafeslerinde biyolojik tehlike

işaretleri  olmalıdır.  Tüm

işlemlerin yapılacağı Sınıf-III

biyogüvenlik    kabinleri

bulunmalıdır (Resim 2).

Resim 2.  Sınıf-III Biyogüvenlik Kabini
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Laboratuvara Giriş, Koruyucu Ekipman ve Uygulamalar: Girişler sıkı

bir şekilde kontrollü olmalıdır. Sadece görevli personelin giriş çıkışı olmalı

ve girişler denetlenmelidir. Koruyucu tek kullanımlık önlük, çift eldiven

giyilmeli; içe giyilen eldiven dezenfektanlara dayanıklı olmalıdır. Bone, galoş,

cerrahi maske, yüz koruyucu maske takılmalıdır. Aerosol bulaşmaları engellemek

için özel filtreler takılmalıdır. Çıkışta laboratuvarı terk etmeden önce tüm

koruyucu ekipmanlar uygun şekilde çıkarılmalı ve mutlaka duş alınmalıdır.

Çalışanların çalışma öncesi kontrollerden geçirilmesi, gerekli eğitimi alması ve

rutin olarak sağlık kontrollerinin yapılması gereklidir. Çalışanlarda zoonotik

hastalıkların dışında enfeksiyonlara yatkınlık da gelişebilir, bu konuda dikkatli

olunmalıdır.  Kafesler  ve  kullanılan  tüm  malzemeler  çalışıldıktan  sonra

otoklavlanmalıdır. Kabin içerisindeki tüm malzemeler dezenfekte edilmelidir.

Risk Grubu 3 olan ajanlarla çalışmak için mutlaka özel hayvan izolatörleri

kullanılmalıdır.  Hayvan  odalarından  çıkan  tüm  atıklar  uygun  şekilde

yakılmalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanlara ilave olarak özel koruyucu giysiler

giyilmelidir. Laboratuvar içindeki tüm uygulamalar Sınıf III biyogüvenlik

kabinleri içinde yapılmalıdır. 

Hayvan Biyogüvenlik Düzeyi 4 (HBGD-4) 

Aerosol yolu ile geçtiği bilinen ya da diğer geçiş yolları henüz bilinmeyen,

çok  tehlikeli  ve  egzotik  ajanlar  ile  çalışan  laboratuvarlar  bu  grupta

yer almaktadır.  Bu  laboratuvarlarda  çalışılan  ajanlar  ciddi  ve  ölümcül

hastalıklara neden olurlar. Bu laboratuvarlar diğer tüm çalışma alanlarından

tamamen ayrı bir binada yapılandırılmalıdır. HBGD-3 uygulamalarına ek

olarak uyulması gereken kurallar vardır. Girişler son derece kısıtlıdır. Sadece

laboratuvar  sorumlusunun  girmesine  izin  verdiği  kişiler  girebilirler. Tüm

uygulamalar Sınıf III biyogüvenlik kabini içinde gerçekleştirilmelidir. Bu tür

laboratuvarlarda bireysel çalışılmaz. Mutlaka iki kişi, kurallara uygun olarak

çalışmalıdır. Personele çalışılacak etkenlerle ilgili en yüksek seviyede eğitim

verilmelidir. Hayvanlar Risk Grubu 4’de yer alan etkenlerle kontamine

edildiklerinden BGS- 4’deki gibi maksimum koruma sağlayan önlemler

alınmalıdır. Tesise mutlaka hava kilidi bulunan holden girilmelidir. Temiz

havanın olduğu yer kıyafet değiştirilen ve duş alınan yerden ayrı olmalıdır.

Çalışanlar girerken kıyafetlerini çıkarmalı ve özel koruyucu elbiseler giymeli;

çıkışta bu kıyafetleri otoklava atmalı ve duş almalıdır. Tesisin tüm havası
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HEPA filtreden geçirilmelidir. Havalandırma sistemi uygun basınçlarla

kontaminasyona engel olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bütün hayvanlar izalatörlerde

bakılmalıdır.  Hayvanların  atlıkları  ve  tüm  malzemeler  otoklavlanmalıdır.

Çalışanların sağlık durumları izlenmeli ve koruyucu aşıları yapılmalıdır.

Tablo1. Doğal veya deneysel enfekte laboratuvar hayvanları ile çalışmalarda seçilen laboratuvar hayvanları

biyogüvenlik düzeylerinin genel özellikleri

Hayvan

Biyogüvenlik

Düzeyi (HBGD)

Enfeksiyöz Etkenler Uygulamalar Güvenlik Ekipmanları

(primer bariyerler)

Tesis Özellikleri

(sekonder bariyerler)

1 Sağlıklı bireylerde

enfeksiyona neden

olmazlar.

Uygun sağlık izleme

programının uygulandığı

standart hayvan bakımı ve

yönetimi uygulanır. 

Her hayvan türü için gereken

normal prosedür uygulanır.

- Personel Koruyucu

Ekipmanlar (PKE):

laboratuvar önlükleri,

eldivenler ve ihtiyaç olduğu

kadar göz ve yüz koruyucu

malzemeler.

-Standart hayvan barınağı

-Kirli (atık) hava  tekrar sirküle

edilmez, hava akımının tek

yönlü olması tavsiye edilir.

-El yıkama lavobaları

olmalıdır.

2 İnsanlara bulaşarak

enfeksiyon oluşturabilirler.

Deri yaralanmaları ile, sindirim

ve mukoz

membranlarla insanlara

bulaşabilirler. 

HBGD-1 uygulamalarına

ek olarak:

-Biyogüvenlik el kitabı

bulunmalıdır. 

-Sınırlı giriş, 

-Biyolojik tehlike uyarı işareti

bulunmalı,

-Kesici maddelere karşı dikkat

edilmeli,

-Enfeksiyon atıkların tümü ile

hayvan kafesleri yıkama öncesi

dekontamine edilmeli,

HBGD-1 ekipmanlarına

ek olarak:

-Hayvan türleri için uygun her

türlü zararlıyı kontrol altında

tutan, sınırlayan ekipmanlar

olmalı,

-PKE: laboratuvar önlüğü,

eldiven, göz ve yüz maskesi, 

ihtiyaç duyulduğunda

koruyucu ağız maskesi 

gereklidir. 

HBGD-1‘e ek olarak; 

-Otoklav olmalı, 

-El yıkama lavobaları

olmalı,

-Kafes yıkama makineleri bu-

lunmalı,

-Hayvanların bulunduğu ve

çalışmanın yapıldığı

yerlerde negatif hava basıncı

olmalıdır.

3 Solunum yolu ile bulaşarak 

insanlarda ciddi ve ölümcül 

enfeksiyonlara neden

olabilen, bölgelere özgü ya da

ekzotik ajanlar.

HBGD-2 uygulamalarına 

ek olarak:

-Kontrollü giriş,

-Yıkama öncesi önlüklerin

dekontaminasyonu

yapılmalı,

-Hayvanların kafesleri

altlıkları uzaklaştırılmadan

önce dekontaminasyonu 

yapılmalı,

-Dezenfektanlı ayak

banyoları bulunmalıdır.

HBGD-2 ekipmanlarına 

ek olarak:

-Hayvanın bakımında

kullanılan tüm malzemeler

kontrol altına tutulmalı, 

-Hayvanlara yapılacak her türlü

müdahale için

(inokulasyon, nekropsi) 

BGS 2-3 

biyogüvenlik kabinleri

kullanılmalı,

-Kişisel koruyucu kıyafetler

özellikle

solunum maskesi

kullanılmalıdır.

HBGD-2 ekipmanlarına

ek olarak;

-Giriş koridorları fiziksel

olarak ayrılmalı; kendiliğinden

kapanan iki kapı ile girilebilecek

şekilde yapılmalı

-Tüm girişler, delikler

kapalı tutulmalı,

-Otoklav bulunmalı,

-Hayvanların bulunduğu ve

çalışmanın yapıldığı yerlerde

negatif hava basıncı olmalı,

-Hayvanların olduğu ve

çalışmaların yapıldığı

yerlerde el yıkama

lavaboları olmalıdır.

4 Hayatı tehdit eden, aşısı 

olmayan veya tedavi 

edilemeyen, aerosol olarak 

bulaşan veya bulaşma yolu 

bilinmeyen tehlikeli/egzotik 

ajanlar.

HBGD-3 uygulamalarına 

ek olarak:

-Personel giriş çıkışında kıyafet

değişikliği yapılmalı,

çıkışlarda duş alınmalı,

-Bütün atıklar çalışma

ortamından uzaklaştırılmadan

önce dekontamine edilmelidir.

HBGD-3 ekipmanlarına

ek olarak:

-Tüm çalışmalarda

maksimum kontrol

uygulanmalı,

-Çalışma ve müdahalelerin

tümü BGS 3 biyogüvenlik 

kabinlerinde yapılmalıdır.

HBGD-3 ekipmanlarına

ek olarak; 

-İzole bir ortamda ayrı bir bina

olmalı,

-Özel bir besleme ve

havalandırmanın yapıldığı

bireysel kafes sistemleri, vakum

ve dekontaminasyon

sistemleri bulunmalıdır. 
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Laboratuvar hayvanları yetiştiriciliği ve bu hayvanlarla yapılan çalışmalarda

karşılaşılan riskler ısırma ve tırmalamalar, alerjenler, protokol ile ilgili tehlikeler,

zoonozlar ve doğal tehlikeler olarak gruplandırılmaktadır. 

Isırma ve tırmalamalar: Hayvanlar  ısırarak  veya  tırmalayarak  zoonoz

etkenlerini personele bulaştırabilir. Ayrıca ısırma ve tırmalama sonucu bütünlüğü

bozulan deri kontamine materyaller ile temas edebilmektedir. Bunun için

çalışan personel hayvan biyogüvenlik düzeyine uygun şekilde giyinmeli ve

gerekli önlemleri almalıdır. Uygun olmayan tutuş nedeniyle oluşan hayvan

ısırıkları ve sıyrıkları ihmal edilmeden hemen tedavi uygulanmalıdır. Yara

hemen antiseptikli sabunlarla (klorheksidin ve betadinli) yıkanmalı, kanama

varsa steril gazlı bezle kapatılıp bu personel kayıtlara geçilmeli ve hastaneye

sevk edilmelidir.

Alerjenler: Laboratuvar hayvanları ile çalışanlarını en sık karşılaştığı sağlık

problemlerinden birisi de alerjenlerdir. Bu riskin gelişmesinde laboratuvar

hayvanının türünün yanı sıra yapılan işin niteliği ve kişinin atopik bir bünyesinin

olup olmaması etkilidir. Ayrıca laboratuvarın fiziksel olanakları, havalandırma

sistemleri de etkileyen diğer faktörler arasındadır. Laboratuvar hayvanlarının

tüy ve postlarının yanı sıra kafes altlıklarındaki materyal, idrar, salya  vb.

sekresyonları  da  alerjen olabilmektedir. 

Protokol ile ilgili tehlikeler: Özellikle rutin işlemlerdeki ya da deneye özgü

tehlikeleri içerir. Deneysel çalışmalar, radyoaktif maddeler, enfeksiyöz ajanlar,

toksinler veya toksik kimyasalların kullanımı gibi çok sayıda tehlike içerebilir.

Protokol ile ilgili tehlikelerin azaltılması için, deneye başlamadan önce tehlikelerin

tanımlanması ve bilinmesi gerekir. Eğer personel herhangi bir biyolojik,

kimyasal, radyoaktif maddeyle karşılaşacaksa deneye başlamadan önce bu

tehlikelerle ilgili eğitim programına katılmalıdır.

Zoonoz hastalıklar: Hayvanlardan insanlara bulaşabilen bakteriyel,

viral, ve parazitik hastalıklara zoonoz hastalıklar adı verilmektedir. DSÖ,

hayvanlardan insanlara direkt ya da dolaylı olarak bulaşabilen 150-200 zoonoz

hastalık bildirmiştir. Bunlar arasında en yaygın olanları, tuberküloz, bruselloz,

antraks, pseudotüberküloz, salmonelloz, erizipel, pastörelloz, listeriyoz, kuduz,

psittakoz, trikofitozis, toksoplazmoz, ekinokokkoz, teniaz, tularemi ve botilismus

enfeksiyonlarıdır.
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Ülkemizde laboratuvar hayvanı olarak çalışmalarda sıklıkla fare, sıçan ve

tavşan ve kobay kullanılmaktadır. Laboratuvar hayvanlarından insanlara

bulaşabilen zoonotik hastalıklar, etkenleri, insanlara hastalığın geçiş yolları

Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Laboratuvar hayvanlarından bulaşan zoonoz hastalıklar, konakçı hayvanlar ve bulaşma yolları 

Etkenler Yaptığı hastalık Bulaşabilen laboratuvar hayvanı Bulaşma yolları

Entamoeba histolytica Amebiyaz Habeş maymunu, kediler, köpekler,

makaklar, sincap maymunlar

Fekal-oral bulaşma. Etkenin kist

formu sinekler ve hamam böcekleri

aracılığı ile de taşınabilir.  

Cercopithecine herpesvirus 1, 

Herpesvirus simiae, 

Herpes B; alphaherpesvirus

B virüs Makaklar Kontamine ısırık ve tırmalamalar,

yüzün mukozalarına sıçrama, 

kontamine enjektörün deriye 

batması, kontamine materyalle

bütünlüğü bozulmuş derinin teması.

Balantidium coli Balantidiyaz Habeş maymunu, kobaylar, makaklar,

domuzlar, sincap maymunlar

Fekal-oral

Brucella abortus, 

B. canis, 

B. melitensis, 

B. ovis, 

B.suis

Bruselloz Köpekler, keçiler, domuzlar,

koyunlar.

Aborte fetüs, genital akıntılar, fötal

sıvılar, hayvanların idrarı ile direkt

temas, dokulardan aerosol olarak. 

Campylobacter coli, 

C. fetus, 

C. hyointestinalis, 

C. jejuni;

Kampilobakteriyoz Habeş maymunu, kediler, kuşlar,

köpekler, gelincikler, hamsterler,

makaklar, domuzlar, koyunlar, 

sincap maymunlar

Fekal-oral

Capnocytophaga canimorsus, 

C. cynodegmi

Capnocytophagosis Köpekler, kediler, rodentler Isırma ve tırmalamalar ile ağız

sekresyonları ile kontaminasyon.

Bartonella henselae Kedi tırmığı hastalığı Kediler 

daha nadir olarak da köpekler

Isırma ve tırmalamalar

Chlamydophila abortus, 

C. pecorum, 

C. pneumoniae

Klamidiyoz Afrika pençeli kurbağası, kediler,

köpekler, keçiler, kobaylar, koyunlar. 

Hayvanlarla ve dokularıyla, özellikle

doğum sırasında temas  

Cryptococcus neoformans Kriptokokkoz Papağanlar, güvercinler Kurumuş papağan, güvercin

dışkılarındaki ve sindirim sistemi

içeriklerindeki etkenlerin

solunum yolu ile alınması

Cryptosporidium parvum, 

C. canis, 

C. felis

Kriptosporidiyoz Afrika pençeli kurbağası, Habeş 

maymunu, kediler, köpekler, kuşlar,

gelincikler, makaklar, domuzlar,

koyunlar, sincap maymunlar.

Fekal-oral

Trichophyton mentagrophytes, 

T. verrucosum,

Microsporum canis

Dermatofitoz Habeş maymunu, kediler, köpekler,

keçiler, koyunlar, kobaylar, makaklar,

tavşanlar, sincap maymunlar.

Hayvanların derileri ile direkt temas,

sporlar çevre şartlarına oldukça

dayanıklıdır.

Echinococcus granulosus, 

E. multilocularis 

E. oligarthrus 

E. vogeli

Ekinokokkoz Köpekler, kediler (son konaklar), 

rodentler, makaklar, koyunlar 

(ara konaklar) 

Son konakların dışkı ile etkeni 

saçması
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Etkenler Yaptığı hastalık Bulaşabilen laboratuvar hayvanı Bulaşma yolları

Akarlar: 

Cheyletiella parasitovorax, 

Liponyssoides sanguineus, 

Notoedres cati, 

Ornithonyssus bacoti, 

Sarcoptes scabiei, ve diğerleri

Pireler:

Ctenocephalides canis,

C. felis, ve diğerleri

Keneler:

Dermacentor variabilis, 

Rhipicephalus sanguineus,

ve diğerleri.

Ektoparazitizm Kediler, köpekler, tavşanlar, 

rodentler ve diğer laboratuvar 

hayvanlarında 

Direk ve indirekt olarak bu 

parazitlerle temas

Erysipelothrix rhusiopathiae Erysipelas Domuzlar ve kanatlılar Hayvanların dışkı ve dokuları ile direkt

temas ve insekt vektörler aracılığı ile

Giardia duodenalis, 

G. intestinalis, 

G. lamblia

Giardiyazis Habeş maymunu, kediler, köpekler,

keçiler, makaklar, domuzlar, 

koyunlar, sincap maymunlar

Fekal-oral

Hanta virüs,

Seoul virüs;

Bunyavirus

Hanta virüs enfeksiyonları Fareler, ratlar ve diğer

vahşi rodentler.

Enfekte rodentlerin idrar, dışkı ve

tükrükleri ile virüs saçılmaktadır. 

İnhalasyon, yara kontaminasyonu,

konjunktiva aracılığı ile, sindirim y-

olu ile bu virüslerin alınması ve 

Rat hücre hatları ile insanlara bulaşır

Leptospira canicola, L. hardjo, 

L. icterohaemorrhagia,

L. interrogans serovar ballum, 

L. pomona, L. Sejroe ve diğer türler.

Leptospira spp

Leptospiroz Habeş maymunu, kediler, köpekler,

gerbiller, keçiler, koyunlar, 

hamsterler, domuzlar, fare ve ratlar,

koyunlar, sincap maymunlar

Sindirim, solunum ve hasar görmüş

deri ile mukoz membranlar aracılığı

ile bulaşır

Lymphocytic choriomeningitis virüs

(LCMV);arenavirus.

Lenfositik Koriomenenjitis Fareler, ratlar, hamsterler, kobaylar. Enfekte sekresyonlarla mukoz 

membranların teması ve 

ektoparazitler.

Orf virus; parapoxvirus Orf (Bulaşıcı ektima) Koyun ve keçiler Hayvanla direkt temas ya da 

kontamine materyal

Pasteurella multocida Pastörelloz Kediler, köpekler, tavşanlar ve 

domuzlar 

Isırma ve solunum

Monkeypox; orthopoxvirus Çiçek hastalığı İnsan dışı primatlar Direkt, indirekt temas ve solunum

Chlamydophila psittaci Psittakoz Kanatlılar Kuşların dışkı ve nazal akıntıları ile

direkt temas. Kurumuş dışkının 

solunması

Coxiella burnetii Q fever Koyunlar ve keçiler (ana rezervuar)

ile kediler ve köpekler.

Etkeni taşıyan doğum sırasındaki

materyaller; fötal membranlar,

sıvıları ile direkt temas ve ya aerosol

bulaşma. Etken süt, idrar ve dışkı ile

saçılır aynı zamanda keneler ile de

aktarılırlar. 

Rabies virüs Kuduz Köpekler, kediler, gelincikler, evcil

hayvanlar ve insan dışı primatlar. 

Kuduzlu hayvanın ısırması veya

enfekte tükürüğün deri yaralarına

veya mukoz membranlara teması ile

Streptobacillus moniliformis 

Spirillum minus

Rat ısırık ateşi Vahşi ve laboratuvar fareleri, ratları,

nadir olarak ise kediler ve insan dışı

primatlar. 

Isırma ile
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S. enteritidis,

S. typhimurium

Salmonelloz Kobaylar, fareler, ratlar, kanatlılar,

domuzlar, koyunlar, keçiler, kediler,

tavşanlar ve insan dışı primatlar.

Fekal-oral

Shigella dysenteriae, 

S. flexneri, 

S. sonnei

Şigelloz İnsan dışı primatlar Fekal-oral

Foamy virus; spumavirus Simian foamy virüs İnsan dışı primatlar Bilinmiyor. Muhtemelen kontamine

tükürük ve vücut sıvıları.

Streptococcus suis type 2 Streptokokkoz Domuzlar Direkt temas

Strongyloides fulleborni, 

S. stercoralis

Strongiloidiyaz İnsan dışı primatlar ve köpekler Fekal-oral ve direkt deriye serbest

canlı larvaların girmesi  

Toxoplasma gondii Toksoplazmoz Kediler (keçin konak) fareler, ratlar,

köpekler, koyunlar, keçiler, 

domuzlar, kanatlılar (arakonakçı) 

Fekal-oral kedi dışkısı ile kontamine

kaynaklardan enfektif oositlerin 

alınmasıyla

Mycobacterium avium complex, 

M. bovis, 

M. tuberculosis

Tüberküloz Kediler, kanatlılar, köpekler, keçiler,

koyunlar, domuzlar, papağanlar, 

insan dışı primatlar 

Fekal-oral; solunum ve fomitler 

Yellow fever virüs Yellow fever İnsan dışı primatlar Kan emici sinekler
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LABORATUVAR GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SEMBOLLER VE UYARILAR

İsmail CEYHAN

Sağlık çalışanları ve laboratuvar çalışanları sağlık hizmetleri sunumu

esnasında çeşitli mesleki risklere maruz kalmaktadırlar. Tıbbi laboratuvar

çalışanları için enfeksiyonlar ve kimyasal maddeler en önemli riskler olarak

sayılabilir. Radyoaktif maddelerle çalışan laboratuvarlar için ise radyasyon

riskleri ayrıca önem kazanır. 

Laboratuvar güvenliği; uygulamalarla ilgili gereken yerlerde tehlikelerin

ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir risk değerlendirmesini esas alır ve buna

uygun alt yapı ve kuralları belirler. Laboratuvar çalışanlarını korumaya yönelik

çalışma alanlarında alınan önlemlerin başında yeterli fiziki alanın ve alt yapının

uygun olarak tasarlanması gelir. Yangın önlemleri, koku, gaz ve enfeksiyon

riski taşıyan havanın zararsız biçimde çalışma alanlarından uzaklaştırılması,

temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için uygun malzemeler, çalışma konforu

sağlayacak alanların ve fiziki yapının oluşturulması laboratuvar güvenliği için

zorunludur. Bununla birlikte maksimum koruma ve/veya korunma sağlamak

için uygun koruyucu donanımların seçilmesi ve doğru kullanımı ile çalışanların

eğitimi ve güvenlik kurallarına uyumu gereklidir. Ancak laboratuvar güvenliğine

ve uygulamalarına yönelik alanların belirlenmesi, tehlike ve risk seviyelerinin

gösterilmesi, işaretlenmesi ve ilgili yasaklama, uyarma, bilgi verme, yönlendirme

gibi güvenliği sağlamaya yönelik sembollerin uygun yerlere doğru biçimde

yerleştirilmesi ve kullanılması, güvenliğin tamamlayıcı unsurları, hatta olmazsa

olmazlarındandır. 

Bu kapsamda semboller ve uyarılar laboratuvar güvenliğinin önemli bir

parçasını ve uygulamada koruyucu önlemlerin tamamlayıcı unsurlarını

oluşturur. Özelliği ne olursa olsun her bir çalışma ortamında risklerin yok

edilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda, çalışma yöntemlerine,

organizasyona ve yapılan risk değerlendirmelerine uygun olarak kişiyi,

toplumu ve çevreyi korumaya yönelik bu sembolleri ve uyarıları uygun şekilde

kullanma  zorunluluğu  vardır.  Klinik  anlamda  patoloji,  biyokimya  ve

mikrobiyoloji laboratuvarları gibi insanlara ait biyolojik materyallerin işlendiği

ve tanı amacıyla çalışıldığı teknik alanlar, ofis, depo vb. kapalı çalışma
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alanları dinlenme, koridor, geçiş alanları ile gerektiğinde donanım, sarf,

kimyasal ve diğer malzemeler üzerinde dikkat, uyarı, tehlike, yasaklama veya

bilgi amaçlı kullanılmak üzere çok sayıda sembol ve uyarılar bulunmaktadır.

Burada  yapılan  sınıflandırma  değişik  kaynaklardan  modifiye  edilerek

hazırlanmış olup bahçe ve benzeri dış ortam ve trafik düzenlemesine ait

sembol ve uyarıları kapsamaz.

Güvenlik Sembollerinin Sınıflandırılması

Güvenlik sembolleri bazı mevzuat ve standartlarda sınıflandırılmış ve

kodlandırılmıştır.  Ancak  bir  bütün  olarak  sadece  laboratuvar  alanlarında

kullanılmasına yönelik bir sınıflandırma yapılmamıştır. Güvenlik sembolleri

kullanım açısından iki gruba ayrılabilir: 

1. Geçici Semboller: Ortamda, kaza veya beklenmedik bir olaya bağlı olarak

oluşan veya rutin dışı uygulamalardan kaynaklanabilecek olan riskleri ve

tehlikeleri belirtmek veya bu türden risklerin devam etmekte olduğunu

bildirmek, uyarmak, yasaklamak, uyulmasını sağlamak veya yönlendirmek

amacıyla geçici bir süre bulundurulan sembollerdir. 

2. Sabit ve Kalıcı Semboller: Ortamın fiziki yapısı, yapılan işlemlerin veya

cihazların  doğasından  kaynaklanan  riskleri  ve  tehlikeleri  bildirmek,

yönlendirmek, yasaklamak ya da zorunlu olarak yapılması gerekenleri

belirtmek amacıyla konulan sembollerdir. 

Uygulama açısından ise güvenlik sembolleri başlıca iki grupta toplanabi-

lir. Birinci grup sadece sembollerden oluşur. Çoğu durumda ifade kullanıl-

maz. İfade kullanılacak ise çok kısa, emir, talimat veya kelime olarak belirti-

lir. Diğer grup bilgi veya yönlendirme amacına uygun olarak sembollerle bir-

likte ifadeleri de içeren düzenleyici bilgi levhalarıdır.

Birinci grup semboller 6 sınıfa* ayrılırlar:

A sınıfı: Çıkış, kaçış ve acil durum (güvenlik durumu sembolleri) donanım

sembolleri sınıfıdır. 

B sınıfı: Bilgi amaçlı semboller sınıfıdır.

Y sınıfı: Yangın güvenlik sembolleri sınıfıdır. Yangın ve yangın ile ilişkili

bilgi, uyarı ve aktivite ile yönlendirme amaçlı kullanılırlar.
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Z sınıfı: Zorunlu uygulama sembolleri sınıfıdır.

M sınıfı: Yasaklama (men etme) sembolleri sınıfıdır.

D sınıfı: Dikkat veya uyarı sembolleri sınıfıdır.

*Uygulamada TS ISO 7010 veya “Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği”

belirtilen sınıflandırma ve kodlama da kullanılabilir.

İkinci grup “Risk Bilgi Levhaları“ olup gerektiğinde sembollerle birlikte bilgi,

yasaklama ve talimat içeren ifadelerden oluşurlar. Sembollere göre daha fazla

bilgi ve ifade içerirler. 4 sınıfa ayrılırlar.

1. Uyarı Bilgi Levhası (UL): Kaçınılmaması durumunda ölüm veya ciddi

yaralanmalara yol açabilecek orta risk düzeyindeki bir tehlikeyi bildirir.

Turuncu veya sarı renklidir.

2. Tehlike Bilgi Levhası (TL sınıfı): Kaçınılmaması durumunda ölüm veya

ciddi yaralanmalara yol açacak yüksek risk düzeyindeki bir tehlikeyi bildirir.

Kırmızı renklidir.

3. Güvenlik Bilgi Levhası (GL sınıfı): Risk seviyesine bakılmaksızın güvenlik

amacıyla gerekli bilgileri bildirir. Yeşil renklidir.

4. Dikkat Bilgi Levhaları (DL sınıfı):

a) DK01 Dikkat Bilgi Levhası (sarı): Kaçınılmaması durumunda küçük

veya orta hasarlı yaralanmalara yol açabilecek düşük risk düzeyindeki

bir tehlikeyi bildirir.

b) DK02 Dikkat Bilgi Levhası (mavi): Çok düşük risk seviyesini bildirir.

Konulması tercihe bağlıdır.

Not: Uygulamada kullanılan renk tonlarında küçük farklılıklar sembol

veya levhaların amaç ve hedeflerinde bir değişiklik yapmaz.
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Temel İlkeler

Çalışmaların güvenli ortamlarda yapılması esastır. Güvenlik yalnızca fiziki

yapının iyileştirilmesi ve kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi ile

sağlanamaz. Çalışanın uyarılması ve farkındalığın arttırılması ve kurallara

uyulması da önemlidir. Bu bakımdan farkındalığın artırılmasına yönelik

sembollerle  birlikte  bilgi  ve  talimatları  içeren  levhalar  kullanılmalıdır.

Uygulamalarda en uygun düzeyde semboller, en üst düzeyde düzenleyici bilgi

levhaları kullanılmalıdır.

Laboratuvar güvenliği açısından sembollerin ve levhaların kullanımı

uygun çalışma yöntemlerinin, talimatların ve kaza önleyici eğitim ve/veya

önlemlerin yerini alamaz. Güvenlik bilgisi sağlayan bütün sistemlerde eğitim

ve kurallara asgari uyumu en önemli unsurlardandır.

Uygulama 

Uygulamada risk esasına uygun olarak her bir çalışma alanı ayrı ayrı

değerlendirilmelidir. Değerlendirmeler kullanılan yöntemlerdeki risklerle

birlikte kullanılan donanım ve binanın fiziki şartları da dikkate alınmalıdır.

Tablo 1’de semboller, amaçlarına uygun olarak yasaklama, uyarı, emir, kaçış

yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı

belirten ve benzeri sembol levhalarının biçim ve renklendirilmesi uygulamaya

rehberlik edecek biçimde ayrıntılı olarak verilmiştir.

Laboratuvarlar her bir giriş ve çıkış noktası ile varsa acil çıkışların normal

çıkışlardan farklı olduğu belli olacak şekilde işaretlemelidir. Her bir yerdeki

sembollere uluslararası kabul gören tehlike sembolleri (örneğin; biyolojik

tehlike, yangın, radyoaktivite)  veya diğer ilişkili durum sembolleri ilave

edilmelidir.

Çalışma alanlarına girişleri (örneğin kapıları), içerideki mevcut tehlikeleri

gösterecek biçimde sembollemelidir. Yangın tehlikesi ve alevlenebilen

malzemeler ve toksik, radyoaktif, zararlı veya biyolojik tehlikeli maddelere

özel önem verilmelidir.
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İşaret ve bilgi levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin

hemen  yakınına,  tehlike  olan  yerlerin  girişine  görüş  seviyesine  uygun

yükseklik ve konumda iyi aydınlatılmış, erişimi, okunması ve görüşü kolay

şekilde ve uygun büyüklükte seçilmelidir. 

Ofis, oda veya laboratuvar içi ile cihaz, alet, donanım ve makinelerin

üzerinde ya da yakınında en az 1 metre uzaktan normal göz ile içeriği net

olarak görülecek şekilde en küçük boyutta (En fazla 120x120mm) kullanıla-

bilir. Giriş, kapı üzeri veya koridor gibi alanlarda ise orta (120x180mm) veya

büyük (250x360mm) boyutlarda olması önerilir. Daha büyük veya küçük

boyutlar zorunlu değil ise tercih edilmemelidir. 

Semboller  durumlarına  uygun  olarak  başka  bir  sembolle  birlikte

kullanılabilirler (A01 ile A11 gibi). Tüm semboller gereken yerlere görünür

ve dikkat çekici biçimde yerleştirilmelidirler. Ayrıca gerekli durumlarda

donanım ve malzemelerin üzerinde de bulundurulmalıdır.

Tablo 1’de A, B, Y, Z, M ve D sınıfı sembolleri ve Tablo 2’de ise UL, TL GL

ve DL sınıfı “Risk Bilgi Levhaları” ile amaca uygun kullanımlarına yönelik

örnekler verilmiştir.
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Sınıfı

A veya B

Çıkış/Acil çıkış

(sol taraf )
Yangın söndürücü

Genel zorunlu

uygulama sembolü

Genel yasaklama

sembolü

Genel uyarı

sembolü/DİKKAT

Adı*

(*) Bazı durumlarda

yaygın kullanma

veya mevzuata göre

farklı olabilir.

Kapı ve acil çıkışı

gösterilmesi

gereken yerlerde,

ayrıca gerektiğinde

adı, açıklayıcı bilgi

ve yön sembolleri

(A06, A07, A08,

A09, A10, A11, A12

veya A13)

ile birlikte

Yangın söndürücü

cihazların yanında

a) Zorunluluk ifade

eden diğer

sembollerle veya

açıklayıcı yazılarla

birlikte

b) Dikkat bilgi

levhası (Kod: DL)

ile birlikte

a) Yasaklama 

alanlarında uygun

sembol veya 

açıklayıcı yazılarla

birlikte

b) Düzenleyici bilgi

levhaları (Tablo 3

ile birlikte)

a) Genel uyarı veya

dikkat gerektiren

alanlarında uygun

sembollerle veya

açıklayıcı yazılarla

birlikte

b) Tehlike, uyarı

bilgi levhaları (Kod:

TL, UL01 veya

UL02) ile birlikte

Uygulama ve

kullanım yerleri

Yangın emniyet

sembolleri

Zorunlu uygulama

sembolleri

Yasaklama 

sembolleri
Dikkat sembolleri

Y Z M D

A01Kodu

Sembol

Y01 Z01 M01 D01

A: Kaçış ve acil 

durum donanım 

sembolleri

(emniyet durumu 

sembolleri)

B:Bilgi amaçlı 

yönlendirme

Tablo 1. Güvenlik sembollerinin kodları, adları ve uygulama alanları
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Çıkış/Acil çıkış

(sağ taraf )

Yangın hortum

makarası

Solunum maskesi

kullan
Sigara içilmez

Dikkat: Sigara içilen

alan*
Adı

Kapı ve acil çıkışın

gösterilmesi

gereken yerlerde,

ayrıca gerektiğinde

adı, açıklayıcı bilgi

ve yön sembolleri

(A06, A07, A08,

A09, A10, A11 veya

A12) ile birlikte

Yangın musluğu

veya vanası 

bulunan dolap veya

yerlerin yanında

Kimyasal veya 

enfeksiyöz 

maddelerle 

çalışılması sırasında

kullanılması 

zorunlu alanlarda,

bu alanların

girişinde veya

kapısında

Kapalı alanlarda

ofis ve çalışma 

alanlarında

Sigara içilmesine

müsaade edilen 

yerlerin yanında

dumandan 

etkilenmek

istemeyenleri

uyarmak amacıyla

*Kapalı alanlarda

uygulanamaz

Uygulama ve 

kullanım yerleri

A02Kodu

İşaret/Sembol

Y02 Z02 M02 D02

İlk yardım Yangın vanası
Yüz koruyucu

kullanın
Sigara içilmez

Dikkat: Radyoaktif

malzeme veya

iyonlaştırıcı

radyasyon

Adı

İlk yardım dolabı,

çantası vb malzeme

üzerinde ve ilk

yardım yapılan

revir, doktor odası

gibi alanların

kapılarında

Yangın vanası veya

musluğu bulunan

yerlerin yanında

veya yakınında

Tablo: 2’ye

bakınız
Bakınız M02

Radyoaktif madde

bulunan dolap ve

çalışma alanların

kapılarında,

cihazların ve

kapların üzerinde

Uygulama

A03Kodu

İşaret/Sembol

Y03 Z03 M03 D03

Sınıfı

A veya B Y Z M D

Sınıfı

A veya B Y Z M D
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Acil telefon
Yangınla söndürme

donanımı bulunma

noktası

Eldiven kullanın
Geçiş yok/İzinsiz

girilmez

Dikkat: Lazer ışın

demeti
Adı

Acil tıbbı yardım

numarası ile birlikte

veya sadece acil 

yardım amacıyla 

ayrılmış telefonu

belirtmek üzere 

uygun yerlerde

Yangın söndürme

donamı ve

malzemelerinin 

bulunduğu odanın

kapısı veya

dolapların 

kapakları üzerinde

Çalışma sırasında

eldiven giyilmesi

zorunlu alanlarda,

bu alanların

girişinde veya

kapısında

İzinsiz olarak

girişin veya geçişin

yasak olduğu

alanlarda veya

kapılarında

Lazer tehlikesi olan

alanlarda veya

girişlerinde

görünür ve dikkat

çekici biçimde

Uygulama ve 

Kullanım yerleri

A04Kodu

İşaret/Sembol

Y04 Z04 M04 D04

İçilebilir Yangın alarmı
Ellerinizi yıkayın/

ellerini yıka
İçilmez

Dikkat: İyonlaştırıcı

olmayan radyasyon
Adı

İçilebilir su 

kaynaklarının

yanında/yanında

görünür biçimde

Yangın alarmı

yanında

Giriş ve/veya çıkışta

(çalışma öncesi

veya sonrası) el

yıkamanın zorunlu

olduğu çalışma

alanlarında ve/veya

bu alanların

girişinde veya

kapılarında

GEREKLİ İSE 

Sağlık açısından

sakıncalı su 

kaynaklarının

yakınında / yanında

İyonlaştıcı olmayan

radyasyon/dalga

yayan cihazların 

bulunduğu 

alanlarda veya

kapılarda

Uygulama

A05Kodu

İşaret/Sembol

Y05 Z05 M05 D05

Sınıfı

A veya B Y Z M D

Sınıfı

A veya B Y Z M D
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Sağdan yukarıya Yangın acil telefon Kilitli tutun

Açık alev

kullanılmaz; ateş,

açık ateşleme kaynağı

kullanmak yasaktır

Dikkat: Yanıcı

Madde
Adı

Çıkış veya acil kaçış

için yön

göstermenin

gerekli olduğu 

yerlerde koridor ve

kapı üzerinde

(Ayrıca bakınız: A01

veya A02)

Sadece yangını

haber vermek üzere

tasarlanmış bir tele-

fon varsa bu telefo-

nun yanında veya

yakınında görünür

biçimde veya bu

amaçla kullanılacak

telefon numarasıyla

birlikte

Kilitli olması gerekli

her türlü kısıtlayıcı

önlem gerektiren

alanlarda, bu 

alanların girişinde

veya kapısında

Ateşleme ve açık

alev

kullanılmasının

yasak olduğu 

alanlarda, bu 

alanların girişinde

veya kapısında

(Tablo: 2’ye

bakınız)
Uygulama

A06Kodu

İşaret/Sembol

Y06 Z06 M06 D06

Sınıfı

A veya B Y Z M D

Sağdan Yangın merdiveni
Koruyucu ayakkabı

giyin

Dış mekan

ayakkabısı ile

girilemez

Dikkat: EngelAdı

Çıkış veya acil kaçış

için yön 

göstermenin 

gerekli olduğu 

yerlerde koridor ve

kapı üzerinde

(Ayrıca bakınız: A01

veya A02)

Yangın

merdiveninin genel 

kullanım alanlarına

bakan tarafında

Koruyucu ayakkabı

giyilmesi gereken

alanlarda, bu 

alanların girişinde

veya kapısında

Dış mekan

ayakkabısı ile 

girilmesi yasak olan

alanlarda, bu 

alanların girişinde

veya kapısında

Yerde sabit veya

mobil engel,

malzeme veya 

donanım bulunan

veya depolanan

alanlarda, bu 

alanların girişinde

veya kapısında

Uygulama

A07Kodu

İşaret/Sembol

Y07 Z07 M07 D07

Sınıfı

A veya B Y Z M D
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Sağdan aşağıda Yangın merdiveni

Kask veya

baş koruyucu

giyin/kask kullan

Kesici ve delici alet

kullanılamaz

Dikkat: Düşme

tehlikesi
Adı

Bakınız: A07 Bakınız:Y07

Koruyucu başlık

giyilmesi gereken

alanlarda, bu 

alanların girişinde

veya kapısında

Kesici ve delici alet

kullanılmasının

yasak olduğu 

alanlarda, bu 

alanların girişinde

veya kapısında

18 cm’den daha

yüksek korkuluksuz

alanlarda, bu 

alanların girişinde

veya kapısında

Uygulama

A08Kodu

İşaret/Sembol

Y08 Z08 M08 D08

Sınıfı

A veya B Y Z M D

İleride/Aşağıda
Koruyucu giysi

giyin

Dokunmak 

yasaktır

Dikkat:

Biyolojik tehlike
Adı

Bakınız: A07

Koruyucu giysi 

giyilmesi gereken

alanlarda, bu 

alanların girişinde

veya kapısında

Dokunmanın yasak

olduğu cihaz /

makine / donanım

vb üzerinde veya

yanında

Tablo: 2’ye bakınızUygulama

A09Kodu

İşaret/Sembol

Z09 M09 D09

Sınıfı

A veya B Z M D

Z19

Z

Fişi çekiniz 

(Kullanılmadığında)

Hem güvenlik hem

de tasarruf amacıyla

elektrik

bağlantısının ke-

silmesi gerekli do-

nanımın yanında

veya üzerinde
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Solda
Koruyucu maske

kullanın

Fotoğraf çekmek

yasaktır

Dikkat: Kaygan

yüzey
Adı

Uygulama için

Bakınız: A07
Tablo’2 ye bakınız

Fotoğraf

çekmesinin yasak

olduğu alanlarda,

bu alanların

girişinde veya

kapısında

Yer temizliği veya

cila vb sonrası 

insanların düşme

ve kayma riski veya

tehlikesi olan 

alanlarda mobil 

olarak kullanılır.

Uygulama

A11Kodu

İşaret/Sembol

Z11 M11 D11

Sınıfı

A veya B Z M D

Soldan aşağıda Gözlük kullanın

Kameralı ve/veya

kamerasız cep 

telefonu

kullanılamaz

Dikkat: Düşük

sıcaklık/ donma 

durumu

Adı

Bakınız: A07 Tablo:2’ye bakınız

Kameralı ve/veya

kamerasız cep 

telefonunun

kapatılması

gereken alanlarda,

bu alanların

girişinde veya

kapısında

Düşük

(+2 ˚C/-16˚C’den

daha az)  ve/veya

Çok düşük (-16˚C

den az)  sıcaklığın

olduğu yerlerde 

cihaz, depo ve

diğer alanların

girişinde veya

kapılarında (gerekli

durumlarda sıcaklık

ayrıca 

belirtilmelidir).

Uygulama

A10Kodu

İşaret/Sembol

Z10 M10 D10

Sınıfı

A veya B Z M D

Dikkat: Kanserojen

madde

Kanser veya

kanserojen madde

tehlikesi olan 

alanlarda,  bu 

alanların girişinde

veya kapısında

D19

D

Baş koruyucu giyin

Bir bütün olarak

başın korunması 

amacıyla başlık 

giyilmesi gereken

alanlarda, bu 

alanların girişinde

veya kapısında

Z18

Z
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Soldan yukarıda
Baş, göz ve kulak

koruyucu kullanın

Girmek kesinlikle

yasaktır
ToksikAdı

Bakınız: A07

Koruyucu başlık 

koruyucu gözlük ve

kulak koruyucunun

birlikte giyilmesi

gereken alanlarda,

bu alanların

girişinde veya

kapısında

İzinsiz girilmesi

yasak olan 

alanlarda, bu 

alanların girişinde

veya kapısında

Zehirli maddelerin

depolandığı veya

çalışıldığı alanlarda,

bu alanların

girişinde veya

kapısında

Uygulama

A12Kodu

İşaret/Sembol

Z12 M12 D12

Sınıfı

A veya B Z M D

İleride/Yukarıda
Kulak koruyucu

kullanın

Çalışırken 

dokunmayın

Dikkat: Patlayıcı

malzeme
Adı

Bakınız: A07

Kulak koruyucu 

giyilmesi gereken

alanlarda, 

bu alanların

girişinde veya

kapısında

Çalışırken 

dokunmanın yasak

olduğu donanımın

üzerinde veya

yanında

(Tablo: 2’ye

bakınız)
Uygulama

A13Kodu

İşaret/Sembol

Z13 M13 D13

Sınıfı

A veya B Z M D

Islak elle 

dokunmayınız

Islak el ile 

dokunulduğunda

tehlike oluşturan

donanım (örneğin

elektrikli cihazların

bağlantı noktaları

gibi) yanında

M18

M

Bay/Bayan tuvaleti

Erkek ve Bayan 

tuvaletlerinin

girişinde ve/veya

kapısında

BO4

A veya B
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Acil göz duşu

Kullanılmadığı 

durumlarda

kapatın

Yemek/içmek

yasaktır

Dikkat: Merdivene

dikkat
Adı

Acil göz duşu

yanında yakınında

veya üzerinde

Enerji tasarrufu vb

amaçlarla 

kullanılmadığı 

durumlarda 

kapatılmasının 

uygun olduğu 

donanımın yanında

veya üzerinde

Yemek yemenin ve

su vb içmenin yasak

olduğu alanlarda,

bu alanların

girişinde veya

kapısında

Merdivenden

düşme tehlikesi

veya riski olan 

yerlerde

Uygulama

Kodu

İşaret/Sembol

Z14 M14 D14

Sınıfı

Z M D

Acil duş Bone kullanın Yaya giremez Dikkat: Sıcak sıvıAdı

Acil duşu yanında

yakınında veya 

üzerinde

Bone giyilmesi

gereken alanlarda,

bu alanların

girişinde veya

kapısında

İzinsiz girilmesi

yasak olan alanların

girişine veya

kapısına

Sıcak

(+45˚C/+56˚C)

ve/veya çok sıcak

(+56˚C den fazla)

sıvıların tehlike

oluşturduğu

olduğu durumlar

için uygun yerlerde

(gerekli durumlar-

da sıcaklık ayrıca

belirtilebilir).

Uygulama

A14Kodu

İşaret/Sembol

Z15 M15 D15

Sınıfı

A veya B Z M D
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Acil durumda alın
İhtiyaç yoksa 

kapatın

Cihazı / Makinayı

kapatmayın
Dikkat: Sıcak yüzeyAdı

Acil durumda 

açılması veya 

müdahale 

gerektiren 

durumlarda, uygun

yerlerde

Enerji tasarrufu vb

amaçlarla 

kapatılmasının 

uygun olduğu 

durumlarda uygun

yerlerde

Kapatılmaması

gereken Cihaz

/makinenin yanında

veya 

üzerinde

Sıcak

(+45˚C/56˚C)

ve/veya çok sıcak

(+56˚C den fazla)

yüzeylerin tehlike

oluşturduğu 

durumlar için 

uygun yerlerde

(gerekli 

durumlarda sıcaklık

ayrıca belirtilebilir).

Uygulama

A15Kodu

İşaret/Sembol

Z16 M16 D16

Sınıfı

A veya B Z M D

Zil Atık alanı Açmayın
Dikkat:

Aşırı manyetik alan
Adı

Çağrı amaçlı zil

çalınması gereken

yerlerde

Evsel ve geri

dönüşümlü atık

alanlarının yanında,

yakınında veya

kapların üzerinde

Açılmaması gereken

donanımın yanında

veya üzerinde

Aşırı manyetik

alanın tehlike

oluşturduğu 

alanlarda,  bu 

alanların girişinde

veya kapısında

Uygulama

A16Kodu

İşaret/Sembol

Z17 M17 D17

Sınıfı

A veya B Z M D
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Tablodaki sembol ve ifadeler bilgi amaçlıdır. Bazı ifade, sembol veya yazıların hakkı saklı olabilir.

Dikkat: Alçak tavan
Dikkat: Sabit Baş

yüksekliği tehlikesi
Dikkat: Zararlı Dikkat: Yüksek sesAdı

2,10 cm den alçak

tavana sahip 

alanlarda, 

bu alanları

girişinde ve/veya

kapısında

2,10 cm den alçak

tavan aparatı 

bulunan

donanımın yanında

veya bu donanımın

bulunduğu 

alanların girişinde

ve/veya kapısında

Zararlı maddelerin

depolandığı veya

çalışıldığı alanlarda,

bu alanların

girişinde veya

kapısında

85 db’ den fazla ses

ve gürültü olan

alanlarda, 

bu alanların

girişinde veya

kapısında

Oksitleyici 

maddelerin 

depolandığı veya

çalışıldığı alanlarda,

bu alanların

girişinde veya

kapısında

Uygulama

D24Kodu

İşaret/Sembol

D25 D26 D27 D28

Sınıfı

D D D D D

Dikkat: Solunum

tehlikesi

Kimyasal veya 

enfeksiyöz 

maddelerin sol-

unum tehlikesi

oluşturduğu 

alanlarda,  bu 

alanların girişinde

veya kapısında

D18

D

Dikkat: Basınçlı

kaplar

Dikkat: Ölüm

tehlikesi

Dikkat: Yüksek

Voltaj

Dikkat: Kamera

kayıt
Adı

Basınçlı kapların,

tüplerin 

depolandığı, kul-

lanıldığı veya bu tür

malzemenin tehlike

oluşturduğu 

alanlarda,  bu 

alanların girişinde

veya kapısında

Elektrik (panosu

vb. dahil)  yüksek

ölüm tehlikesi

içeren donanım 

üzerinde veya

yanında ya da bu

tür tehlikenin

olduğu alanların

girişinde/kapısında

Elektrik panosu vb.

dahil, elektrik 

çarpma tehlikesi

olan donanım 

üzerinde veya bu

tür tehlikenin

olduğu alanların

girişinde/kapısında

İzleme amaçlı 

kamera bulunan 

yerlerde
Uygulama

Kodu

İşaret/Sembol

D20 D22 D23D21

Sınıfı

D D D D
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Semboller ve uygun boyutları Kullanıldığı yerler

Tablo 2. İşaret/Sembollerin kullanımına ilişkin bazı örnek boyutlar ve kullanılacağı yerler

Kodu:A01/A11

Adı: Çıkış/Acil çıkış

•Bina veya çalışma alanlarından çıkış veya acil çıkış 

•Acil ifadesi kullanılmadığı durumlarda normal

çıkışı göstermek 

Orta:120 mmX180mm

Büyük (En fazla 250mmx360mm)

Kodu:D06

Adı: Dikkat: Yanıcı madde

Yanıcı ve alev alıcı maddelerin bulunduğu kimyasal

dolaplar, depolar veya çalışıldığı teknik alanların

(laboratuvarlar dahil) kapılarında

Örnekler:

Küçük boyut: 

•Depolama ve ambalaj kapları

•Kimyasal dolaplar

Büyük boyut:

•Kimyasal madde depolama alanlarında 

•Kimyasal madde depolama alanlarının kapılarında 

En fazla 120x120mm

Orta: 120x180mm

Büyük:250x360mm

D‹KKAT

YANICI
MADDE

Kodu: D09

Adı: Biyolojik Tehlike*

Seviye 2, 3 veya 4 mikro-organizmalarla bulaş tehlikesi

içeren her türlü malzeme, kan, serum vb maddelerin

bulunduğu veya bunların taşındığı transfer

kaplarının üzeri de dahil olmak üzere,  depolandığı

alanlar veya çalışıldığı laboratuvarların kapılarında,

Adı, seviyesi ve gerekli diğer bilgilerle birlikte

(örneğin: sorumlu kişi ve iletişim bilgileri gibi)

Küçük boyut: 

•Patojen taşıyan tüp,

•Ekipmanlar, cihazlar, enfekte hayvan kafesleri

•Tıbbi atık konteynırı

Büyük boyut:

•Tıbbi atık depolama yerleri 

•Seviye 2, 3 veya 4 Laboratuvarlar kapıları

•Klinik numune alma yeri kapısı,

•80 litreden büyük biyolojik madde transfer kapları

ve araçları

•Tıbbi atık konteynırı

En fazla 120x120mm

Orta: 120x180mm

Büyük:250x360mm

(*) Kullanım için adı bazı durumlarda farklı olabilir.

(Örneğin: Tıbbi Atık) 
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Kodu: Z10

Adı: Gözlük kullanın/ gözlük kullan

Gözün zararlı kimyasallar ve/veya biyolojik

maddelerin sıçrama tehlikesine yönelik gözün

korunması gerektiği alanlarda

Örnek:

•Biyogüvenlik seviye 3 laboratuvar kapısı,

•Atölye kapısı 

120x120mm

Kodu: Z03

Adı: Yüzünü Koru/Yüz koruyucu kullanın(*)

Bulaşıcı veya kimyasal maddelerin yüz ve göze

sıçramasını önlemeye yönelik yüz koruyucusunun

kullanılmasının zorunlu olduğu kan, serum vb.

biyolojik maddelerin santrifüj, pipetaj vb yapıldığı

çalışma alanları ile kan alma yerleri içinde, girişinde

ve/veya kapılarında

Örnek olarak:

•Klinik numune kabul birimi

•Kan alma birimi

•Kan santrifüj yapılan birimler

•Atölye

•İlaç analiz laboratuvarları

•Serum çiftliğinde hayvan kanlarının çalışıldığı

laboratuvarlar

120x120mm

Orta: 120x180mm

Büyük:250x360mm

YÜZÜNÜ
KORU

GÖZLÜK
KULLAN

Semboller ve uygun boyutları Kullanıldığı yerler

Kodu: D13

Adı: Patlayıcı madde 

Patlayıcı maddelerin bulunduğu depolar, kimyasal

dolaplar ve çalışıldığı teknik alanların (laboratuvarlar

dahil) kapılarında

En fazla 120x120mm

Orta: 120x180mm

Büyük:250x360mm

D‹KKAT

PATLAYICI
MADDE

Orta: 120x180mm

Büyük:250x360mm
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Semboller ve uygun boyutları Kullanıldığı yerler

Kodu: Z04

Adı: Eldiven kullanın/Eldiven kullan

Çalışma sırasında eldiven giyilmesi zorunlu alanlar-

da, kapı veya girişlerinde görünür ve dikkat çekici

biçimde

Örnek olarak:

•Numune kabul birimi

•Kan alma birimi

•Kan santrifüj yapılan birim

•Atölye

•İlaç analiz laboratuvarları

•Seviye 2 ve 3 laboratuvar

120x120mm

Orta: 120x180mm

Büyük:250x360mm

Kodu: Z11

Adı: Koruyucu maske kullanın / Maske Kullan

Solunum yolunu toz ve biyolojik maddeler gibi

zararlı maddelerden korumaya yönelik maske kul-

lanılması gerekli alanlarda 

Örnek olarak:

•Numune kabul birimi

•Seviye 2 ve 3 laboratuvar

•Hayvan laboratuvarları

•Atölye girişi veya kapısı120x120mm

Orta: 120x180mm

Büyük:250x360mm

MASKE
KULLAN

ELD‹VEN
KULLAN
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Kodu:Y12

Adı: Karbon dioksit yangın söndürücü

Küçük:250mmx360mm

Orta:297mmx420mm

Büyük 420mm524mm

Semboller Kullanıldığı yerler ve uygun boyutları

Kodu: Y09

Adı: Su/Yangın söndürme

Kodu:Y10

Adı: Sıvı kimyasal yangın söndürücü

Kodu:Y11

Adı: ABC Toz yangın söndürücü

Yangın söndürme amaçlı su kaynağı veya Uygun

yangın söndürücünün yanında

Küçük:250mmx360mm

Orta:297mmx420mm

Büyük 420mm524mm

Sıvı kimyasal yangın söndürme cihazlarının yanında

Küçük:250mmx360mm

Orta:297mmx420mm

Büyük 420mm524mm

Toz kimyasal yangın söndürme cihazlarının yanında

Küçük:250mmx360mm

Orta:297mmx420mm

Büyük 420mm524mm
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Kodu ve adı Kullanıldığı yerler ve örnekler

Kodu:U01

Uyarı Bilgi Levhası (Turuncu)

veya

Orta risk seviyesini göstermek için UYARI

Önemli tehlikelerin bulunduğu yerlerde

Kodu:DL01

Uyarı Bilgi Levhası (sarı)

veya

Düşük risk seviyesini göstermek için DIKKAT

Önemli tehlikelerin bulunduğu panel

Kodu: TL

Tehlike Bilgi Levhası

veya

Yüksek risk seviyesini göstermek için TEHLİKE

Önemli tehlikelerin bulunduğu yerlerde

Tablo.3. Risk bilgi levhaları
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Kodu ve adı Kullanıldığı yerler ve örnekler

Kodu: GL

Önce Güvenlik Bilgi Levhası

Kodu:DL02

Dikkat Bilgi Levhası

İşaretlerin birlikte kullanılmasına dair bazı örnekler:

Risk seviyesi çok düşük ve bilgi amaçlı kullanılır.
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F 

highly flammable

(yanıcı)

F+

extremely flammable

(aşırı düzeyde yanıcı)

O

oxidizing

(oksitleyici)

T

toxic

(toksik/zehirleyici)

T+

very toxic

(çok zehirleyici)

E

explosive

(patlayıcı)

C

corrosive

(korozif )

N

dangerous for environment

(çevre için zararlı)

Xn

harmful

(zarar verici)

Xi

irritating

(tahriş edici)

Ek 1. Bazı kimyasal maddeler için tehlike ve uyarı sembolleri
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GÜVENLİ LABORATUVAR TASARIMI

A. Serdar TUNCER - H. Hüseyin AYAR
Mustafa BERKTAŞ

Tıbbi  veya  biyomedikal analiz  laboratuvarlarında  standartların  veya

yönetmeliklerin  öncelikli  üzerinde  durduğu  nokta  personel  ve  çevre

güvenliğidir. Bu temel noktalardaki gereklilikler aşıldıktan sonra standartlar

veya yönetmelikler test ve analizlerle ilgilenir. Personel veya çevre güvenli-

ğindeki zaafiyet en önemli uygunsuzluk olarak kabul edilir ve laboratuvarın

akreditasyonunu zora sokar. Yakın zamanda "Nature" dergisinde yayımlanan

bir rapora göre Asya-Pasifik bölgesinde incelenen onlarca laboratuvardaki

biyogüvenlik kabinlerinin üçte birinin patojenlerle çalışmaya uygun olmadığı

saptanmıştır. Aynı raporda biyolojik risk uzmanları tehlikeli patojenlerin bütün

dünyaya yayılmasında en zayıf halkanın gelişmekte olan ülkelerde ileri derece

biyogüvenlik kusurları bulunan bu laboratuvarlar olduğunu belirtilmiştir.

Biyolojik içerikli analizler için daha önceleri birincil koruma sağlayan

biyogüvenlik kabinleri yeterli bulunurken teknolojik gelişmeler ve farkındalığın

artmasına paralel olarak katı kuralların uygulanması ile günümüzde ikincil

korumayı sağlayan tesislere olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Özellikle 2001 yılında

ABD’de meydana gelen şarbon tehditlerinden sonra bu kurallar çok daha katı

hale gelmiştir. Biyolojik tehlikeli ajanlarla çalışırken ülkenin refah seviyesine

göre değişen kurallar gibi çifte standart uygulanamayacağından bu laboratu-

varların tasarımında teknik ekibe bütçe ve asgari şartların sağlanmasında

yöneticilere önemli bir sorumluluk düşmektedir. 

Biyogüvenlik seviyesi 1, 2, 3 veya 4 laboratuvarların tasarımı için bir standart

yoktur, ancak rehber kitapçıklarda bulunan öneriler mevcuttur. Bu önerilerde

biyogüvenlik  seviyesine  ve  kullanıma  göre  şart  koşulan  hava  kalitesi,

sızdırmazlık gibi (EN14644, EN12469 vs) standartları referans alarak atıfta

bulunulur. 

Biyolojik materyal ihtiva eden laboratuvar tasarımında bilgili ve tecrübeli

mimar ve mühendislerden destek alınmaz ve bu gereklilikler tatmin edici

şekilde karşılanamaz ise personel/çevre güvenliğinin tehdit altına girmesi

kaçınılmaz olur. En başarılı laboratuvar tasarımı; değişimlere açık basit
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çözümler üreten mühendislik uygulamaları ile gelişmekte olan teknolojiye

uygun hale getirilebilir. Pratikte uygulamaları zorlaştıracak test edilmemiş

karmaşık mühendislik çözümlerinden kaçınılmalıdır. Her yönetici modern

ve güncel bir laboratuvar tasarımına sahip olmak ister. Temel ihtiyaçlar ve

prensipler düşük ve adapte edilebilir bir teknik ile çözülebilecekken karmaşık

yüksek teknoloji ile çözüm seçeneği önemli riskler taşır ve bu tip bir uygulama

planlama aşamasında dikkatlice sorgulanmalıdır.  Bu nedenle, ihtiyaç ve

kaynaklar belirlendikten sonra özellikle kritik alanların tasarımında tecrübeli

mühendislerle çalışmak tasarımın başarılı olabilmesinde en can alıcı başlangıç

noktasıdır. 

Kısa  dönem  ihtiyacını  karşılayabilen  ve  aynı  zamanda  uzun  dönemde

doğabilecek ihtiyaçları mühendislik revizyonları ile karşılayabilecek labora-

tuvarların tasarımlarında bu yazıda özetlenen bilgi ve kriterler göz önünde

bulundurulmalıdır. 

Planlama ve Hazırlık Aşaması

Hastaneler mikrobiyoloji laboratuvarı bütünleşmeli ancak ayakaltı bir yerde

de kurulmamalıdır. Standart bina ve laboratuvar tasarımlarındaki gerekliliklere

ek olarak ve projelendirme yapılmadan önce biyogüvenli laboratuvarının

tasarlanmasında aşağıdaki algoritmanın uygulanmasında fayda vardır.

1) Biyogüvenlik seviyesinin belirlenmesi

2) Lokalizasyon ve laboratuvarın büyüklüğü

3) Kritik alanların (negatif ve pozitif basınçlı temiz alanlar) belirlenmesi

4) Hava akımını etkileyecek cihazlar ve yerleşimleri

5) Atıkların dekontaminasyon gerekliliği ve tesisat durumu belirlenmelidir.

Bunlar planlandıktan sonra ihtiyaca yönelik en az risk ve en az enerji

tüketimi ile çalışacak tasarıma geçilebilir. Yirmi birinci yüzyıl laboratuvarları

enerji verimliliğini ve yenilenebilir kaynakları kullanarak operasyonel maliyeti

azaltmanın  yanında  çevre  ve  doğayı  koruyacak  şekilde  tasarlanmalıdır.

Tesisin  tasarımı  test  ve  analizlerin  standart  operasyonel  uygulamalarını

bozmamalıdır.
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Ayrıca laboratuvarı tasarlarken laboratuvar alanları ile ofis ve idari kısımlar

birbirinden kesin sınırlarla ayrılmalıdır. Ofis ve idari alanlar planlanırken

personel için soyunma odaları, dolapları, normal ve tıbbi malzeme depoları,

kimyasal maddelerin bulunduğu havalanması iyi durumda olan ve diğer

depolarda ayrı alanlar, koridorlar, duvarlar, aletlerin büyük parçaları için

gerekli alanlar ve personel çalışmadığı sürelerde kullanabileceği bir şeyler

yemek ve içebilmek için dinlenme odaları planlanmalıdır. Ofis alanları tercihen

binanın  veya  katın  ana  girişine  yakın  bir  bölge  seçilmelidir.  Her  ofisin

laboratuvar ve/veya koridoru görebilecek bir konumda olması tercih nedenidir.

Buradan laboratuvara geçiş mutlaka fiziki bir engel ile ayrılmalıdır. Laboratu-

varlar için, var olan iş yükü ve sağlanan hizmet tipleri için gerekli alandan,

daha  fazla  alan  tasarlanmalıdır.  Bu  yaklaşım  laboratuvar  için  üç  avantaj

sağlamaktadır.  Birincisi  etkin  bir  laboratuvar,  her  zaman  o  laboratuvar

tarafından sağlanan hizmetlerin hacim ve tiplerinde ileri dönemde genişlemeye

ihtiyaç duyabileceğinden bu genişlik rahat hareket etme imkânı sağlayacaktır.

İkincisi; fazladan alan, (sıklıkla onarımlarda kullanılabileceğinden) laboratuvarın

bir bölümü yenilenir veya onarılırken kullanılabilir. Üçüncüsü; fazladan alan

hizmetlerin gelecekte genişlemesinde kullanılabilir. Bu nedenle bu konuda

bir standart olmamasına rağmen laboratuvar mobilya, cihaz ve diğer aletleri

alan açısından çıkarıldıktan sonra laboratuvarda çalışan tüm personel başına

4,5 ila 6 metrekare alan hesaplanmalıdır. 

Kapılar, Duvarlar ve Zeminler: Laboratuvar kapıları minimum 110 cm

genişliğinde olmalıdır. Eğer çift kapılı sistem olacaksa bu genişlik 130 cm.’ye

kadar çıkartılmalıdır. Kapılar genellikle laboratuvardan dışa doğru açılır.

Kapılar yangına dirençli özellikte ve üzerinde uygun büyüklükte bir gözlem

penceresi olmalıdır. Zemin vinil veya vinil içerikli kaplama olabilir, duvarlar

epoksi boyalı olmalıdır. Tavan ses emici akustik sisteme sahip ve kolayca

tavandaki sistem komponentlerine ulaşılabilir asma tavan olmalıdır. Tüm

laboratuvarlarda yüzeyler, duvar ve kapılar antibakteriyel ve kolay temizlenebilir

malzemeden yapılmalıdır.

Pencereler: Laboratuvar içindeki iklimi değiştirebileceğinden pencerelerin

laboratuvarda açık olması tercih edilmemektedir. Pencereler dışarı doğru

açılmalı  ve  yangına  dayanıklı  malzemeden  yapılmalıdır.  Sineklik  takılı

olmalıdır.
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Akustik: Vibrasyon ve gürültü hassas cihazların doğru çalıştırılması ve

çalışan konforu açısından önemlidir. Vibrasyon emici sistemlerle bu problem

bir nebze halledilmekle birlikte gürültü problemini aşmak ciddi bir tasarım

çabası gerektirmektedir. Hava akımından dolayı sürekli bir gürültü varlığının

yanında cihazlar, kabinler ve buzdolaplarının gürültüsü bunlara eklenir.

Orta derecede kompleks bir laboratuvarda mühendislik tasarımı desteği ile

50-60 dB seviyesinde iletişimi engellemeyecek bir gürültü ortamına ulaşmak

mümkündür. 

Katı, Sıvı veya  Gaz  Atıklar: Asit  dilüsyon  tankları  kullanılarak  genel

laboratuvar atıkları halledilmektedir. Su sisteminde geri akım engelleyici veya

vakum kesici sistemler bulunmalıdır. Vakum sistemleri dezenfektan tuzağı ve

HEPA filtrelerine sahip olmalıdır. Gaz tüpleri hücre kültür odalarından ve

trafikten uzakta, BGS-3 dışında güvenli bir depo alanında tutulmalıdır. Tasarım

aşamasında tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların taşınma ve saklanması

için planlama yapılmalıdır. Bu konuda mevzuatlarda giderek artan katı

kuralların devreye gireceği akılda tutulmalıdır. Bakınız; Medikal Atıklar ve

İmhası.

Yangın ve Alarm Sistemi: Laboratuvarlarda yangın söndürücüler 30

metrelik mesafeler içinde bulunmalıdır, her odada bulundurma zorunluluğu

yoktur. Sayısı tehlikeli bölgelerde arttırılmalıdır ve tercihen çıkış kapılarına

yakın tutulmalıdır. Bina yapılırken yangın söndürme duşları yeterli olarak

tasarlanmalıdır. Sesli ve ışıklı yangın alarm sistemi şarttır. Acil durumlar için

tehlikeli bölgelerin yakınlarında sıçrama/dökülmelere hemen müdahale

edilebilecek yangın istasyonları kurulmalıdır. Bu istasyonlarda nötralizasyon

kitleri, absorbsiyon etkili dezenfektan materyaller ile birlikte ilk yardım seti,

yangın söndürme battaniyeleri ve yangın söndürücüler bulundurulmalıdır.

Bakınız; Laboratuvarda Elektrik ve Yangın Kaynaklı Tehlikeler.

Elektrik Sistemi: Kontrol panelleri ve sigortalar ileride artabilecek

elektrik gücü ve eklenecek cihazlar düşünülerek yüksek kapasiteli tasarlan-

malıdır. Acil durum jeneratörü havalandırma ve klima sistemi (HVAC), kritik

cihazlar, dondurucular, inkübatörler ve BGK’leri çalıştırabilecek şekilde

sisteme dahil edilmelidir. Kesintisiz güç kaynağı anlık kesintiden etkilenecek

cihazlar için bulundurulmalıdır. Bakınız; Laboratuvarda Elektrik ve Yangın

Kaynaklı Tehlikeler.
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Aydınlatma: Tezgâh üstlerinden olacak şekilde kişiyi rahatsız etmeyecek

seviyede olmalıdır. Kullanılan ışık kaynağı çalışma bankolarına paralel yerleş-

tirilmelidir. Elektrik topraklama kritik cihazlar için mutlaka yapılmalıdır.

Otomatize ve bilgisayar kontrollü kayıtlı giriş kontrol, güvenlik ve monitori-

zasyon günümüzde kolay kurulabilmektedir ve gereklidir. Kartlı geçiş sistemi,

kritik cihazların kullanımı (HVAC, BGK, otoklav gibi), HVAC kontrol ünitesi,

alarm sisteminin kontrol altına alınması gibi seçenekler yanında idari bölümün

monitorizasyonu gelen numune, malzeme takibi için faydalı olacaktır. 

Telefon ve Veri Bağlantıları: Laboratuvarın tasarımıyla iç içe düşünülmelidir.

Kablolar tavan üstünden kontrol ünitesine ulaşır. BGS 3 için "hands-free"

cihazlar tercih edilmelidir. Ağ sistemine bağlı terminaller üzerinden merkezi

bilgisayar ve çıktı istasyonları kullanmak yer ve maliyet tasarrufu ve HIS

sistemine daha kolay entegrasyon sağlayacaktır. Özellikle BGS 3 ve 4 labora-

tuvarlarında iletişim daha önemlidir.

Dolaplar ve Tezgâhlar: En sık yapılan hatalardan biri gereksiz sayıda

dolabın laboratuvara başlangıç aşamasında yerleştirilmesidir. Maliyete karşılık

dolap yüzeyleri ve bağlantı aparatlarının kalitesi dayanıklılık ve uzun süreli

kullanım açısından iyi değerlendirilmelidir. Yüzey seçenekleri olarak paslanmaz

çelik, epoksi resin ve kimyasal direnci yüksek plastik laminat bulunmaktadır.

Kimyasal maddeler için ayrı bir dolap mutlaka bulunmalıdır. Klinik laboratu-

varlar gibi sürekli değişim yapılabilecek laboratuvarlarda daha yüksek sayıda

tekerlekli veya sabit olmayan dolaplar düşünülmelidir. 

Dekontaminasyon: Tesisin nasıl dekontamine edileceğinin belirlenmesi

tasarımın göz ardı edilemeyecek bir parçasıdır. Hava veriş ve emişin olacağı

odalar belirlenmiş ve önlem alınmış olmalıdır ve ayrıca tehlike seviyesine

göre odalara olan bütün açıklıklar kapatılmalıdır. Bakınız; Laboratuvar

Temizliği, Dezenfeksiyon ve Dekontaminasyon Prensipleri.

Uyarılar ve Talimatlar: İdari/yetki, bilgilendirme, yaşam güvenliği, risk

uyarıları ve sistem tanımlarını içeren beş farklı grupta talimatlar not, dikkat,

uyarı ve tehlike gibi tasniflerle tüm çalışanların görebileceği yerlere asılmalıdır.

Bakınız: Laboratuvar Güvenliği Açısından Semboller ve Uyarılar.
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Validasyon ve Onay: Laboratuvarın amacına uygun tasarlanıp işletildiğini

test eden kontrol işlemlerinin bütünü validasyonu oluşturur. Validasyon üç

aşamada gerçekleştirilir: 

1) Tesisteki bağımsız ünitelerinin testleri 

2) Tesisin sistem testleri 

3) Bütün sistemin entegre çalışır vaziyetteki testleri. 

Entegre testlere örnek olarak elektrik güç kesintisi durumunda hava veriş

ve emişlerin tepkisi, güç kaynakları ve jeneratörlerin devreye girişlerinin

kontrolü, alarmların doğru çalışması gibi testler verilebilir.  Biyogüvenlik

kontrolü açışından BGK’leri ve diğer birincil koruma cihazlarının sızdırmazlık,

test kontrolü, sertifikasyonu, dekontaminasyon sistemlerinin testleri (otoklav,

gaz sistemleri) yapılır. Validasyon yazılı operasyonel protokollerin doğrulama

testleri ve risk değerlendirmeleri ile uyumluluğunu da kapsamaktadır.

Tasarım Kriterleri Biyogüvenlik Seviyesi

1 2 3 4

Laboratuvarın insan ve malzeme trafiğinin olduğu H H E E
alanlardan izole edilmesi

Dekontaminasyon için oda sızdırmazlığının sağlanması H T E E

Havalandırma

İçeri doğru hava akış yönlenmesi H T E E

Kontrollü havalandırma sistemi

Egzosda HEPA filtre kullanımı H H E E

Hava kilidi (airlock) H H H E

Hava duşu (hava kilitli) H H H E

Antre odası H H E -

Hava duşlu antre odası H H H/E N

Atık işlemi (dekontaminasyon) H H H/E E

Otoklav

Laboratuvar odasında H H T E

Tesiste H T E E

Çift kapılı özellik H H T E

Biyogüvenlik kabini H T E E

Personelin güvenlik amaçlı gözlenmesi H H T E

(pencere, telefon bağlantısı,kapalı devre televizyon gibi) 

H: Hayır, E: Evet, T: Önerilir, tercih edilir, H/E  : Çalışılan malzemeye göre olup olmamasına karar verilir.

Tablo 1. Biyogüvenlik laboratuvarları için kritik tasarım kriterleri.
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Biyogüvenlik laboratuvarlarında kritik tasarım gereklilikleri biyogüvenlik

seviyesine göre sınıflanarak Tablo 1’de özetlenmiştir. Tipik BSL-2 ve BSL-3

laboratuvar perspektifleri Şekil 1’de gösterilmiştir.

Biyogüvenlik Seviyesi 1 Laboratuvar Tasarımı

Bu tür laboratuvarlar temel öğretim ve genel araştırma laboratuvarlarıdır.

Laboratuvar içi tasarım açısından açık banko alanları dışında belirgin bir

özellik yoktur. Ayrıca laboratuvar kapıları en azından çalışma sırasında kapalı

(kilitli) tutulmalıdır. Çalışan personel ve çevre açısından tehlikeli olmayan

mikroorganizmalarla çalışıldığından ileri teknoloji gerektiren bir laboratuvar

tasarımına ihtiyaç duyulmamaktadır. Bununla beraber her laboratuvarda el

yıkama lavobası bulunmalıdır. Lavobaların yanına kirli eldivenlerin atılabilmesi

için biyolojik atık konabilecek bir kova konulmalıdır. Laboratuvarlar kolaylıkla

temizlenecek şekilde tasarlanmalıdır. Halı ve örtü kullanımı gözenekli ve

temizlenemeyen malzemeler olduğundan uygun değildir. Laboratuvar

mobilyaları öngörülen ağırlık ve kullanımı desteklemelidir. Çalışma yapılan

masaların, kabinlerin ve malzemelerin arasındaki mesafe temizlik yapabilmek

için ulaşılabilir olmalıdır. Kullanılan çalışma masalarının üzeri su geçirmez ve

ısıya dayanıklı olmalıdır. Çalışılan yüzeylerin ve malzemelerin dezenfeksiyonu

için organik solventler, asitler, alkaliler ve kimyasallar kullanılmaktadır. Bu

nedenle bu maddelerin aşındırıcı etkisine dirençli olmalıdır. Kolayca temizlenip

dekontamine edilebilmesi için laboratuvarda kullanılan sandalyeler geçirgen

olmayan materyalle kaplı olmalıdır. 

Biyogüvenlik Seviyesi 2 Laboratuvar Tasarımı

Bu  tür  laboratuvarlar  halk  sağlığı,  klinik  mikrobiyoloji  ve  araştırma

laboratuvarlarıdır. Bu tür laboratuvarlarda koruyucu gözlük, eldiven ve önlük

kullanımı gibi primer korunma yöntemleri uygulaması mecburidir. (Primer

korunma hakkında ayrıntılı bilgi için:Bakınız; Enfeksiyöz Ajanlar ile Çalışırken

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Alınması Gereken Tedbirler ve Personeli

Koruyucu Ekipmanlar ve Kıyafetleri. Bunlara ilave olarak biyolojik güvenlik

kabinleri de kullanılabilir. Kabinlerin laboratuvar tasarımı açısından önemi

ise kabinler kapılar, açılabilir pencereler ve potansiyel tehlike gösteren

malzemelerden uzak bir alanda bulunmalıdır. Ayrıca laboratuvardaki masalar,

kabinler ve malzemelerin arası kolay temizlenmeye uygun olmalı, laboratuvarda
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bulunan mobilyalar kolaylıkla dezenfekte edilebilir materyallerden yapılmış

olmalıdır. Duvar, yer ve tavanlar düz, sıvı/su geçirimsiz, kolay temizlenebilir

olmalıdır. Yerler ayrıca kaymayı önleyici şekilde yapılandırılmalıdır. Labora-

tuvarda kullanılan sarf ve kimyasalların kullanımı ve depolanması amaca

uygun şekilde sistematize edilmelidir. Laboratuvar içi, çalışma alanları ve

bankolarda düzensiz ekipman ve sarf maddeleri bulundurulmamalıdır. Fazla

miktarlar laboratuvar dışında depolanacak şekilde tasarlanmalıdır. Acil

durumlarda alınması gerekli önlemler (güvenli çıkış gibi) için hemen devreye

girecek jeneratör ve cihazlar için kesintisiz güç kaynağı bulundurulması bir

zorunluluk  olmasa da  bulunması  iyi  olacaktır.  BGS-2  laboratuvarlarda

havalandırma için özel bir öneri bulunmamakla beraber en temel kural olan

temiz alanlardan kontamine-kirli alanlara doğru resirkülasyonsuz hava

yönlendirmesinin mekanik de olsa yapılmasında fayda vardır. CDC ve "National

Institude of Health" (NIH) yönlendirilmiş havayı bioaerosol ve koku kontrolü

açısından önermektedir. Ulaşılabilecek durumda otoklav  ya  da  uygun

dekontaminasyon  sistemi  bulunmalıdır. Temiz su devamlılığı  sağlanacak

şekilde  yedek  depo  sistemi  ile  desteklenmelidir. Atık suların, genel atık

sistemi içerisinde geri dönüşümsüz biçimde atımı sağlanmalıdır.

Şekil 1. BGS-2 laboratuvar perspektifleri
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Biyogüvenlik Seviyesi 3 Laboratuvar Tasarımı

BGS-3, inhalasyon yolu ile alındığında öldürücü enfeksiyonlara neden

olan yerli ya da egzotik etkenlerle çalışılan özel tanı ve araştırma faaliyetinin

yapıldığı tecrit laboratuvarlarıdır. Dolayısıyla bu tip laboratuvarlar farklı

dizayn edilmelidir. BGS-3 laboratuvar dört ana bölüm içerir: 

1) Çift kapılı bir antre giriş odası 

2) Analiz laboratuvarı, 

3) Atıkların uzaklaştırıldığı çift kapılı otoklav /servis bölümü ve 

4) Elektrik/Mekanik/Havalandırma/otomasyon kontrol ünitesi odası.

Amaca yönelik olarak hücre kültürü, hayvan çalışma modülleri gibi farklı

odalar analiz laboratuvarına bağlanabilir. Ancak laboratuvar ihtiyacının dışında

kompleks ve cihaz kalabalığı haline getirilmesi güvenlik problemleri çıkartabilir.

Genel özellikleri:

1. BGS  3  çalışma  bölgesine  antreli,  koridordan  doğrudan  bağlantı

olmayacak şekilde kendiliğinden kapanabilen çift kapılı oda aracılığı

ile geçiş sağlanmalıdır. Antre odasında kıyafet değiştirme bölümü

bulunabilir veya eklenebilir.

Şekil 2. Temel bir BSL-3 laboratuvarın yerleşim planı.
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2. El  yıkama  üniteleri  tercihen  laboratuvar  çıkışına yakın otomatik

sensörlü veya ayak ile çalışabilen tip olmalıdır. Laboratuvar kendi içe-

risinde bölümlere ayrılıyorsa her bölümde ayrı bir lavabo bulunma-

lıdır. Yapılacak risk değerlendirilmesine göre ilave lavabo bulundurul-

ması düşünülebilir.

3. Göz yıkama istasyonları her ana laboratuvar lavabolarında bulunmalıdır.

Güvenlik duşları koridorlar ve her çeker ocak içeren laboratuvarda yer

almalıdır.

4. Bütün laboratuvar iç yüzeyi çıkıntılar olmayacak şekilde düzgün, sıvı

geçirmeyen, kimyasallara dirençli malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

Taban homojen,  düzgün  ve  kaymayı  engelleyici  bir  yüzeye  sahip

olmalıdır. Boşluk veya aralıklar bu malzeme ile tamamen kapatılmalıdır.

5. Bütün pencereler kapalı (açılmaz), pencere boşlukları ve kapı kenarları

özel malzeme ile kapatılmış olmalıdır.

6. BGS 3 tesisinin atıklarının dekontaminasyonunun yapılması gerekir.

Bunu sağlayacak ünite (otoklav, kimyasal dezenfeksiyon, insinerasyon

veya diğer kabul edilmiş dekontaminasyon metotları) laboratuvarın

içinde olmalıdır. Bu ünitedeki cihazlar mutlak surette hava kilitli teknik

özelliğe sahip olmalıdır. 

7. Laboratuvarda büyük çaplı bir kontaminasyon meydana geldiğinde,

laboratuvar kullanımı ile ilgili değişikliklere gidildiğinde ve büyük

tadilatlardan  sonra  dekontaminasyon  işlemi  tüm  laboratuvara

uygulanmalıdır.

8. Havalandırma sistemi tamamı dışarıdan alınan taze hava ile çalışan ve

bağımsız hava atışına sahip kanallardan oluşmalıdır. BGS 2 ve üzeri

güvenlik seviyesindeki laboratuvarlarda laboratuvar ortamından alınan

hava direkt dış ortama atılır. Odalara girişlerin üzeri ve çalışma tezgah-

larının üzerinden hava verildikten sonra çalışma laboratuvarını geçer

ve en toksik veya tehlikeli bölgenin yakınlarından atılır. Hava giriş ve

çıkış yerlerinde BGK gibi cihazlar hava akım dinamiklerini olumsuz

etkiler. Bu nedenle biyolojik güvenlik kabinleri hava akımının en az

olduğu yerlere yerleştirilmelidir. Laboratuvarın lokalizasyonu, çalışılan
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biyolojik ajanın özellikleri ve kullanıma bağlı olarak laboratuvardan

alınan havanın filtrasyonu düşünülmelidir. Atmosfere hava atılmadan

önce  "High  Efficiency Particulate Air" (HEPA) filtrasyonu yapılmalıdır

ve havanın atılış yeri hava emiş menfezleri ve binada kullanılan bir

bölgeden uzak olmalıdır. Laboratuvarda hava akış yönlerinin kabaca

doğrulamasını yapabilecek bir cihaz ve bu konuda eğitimli bir personel

olmalıdır. Örneğin basit bir kağıt peçete ile laboratuvar girişinde kapı

aralıkları kontrol edildiğinde peçetenin laboratuvara doğru yönlenmesi

uygulanabilir en basit tekniktir. Bu kontrol yöntemi ile laboratuvar içi

negatif basınç sık sık test  edilmelidir.  BGS-3  düzeyinde  laboratuvarlarda

ortamın  hava basınç dengelerinin sürekliliğini kontrol eden ve sesli-

görsel alarmlı otomasyon kontrol üniteleri yer almalıdır. Hava değişim

sayısı içerideki cihazların sayısı ve soğutma ihtiyacına göre değişir.

Enfeksiyöz ajanlarla çalışılan bir laboratuvarda saatte 6-10 kez, hayvan

laboratuvarlarında ise saatte en az 15 kez hava değişimi gerekir. 

9. BGS 3  laboratuvarın  tasarım  ve  kullanım  özellikleri  dokümante

edilmelidir. 

10. Kullanıma geçmeden önce tesisin tasarım ve kullanım parametre

değerleri test edilerek doğrulanmalıdır. En az senede bir bu doğrulama

çalışması yapılmalıdır. 

11.Asma tavan BGS 3’lerde kullanılmaz, bu nedenle tavanda müdahale

edilecek komponentler için servis boşluğu yaratılmalıdır. 

12.Gaz veya buhar ile dekontaminasyon sağlanabilmesi açısından BGS

3’ler hava sızdırmaz özelliklerde olmalıdır, ancak basınç düşmesi testi

(Pressure Decay) yapılması gerekli değildir. Her türlü açıklığın dekon-

taminasyon sırasında kapatılması yeterlidir. 

13.Ek olarak çevre korunmasında laboratuvarın risk derecesine göre

veya mevzuat ve yönergeler doğrultusunda HEPA filtrasyon, sızdırmazlık,

personel duşları, yangın söndürme, atık dekontaminasyonlarının

validasyon testleri periyodik olarak yerine getirilmelidir.

14.Sıcak veya soğuk odalar birçok laboratuvarda kullanılmaktadır. Bu

odaların havalandırmalarının yapılması yanında maliyetleri sıcaklık
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aralıkları ve nem takibi gibi özelliklere göre değişen karmaşık proje-

lerdir. Operasyon maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle laboratuvar içine

bu odalar yerleştirilmeden önce dikkatlice tasarım ve planlamaları ya-

pılmalıdır. Bu tür cihazlar tercihen laboratuvardan ayrı havalandırmalı

bir odada tutulmalıdır.

15.BGK-2’den HEPA filtre aracılığı ile dışarı verilen hava, kabin her yıl

için denetleniyor ve üretici firma talimatları doğrultusunda çalışılıyorsa

tekrar laboratuvar ortamına geri verilebilir. BGK 2’ler laboratuvar

egzoz sistemine "thimble" bağlantısı ile bağlanabilir ya da doğrudan

dış  ortam  bağlantısı  (hard  duck)  ile  kendi  havasının dış ortama

verilmesi sağlanabilir.

16.Sistemde "Acil Durum" ve "Yedek Elektrik Sistemleri" olması çok

önemlidir. Yüksek seviyeli korunma için laboratuvarı direkt destekleyen

cihaz, havalandırma, aydınlatma ve kontrol sistemleri dâhil her güvenlik

sisteminin veya biriminin kesintisiz devamlı çalıştığından emin olunması

gerekmektedir. Bu maksatla BGS 3 laboratuvarlarda laboratuvar dışında

tüm  bu  parametrelerin  kontrol  edilebileceği  bir  yönetim  odası

planlanabilir. 

17.Malzeme girişleri UV sterilizasyonlu değişim kutuları aracılığı ile çıkışları

ise çift kapılı otoklav üzerinden yapılmalıdır.

Şekil 3. BGS-3 laboratuvar perspektifleri
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Biyogüvenlik Seviyesi 4 Laboratuvar Tasarımı

Bu seviye aerosol olarak bulaşan ve yüksek oranda risk teşkil eden, tedavisi

ya da bağışıklanması mümkün olmayan laboratuvar enfeksiyonları ve yaşamı

tehdit  eden  hastalıklara  neden  olan  tehlikeli  ve  egzotik ajanları içeren

çalışmalar için uygundur. İki çeşit BGS-4 laboratuvarı vardır: "Kabin laboratuvar"

ve  "Suit  laboratuvar".  Bu  iki  laboratuvar  tipi  arasında  bazı  farklılıklar

bulunmaktadır. Primer korunma olarak kabin laboratuvarda bütün işlemler

Sınıf III BGK içerisinde yapılmak zorundadır. Suit laboratuvarda ise kabin

laboratuvardan farklı olarak primer korunma için pozitif hava basınçlı koru-

yucu elbise giyilmesi zorunludur. Bunun yanında yine kabin laboratuvarın

aksine işlemler Sınıf I ya da II BGK içerisinde yapılabilmektedir. Sekonder

korunma kapsamında laboratuvar tasarımına bakıldığında suit laboratuvarın

kabin laboratuvardan iki önemli farkı bulunmaktadır. İlki süit laboratuvara

girişin hava-kilitli (air-lock) ve hava sızdırmaz kapılardan geçerek yapılmasıdır.

Diğeri ise süit laboratuvarda işlem yapılan alandan çıktıktan sonra duş almak

üzere fazladan "dekontaminasyon duş bölmesi"nin bulunmasıdır. Çalışmasını

bitiren kişi üzerindeki pozitif basınçlı elbiseyle bu duşa girdikten sonra

kabin laboratuvarda olduğu gibi sırasıyla iç ve dış giysi değiştirme odalarından

geçerek dışarı çıkmalıdır. Her iki laboratuvar da mikroorganizmaların dış

ortama yayılımına engel olacak şekilde özel mühendislik uygulamalarına ve

tasarım özelliklerine sahip olmalıdır. BGS 4 üniteleri ya ayrı bir bina içerisinde

ya da bina içerisinde etrafı sınırlandırılmış ve izole edilmiş ayrı bir alan

içerisinde olmalıdır. 

1. Giriş ve çıkışlar mümkün olan en yüksek düzeyde kontrollü olmalıdır.

Laboratuvarda aynı anda en az iki kişi çalışmalı ve görevli personel

dışında kimsenin içeri girilmesine izin verilmemelidir. 

2. Tesis içerisindeki yapılanma dış taraftaki (kirli) giyinme odası, kişisel

duş alanı ve buradan BGK’nin olduğu odalara açılan iç taraftaki (temiz)

giyinme odası şeklinde olmalıdır.

3. Süit laboratuvara giriş hava-kilitli (air-lock) ve hava sızdırmaz kapılardan

geçerek yapılmalıdır. 

4. Süit  laboratuvarlarda  kabin  laboratuvarından  farklı  olarak  pozitif

basınçlı elbisenin yüzeyini dekontamine etmek için kimyasal duş

bulunmalıdır.



131

5. Laboratuvara malzemelerin giriş ve çıkışı hava kilitli oda (air-lock),

buhar kabini, fumigasyon bölmesi ya da "çift kapılı" (pass-through)

otoklavlar aracılığı ile olmalıdır. Buharla dekontamine edilemeyecek

malzemeleri için farklı yöntemler de kullanılabilecek durumda olmalıdır.

6. Laboratuvarın alt yapısı, yapılan uygulamalar ve risk değerlendirmesi

sonucu uygun güvenlik kabini seçilmelidir. Kabin laboratuvarında

BGK III zorunluyken, süit laboratuvarlarda BGK I veya II tercih edilebilir. 

7. Giyinme odasından, dekontaminasyon kabininden, dekontaminasyon

duşundan ve BGK’den çıkan tüm atıklar nihai atım işlemi öncesinde

dekontamine edilmelidir. Isı tatbiki önerilen yöntemdir. Atıklar ayrıca

nihai atımdan önce nötral pH kontrolü için doğrulanmalıdır. Personel

banyosundan ya da tuvaletinde çıkan su direkt olarak kanalizasyona

işleme tabi tutulmadan aktarılabilir. 

8. Kirli havanın tekrar sirküle edilmediği özel havalandırma sistemleri

kullanılmalıdır. Havalandırma sistemi sadece benzer şartlarda çalışan

laboratuvarların (örn: diğer BGS 4 laboratuvarlar, hayvan çalışmalarının

yapıldığı BGS 4 laboratuvarlar gibi) gaz sızdırmaz damperleri ya da

HEPA filtreleri, her laboratuvarı ayırabiliyorsa beraber kullanılabilir.

Havalandırma sistemin giriş ve çıkış birimleri öyle tasarlanmalıdır ki

laboratuvarı çevreye göre negatif basınçta tutabilmeli, laboratuvar ile

çevre  alanlar  arasında  farklı  basınç  ya  da  direkt akım oluşmasını

sağlamalıdır. Direkt akım ile havayı en az tehlikeli alandan en tehlikeli

alana doğru götüren bir hava akımı oluşturmak amaçlanır.

Fazla sayıda giriş fanı bulundurmak zorunlu değilken çıkış fanının fazla

sayıda olması zorunluluktur. Her iki tarafta bulunan fanlar laboratuvarın

pozitif basınca maruz kalmaması için kilitli olmalıdır. Birbirine yakın

alanlardaki basınç farklılıkları ve hava akımları, monitörlü ve alarmlı

görsel araçlar ile devamlı olarak takip edilmelidir. 

Giriş havası ve kabinlerin bulunduğu odalardan, giyinme odalarından

ve fumigasayon/dekontaminasyon bölmelerinden dışarı çıkan hava

mutlaka HEPA filtreden geçerek dışarı verilmelidir. Kirli hava temiz

hava girişlerinden uzak bir alana boşaltılmalıdır. 
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HEPA filtreler, kontamine olmaya potensiyel kanal sistemi uzunluğunu

en aza indirmek için mümkün olduğu kadar laboratuvara ve BGK’lere

yakın olmalıdır. HEPA filtreler her sene test edilmeli ve sertifikalandı-

rılmalıdır.

9. Pencereler kırılmaz özellikte ve daima kapalı olmalıdır.

10. Laboratuvarlarda el yıkamak için lavabolar bulunmalıdır. Lavabolar

sensörlü mekanizmayla çalışıyor olmalı ve özellikle BGK III bulunan

odalardaki lavabolar atık su dekontaminasyon sistemine bağlanmalıdır. 

11. Göz yıkama istasyonu bulunmalıdır.

12. Özellikle laboratuvar egzoz sistemi, alarmlar, ışıklandırma, BGK ve

giriş-çıkış kontrolü için acil enerji sistemi mevcut olmalıdır. 

13. BGS-4 laboratuvarın tasarım parametreleri ve çalışma yöntemleri kayıt

altına alınmalıdır. Çalışmaya başlamadan önce tesisin gerekli tasarım

ve çalışma parametrelerini karşılayıp, karşılamadığı test edilerek

doğrulanmalıdır.

14. Laboratuvar ile dış ortam arasında uygun bir iletişim sistemi kurulu

olmalıdır. 

KAYNAKLAR:

1. Callaway E. Biosafety concerns for labs in the developing world. Nature Vol 485, s

425: 2012

2. Chosewood  LC  and  Wilson  DE.  Biosafety  in  Microbiological  and  Biomedical

Laboratories. 5th ed.Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes

of Health, 2006.

3. College of American Pathologist. Medical Laboratory Planning and Design. 1985.

4. Crane JT and Riley JF. Design issues in the comprehensive BGS2 and BGS3 laboratory.

American Public Health Association, 1997.

5. Crane JT and Riley JF. Design of BGS3 Laboratories. Anthology of Biosafety, vol 1,

Perspective on Laboratory Design. P 111-119, 1999.



133

6. Richmond JY. Anthology of Biosafety, Vol 5, BGS-4 Laboratories. American Biological

Safety Assc. 2002

7. Wilson ML, Reller LB (Çeviren: H. Baskın). Laboratuvarın Tasarımı. Murray PR,

Baron EJ, Jorgensen JH, Landry ML, Pfaller MA (eds) (Çeviri ed: A. Başustaoğlu):

Klinik Mikrobiyoloji, 9.baskı, Atlas Kitapçılık, 2009.

8. Phillips GB, Runkle RS. Laboratory Design for Microbiological Safety Appl Microbiol.

1967 March; 15(2): 378-89.

9. Wedum AG, Hanel E, Phillips GB, Miller OT. Laboratory Design for Study of Infectious

Disease. Am J Public Health Nations Health. 1956; 46(9): 1102-13.

10. Joseph TP. Design a lean laboratory layout. MLO Med Lab Obs. 2006;38(2):24-6.

11. Wilson ML, Reller LB (Çeviren: H.Baskın). Laboratuvarın Tasarımı. "Murray PR,

Baron EJ, Jorgensen JH, Landry ML, Pfaller MA (eds) (Çeviri ed: A. Başustaoğlu):

Klinik Mikrobiyoloji, 9.baskı" kitabında, Atlas Kitapçılık, Ankara (2009).

12. Bilgehan H. Klinik mikrobiyoloji laboratuvarının kurulması. "Bilgehan H. (Ed):

Klinik Mikrobiyolojik Tanı, 4.baskı" kitabında s.3-14, Barış Yayınları, Ankara (2004).



134



135

BÖLÜM-2

YÖNETİM VE PERSONEL DÜZENLEMELERİ

Yönetim Organizasyonu ve Personel Düzenlemeleri

Ahmet BAŞUSTAOĞLU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

Personel Güvenlik Eğitimi

Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Berksan ŞİMŞEK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152

Laboratuvar Personelinin Sağlığı, Laboratuvar Kazaları ve 

Acil Durumlarda Yapılması Gerekenler

Işın AKYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161

Personeli Koruyucu Ekipmanlar ve Kıyafetleri

Mustafa GÜL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178



136



137

YÖNETİM ORGANİZASYONU VE PERSONEL DÜZENLEMELERİ

Ahmet BAŞUSTAOĞLU

Yönetim Organizasyonu 

Yapısına bakılmaksızın klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında verilen

hizmetler bir iş olarak algılanmalı ve iş dünyasında geçerli prensipler ve

kurallarla yönetilmelidir. Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarının etkin işleyişi

ve klinisyenlere ve hastalara etkin tanısal hizmetin verilmesi, önemli ölçüde

laboratuvar  yöneticilerine  ve  laboratuvar  çalışanlarına  bağlıdır.  Kaliteli

laboratuvar hizmetleri doğrudan yönetim ve kalifiye laboratuvar çalışanlarının

performansının sonucudur. 

Laboratuvar yönetimi, dört temel fonksiyon üzerinden tanımlanabilir.

Bunlar;

• Planlama, 

• Organizasyon, 

• Yönlendirme,  

• Kontroldür. 

Stratejik planlama organizasyonun hedefleri üzerinde karar verme işlemidir.

Misyonu yerine getirecek organizasyon uygulaması; tüm hedeflere ulaşabilmek

için gerekli kaynakların seçilmesi, bu kaynakların tahsislerinin yapılması,

sorumlulukların dağıtılması ve tüm bu işlemde yer alan noktaların işlevsellikleri

üzerinde karar vermektir. Bölüm düzeyinde planlama yapmak laboratuvar

yönetimi için önemli bir zorunluluktur. Laboratuvardaki her bölüm kendi

amaçları ve hedeflerini belirlemeli, hedeflere ulaşmak için gidilecek yolları

tanımlamalı, bu politikaları uygulamak için kısa ve orta vadeli planlar geliştirmeli

ve her plan için detaylı uygulama yöntemleri hazırlamalıdır. 

Sorumluluğun olmadığı yerde yüksek performans sağlanamaz ve gerekli

bilgilere ulaşılamayabilir, uygulama gerektiğinde karar alınamayabilir ve insanlar

yeni bir zorlukla karşılaştıklarında rehberlik ve destek yardımı alamayabilirler.

Sorumluluk; insanların, performansla ilgili taahhütlerini yerine getirmek

için birbirlerine güvenmeleri ve birbirleriyle olan iletişimlerini sağlıklı bir
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şekilde sürdürebilmek için kararlılık göstermeleridir. Bu mükemmelliğe

adanmış, güven ve destek içeren bir ortamın temelidir. Herhangi bir bölüme

ait planın yürütülmesi sırasında, başarının periyodik olarak ölçülmesi önemlidir.

Bu tip çalışmalar, yönetime planlama stratejilerinin her noktasını geriye

dönük olarak gözden geçirme şansı yaratır. Bu uygulamaların her noktasında

"Laboratuvarda Biyogüvenlik" kavramı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Gerek sorumlular gerekse çalışan personel kendini güvende hissedebilmelidir. 

Güvenli ortamı ve uygulamaları sağlamak ise A’dan Z’ye her noktada iyi

analiz edilmiş ve uygulamaya geçirilmiş bir güvenlik organizasyonu ile sağlanabilir.

Laboratuvardaki biyogüvenlik organizasyonun 3 temel noktası vardır: 

• Yapılması gereken işler (alınması gereken biyogüvenlik tedbirleri), 

• İşleri yapacak personel ve 

• Çalışma alanı olarak klinik laboratuvar. 

Bu üç temel nokta ile ilgili tüm veriler değerlendirilmeli ve güvenlik

planlamalarının  organizasyonunda  göz  önünde  bulundurulmalıdır.

Organizasyonel davranış insanların organizasyon içindeki tutum ve hareketleri

olarak tanımlanır. Yöneticiler, laboratuvar sorumluları, asistanlar, teknisyenler

daha önce yapılmış olan iş tanımlamalarına ve koyulan kurallara uymakla

yükümlüdürler. 

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında uygulanması gereken güvenlik çalışmaları

uygulamalarda yer alan preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerin tümünü

kapsar. Klinik örneklerin hastadan güvenli bir şekilde alınması, laboratuvara

güvenli bir şekilde gönderilmesi, işlem sırasında kullanılacak maddelerin

hazırlanması,  steril  edilmesi,  kullanılacak  cihazların  güvenliği  ve  test

sonrasında ortaya çıkan malzemelerin sterilizasyonu veya dekontaminasyonu

sonrasında atılmasına kadar ki tüm işlevler sayılabilir. Her şeyden önce klinik

mikrobiyoloji laboratuvarının güvenlik uygulamalarına temel oluşturacak ve

bu üç evrede oluşabilecek değişimleri en aza indirmek amacıyla laboratuvarın

etkin bir biçimde yönetimi için kullanılacak stratejileri de kapsayan bir kalite

yönetim planı oluşturulmalıdır.
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Kalite yönetimi, sürekli analiz eden, geliştiren ve kaynakların, yöntemlerin

ve hizmetlerin organize bir şekilde en iyi sonucu alabilmek için tekrar tekrar

incelendiği bir sistemdir. Mikrobiyologlar mikrobiyoloji laboratuvarı içinde

uygulanan hizmetlerin kalitesinden de sorumludurlar. Bu olaylar, cihazların,

reaktiflerin, boyaların ve besiyerlerinin performansından emin olmak ve

laboratuvarda yapılan testlerin doğruluğunu gözlemlemekle kalmaz aynı

zamanda güvenlik uygulamalarının sonuçlarını da içermektedir. Tüm bu

çalışmalar, kalite kontrolün bir parçasıdır. Kalite güvencesi, analiz öncesi ve

analiz sonrası aşamalardaki işlemleri ve olayları da içine alarak geleneksel

kalite kontrol kapsamını genişletir. Hem kalite kontrol hem de kalite güvencesi,

kaliteyi geliştirme veya kaliteyi yaygınlaştırma gibi kavramları da içine alan

kalite yönetiminin unsurlarındandır. Bazen toplam kalite yönetimi olarak da

isimlendirilen sürekli kalite geliştirme, sistematik bakış açısıyla tüm işlemin,

ürünlerin ve hizmetin kalitesini artıracak objektif yöntemler kullanan, takımsal

yaklaşımı içine alan başarılı bir yönetim organizasyonudur. Sürekli kalite

geliştirmenin yaklaşımı, insanların yerine uygulamaların performansının

incelenmesi yönündedir ve tüm bu uygulamaların daha iyi anlaşılması ve

geliştirilmesi için spesifik ve güvenli metotların kullanılmasını da kapsar. 

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında biyogüvenlik uygulamalarına

başlamadan önce laboratuvarın özelliklerine göre "iş analizi ve iş tasarımı"

yapılmalıdır. Analiz ve tasarım fazı, hizmet öncesi değerlendirmeler ve/veya

yapılacak işin yapısının oluşturulmasını kapsar. Yazılı iş tanımları arzu edilen,

yetenekleri, fonksiyonları, şartları ve özel hiyerarşik pozisyonları tanımlayan

dokümanlardır. Zayıf iş analizleri ve tasarımı, kusurlu bir iş tanımına ve

dolayısı ile hatalı laboratuvar sonuçlarına ve personel için güvensiz çalışma

ortamlarının yaratılmasına neden olur. 

İşin yapısının kolayca anlaşılabilmesi için "iş analizi" kapsamlı ve detaylı

olmalıdır. Analizi tamamlamak için gereken bilgi, uygulanan işlerin sayısını,

bu işlerin tamamlanması için gereken zamanı ölçen ve belgelendiren yapısal

bir uygulamadan veya gayri resmi incelemelerden elde edilir. İş analizini

gerçekleştirmek için özel noktalarda daha sağlıklı ve güvenilir katkı sağlayacak

danışmanlık yardımı alınabilir. Mevcut personelden girdi istenebilir veya

demografik olarak benzer özellikteki laboratuvarların yöneticileriyle bağlantıya

geçilebilir. İş analizi ve tasarımı, görevlerin düzeni, iş akışı ve miktarı, gereken
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teknolojik beceriler, personelin etkinlik dereceleri ve çalışma koşullarını

kapsayan temel öğelere odaklanmalıdır. Bu durum, işe uygun olan eğitim,

deneyim ve kişisel katkıları tamamlamayı ve böylelikle güvenli çalışma ortamını

sağlamayı kolaylaştırır. 

Laboratuvar yöneticileri, kendi bölümlerinin verimlilik ve kalitesinden

sorumlu oldukları gibi aynı zamanda sürekli olarak yeni teknoloji ve araçların

uygulanabilirliği, pratikliği ve kullanıcı açısından yaratabilecekleri olası tehlikeleri

değerlendirmek zorundadırlar. Yöneticiler maliyet, verimlilik ve işlem zamanı

gibi özellikler üzerinde odaklanarak yeni teknolojilerin hasta sonucu üzerindeki

etkilerini değerlendirir ve seçimde bulunurlar ancak bunun yanında yaptıkları

cihaz veya yöntem seçimlerinde mutlaka personel ve çevre güvenliğini göz

önünde bulundurmalı ve bu seçimlerini çok iyi etüt etmelidirler. Yaptıkları

seçimde olası riskler detaylı olarak belirlenmeli ve bu konuda kullanıcı

personel bilgilendirilmelidir. Bu aslında idari sorumluluğu, desteği ve tüm

çalışanlarında katılımını gerektiren bir kalite güvencesidir.

Sonuç olarak sürekli kalite geliştirme süregelen bir insiyatif olarak görülebi-

lir. İşlem analizi çoğu zaman akış şemalarının ve sebep sonuç diagramlarının

(örneğin sürekli kalite geliştirme araçları gibi) kullanımıyla başarılır. Fakat

burada unutulmaması gereken, işlem analizinin amacı; işlemin modifiye

edilmesi ile elde edilecek sonuçlarda ölçülebilir bir iyileşmeye  sebep  ola-

cak  stratejiler  geliştirmektir.  Laboratuvar  kaynaklı enfeksiyonların veya iş

kazalarının azaltılması buna örnek verilebilir.

Organizasyon şeması pek çok iş yapısında, kimin ne yaptığını ve emirler

zincirini ve uyulması gereken kuralları göstermesi açısından kullanılan yaygın

bir yol göstericidir ve personel ile yönetim arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.

Bir çalışan pozisyonu gereği, destekleyici, gerektiğinde yedek ve gerektiğinde

karar veren nitelikte olmalıdır. ISO 15190:2003’e göre laboratuvar yönetimi,

tüm çalışanların ve laboratuvar ziyaretçilerinin güvenliğinden sorumludur

ve nihai sorumluluk laboratuvar yöneticisinindir. Uluslararası Standardizasyon

Örgütü bir laboratuvar güvenlik programı içinde; laboratuvar güvenlik el kitabı,

güvenlik kuralları, teftişler, risk belirleme, güvenlik kayıtlarının olmasını ister.

Laboratuvar güvenliği konularında laboratuvar yöneticisine ve laboratuvar

yetkililerine yardımcı olmak üzere, eğitimi ve deneyimi uygun olan bir eleman

laboratuvar güvenlik sorumlusu olarak belirlenir. 
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Laboratuvar Güvenlik Sorumlusu:

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalışan tüm personelin (doktor, biyolog,

laborant, temizlik elemanları, öğrenciler, misafir araştırmacılar vs.) mikrobi-

yolojik çalışmalar esnasında karşılaşabilecekleri riskler ve uyulması gereken

kurallar hakkında bilgilendirilmesi ve gereken tedbirlerin alınması zorunlu-

dur. Bunu sağlamak laboratuvar yönetiminin en başta gelen temel görevidir.

Mikrobiyoloji laboratuvarı yöneticisi tüm laboratuvar hizmetlerini kapsayacak

şekilde bir kişiyi "Laboratuvar Güvenlik Sorumlusu" olarak görevlendirir ve

bu kişinin denetiminde bir güvenlik ekibi oluşturulur. Ancak güvenlik,

kavram olarak sadece bu kişinin sorumluluğu değil, tamamıyla yönetimin

sorumluluğudur. Yönetim laboratuvar güvenlik programının tasarımından,

bakımından ve etkin bir şekilde uygulanmasından sorumludur.

Laboratuvar güvenlik sorumlusu ve ekibinin temel görevi daha önce

yönetim  tarafından  belirlenmiş  ve  uygulanması  zorunlu  hale getirilmiş

güvenlik kurallarının uygulanmasını takip etmek ve personel için güvenli

çalışma ortamını sağlamaktır. Yeni başlayan personelin tabi tutulması gereken

oryantasyon eğitimlerinin de uygulanması bu kişinin sorumluluğundadır.

Bu kişi aynı zamanda güvenli olmayan uygulamaları tespit eder ve yönetimin

bilgisi ve onayı doğrultusunda sonlandırılmasını veya düzeltilmesini sağlar.

Bu uygulamalar laboratuvarın özelliklerine ve hizmet verdiği alana göre

değişir. Bu değişkenler hizmet verilen;

• Laboratuvarın büyüklüğü,

• Laboratuvarların çeşitliliği,

• Laboratuvarların güvenlik düzeyleri,

• Laboratuvarların çalışma özellikleri (rutin tanı, araştırma, üretim),

• Laboratuvar çalışma alanlarının birden fazla bilim alanına hizmet vermesi,

• Laboratuvarın birden fazla ve farklı alanlardaki araştırmacılara hizmet vermesi,

• Laboratuvarın araştırma veya klinik uygulamalar için hayvan laboratuvarı

içermesidir.
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Laboratuvar Güvenlik Sorumlusu’nun Görev ve Sorumlulukları;

Laboratuvar güvenlik sorumlusu aşağıda belirtilen görevleri oluşturduğu

ekip ile birlikte (laboratuvarın yapısına göre gerektiğinde ekipteki kişilere

görev ve sorumlulukları dağıtarak)  gerçekleştirir. 

• "Laboratuvar Güvenli Çalışma Rehberi" hazırlamak, bu konuda politikalar

geliştirmek, güncellemek ve yönetimin onayını almak,

• Oluşturulan Laboratuvar Güvenli Çalışma Rehberi’ni uygulamak, uygulatmak,

• Bu talimatı gözden geçirmek ve düzenli olarak değişiklikleri uyarlanmak,

• Sorumlulukları, çalışma koşulları, yasal hakları ve ilgili yasalar konusunda

çalışanları bilgilendirmek, 

• Güvenlik ile ilgili eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, 

• Yeni başlayan personele oryantasyon eğitimi ve eski personele bilgi tazeleme

eğitimlerini vermek,

• Personelin verilen eğitimi algılamasını değerlendirmek için bir değerlendirme

sistemi oluşturmak, personelin yeterli düzeyde eğitim alıp almadığını,

güvenlik talimatlarını özümsemesi ve bunları uygulamadaki hassasiyetini

değerlendirmek, elde edilen değerlendirme sonuçlarını mutlaka kayıt

altına almak, 

• Laboratuvar Güvenli Çalışma Rehberi’ni göreve yeni atanan ve mevcut

tüm personele imza karşılığı tebliğ etmek,

• Mikrobiyoloji  laboratuvarlarında  çalışan  personel  görevlerinin  gereği

olarak sürekli enfeksiyon etkenlerine maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle

her personelin görevlerine başladıkları anda serum örneklerini alarak

belli etkenlere karşı olan duyarlılık, taşıyıcılık ve bağışıklık durumlarını

araştırmak ve gerek duyulursa aşılamalarını yaptırmak, (Bu durum her

laboratuvarın kendi güvenlik politikalarına göre değişiklik gösterebilir.)

• Personelin  laboratuvar  kaynaklı  enfeksiyonlar  açısından  periyodik

kontrollerini yaptırmak (örneğin tüberküloz laboratuvarı çalışanları),
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• Personel sağlığı dosyası oluşturmak ve kayıtlarını saklamak (Personelin iş

tanımına  göre  özgeçmiş  kayıtları  hazırlanmalı  ve  hamilelik,  immün

yetmezlik veya sakatlık gibi kişisel özellikler belirtilmelidir.),

• Potansiyel enfeksiyon ajanlarının yayılmasını engellemek ve engelleyici

tedbirleri almak, personele el yıkama alışkanlığını kazandırmak,

• Klinikten laboratuvara veya laboratuvar içerisinde klinik örneklerin güvenli

transportunu koordine etmek ve gerekli tedbirleri almak,

• Dezenfeksiyon, sterilizasyon uygulamalarını takip ve kontrol etmek,

• Temizlik ve dezenfeksiyon elemanlarının güvenlik eğitimlerini tazelemek,

• Oluşturulan yenilikler ve uygulamalar konusunda ve olası kazalara karşı

personeli sözel veya yazılı bilgilendirmek, bu konularda dokümanlar,

posterler  hazırlayarak  bülten  tahtalarına  asıp  personelin  bu  konuda

bilinçlenmesini sağlamak,

• Personelin çalışma alanlarının her zaman düzenli ve tertipli olmasını ve

dağınık bırakılmamasını sağlamak (dağınıklık biyolojik kazalar için risk

faktörüdür) ve çalışanların düzenli ve güvenli bir ortamda çalışmaları için

gerekli tedbirleri almak,

• Personelin güvenli çalışması için gerekli olan eldiven, maske, gözlük ve

kıyafet gibi malzemeleri temin etmek,

• Mevcut tüzüklere göre kayıtları tutmak (eğitim, ekipman kaydı, envanterler,

kontroller ve kazalar/yaralanmalar),

• Çevre ve personel güvenliği açısından sorun olabilecek uygulamaları yerinde

tespit etmek ve engelleyici/düzeltici tedbirleri almak, risk değerlendirmesi

yapmak (laboratuvar uygulama kuralları oluşturulurken veya laboratuvarda

değişiklikler yapılırken),

• Tehlikeli  kimyasal  maddelerin  güvenlik  veri  listelerini  elde  etmek,

kontrollerini, denetleme ve envanter takibini ve depolama kontrollerini

yapmak,



144

• Kimyasal güvenlik planlarını gözden geçirmek değişiklikleri uyarlamak,

• Laboratuvar çalışmaları sırasında kullanılan reaktifler, kimyasal maddeler

ve enfekte materyaller ile oluşabilecek tehlikeli durumlar ve bu maddeler

nedeniyle söz konusu olan riskler hakkında personeli yeterli düzeyde

bilgilendirmek, eğitmek ve olası riskleri azaltıcı tedbirleri almak, 

• Laboratuvarda kullanılan tüm cihaz ve ekipmanların üretici firma talimat

ve önerilerine göre kullanımını sağlamak (kullanım talimatlarını oluşturmak

ve göz önünde olmalarını sağlamak), periyodik bakım ve kalibrasyonlarını

yaptırmak  (örneğin  güvenlik  kabinlerinin  HEPA  filtrelerinin  zamanı

geldiğinde değiştirilmesini sağlamak),

• Acil müdahale uygulamalarına müdahil olmak ve bu konuda laboratuvar

içinde uygulamalı tatbikatlar yapmak,

• Acil durumlarda kazaların haber verilmesi gereken telefon numaralarının

görülebilir yerlere asılmasını sağlamak, personeli bu konuda bilgilendirmek,

• Tehlike ikaz işaretlerini laboratuvarlarda görülebilir yerlere asmak,

• Yangın muslukları, söndürücüleri, göz yıkama istasyonlarını, acil duşlar

ve ilk yardım setlerini mutlaka laboratuvar içerisinde bulundurmak,

periyodik kontrollerini  yaptırmak  ve  bunların  kullanımı  konusunda

personeli bilgilendirmek,

• Yangın güvenlik ekipmanlarını sağlamak, periyodik kontrollerini yaptırmak,

gerektiğinde yenilemek,

• Hastane yangın güvenliği toplantılarına katılmak,

• Laboratuvarlarda acil çıkışlar için gerekli tedbirler almak,

• Laboratuvarlar içerisinde, çalışma alanlarında, koridorlarda yiyecek, içecek

ve sigara kullanımını yasaklamak, denetlemek,

• Tıbbi atıkların ulusal ve uluslararası kurallara uygun bir şekilde güvenli

imhasını sağlamak,

• Olası biyolojik kirlenme veya yangın durumunda acil müdahale için her

zaman yedek anahtarların bulunduğu bir anahtar dolabı oluşturmak,

( Yedek anahtarlar daima sorumlu kişide bulunur ve asla bir başkasına

verilmez),
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• Laboratuvar içi ve koridorlarının hastane içerisinde kestirme geçiş yolu

olarak kullanılmasını, hastaların laboratuvar içine girmesini engellemek,

• Laboratuvarlara personel yakını dahi olsa 12 yaşın altında çocukların

girmesini yasaklamak,

• Güvenli çalışma prensipleri doğrultusunda kontrol ve denetlemeler

yapmak, laboratuvar içerisinde meydana gelen kazalar, meslek hastalıkları

gibi olayların kayıtlarını tutmak ve üst yönetime bildirmek ve bu konuda

düzeltici önleyici tedbirleri almak (kaza formlarının doldurulması ve

gönderilmesi)

• Hastane biyogüvenlik toplantılarına katılmak,

Laboratuvarlarda güvenlik sorumlusu veya yönetimde görev alan yetkili

kişiler zaman zaman (haberli/habersiz) güvenlik konusunda denetimler

yapmalıdır. Bu denetimler veya rutin laboratuvar uygulamaları sırasında hatalı

uygulamalar ile karşılaşıldığında "Güvenlik Denetlemesi Hata Kayıt Formu"

doldurulmalıdır. Burada önemli olan konu ne olursa olsun (hatalı uygulama

veya kaza) bu durumuda sorunun saptanması, bu konuda ne gibi tedbirler

alındığı, getirilen çözümün ne olduğu ve takibinin yapılıp yapılmadığıdır.

Bunun içinde “Hata Kayıt Formu”, “Düzeltici Önleyici Faaliyet Formları” ve

olay çok ciddi ise “Olay Bildirim Formları” bulunması gerekebilir. Laboratuvar

yönetimi kendi iç yapısına göre bunları farklı şekillerde oluşturabilir.

Böylelikle hem hataların saptanması hem de yapılacak düzeltme faaliyetleri

kayıt  altına  alınmış  olacaktır.  Bu  değişikliklerden  personel,  mutlaka

bilgilendirilmelidir. 

Bu şekilde yapılan hatalı uygulama önleme faaliyetleri sonucunda “Güvenlik

Uygulama Rehberi”nde yapılan değişiklikler ayrıca aşağıda belirtilen form

kullanılarak kayıt altına alınmalıdır. 

Ayrıca denetimler dışında rutin faaliyetler sırasında meydana gelen kazaların

kayıt altına alınabilmesi ve gerektiğinde bildirilmesi için bir "Kaza Bildirim

Formu" oluşturulmalıdır. Bu form olaydan hemen sonra veya olduktan sonra

en geç 72 saat içerisinde doldurulmak zorundadır. Bu form ile güvenlik

sorumlusu tarafından ilgili kişiler (Laboratuvar Direktörü, Başhekim, varsa

Hastane Güvenlik Kurulu) bilgilendirilir ve bu form yönetim tarafından incelenip

onaylanmalıdır. Yani olaydan kısa süre içinde ilgili sorumluların bilgilenmesi

sağlanmış olacaktır. 
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TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

GÜVENLİK DENETLEMESİ HATA KAYIT FORMU

Denetleme tarihi :

Denetlemeyi yapan :

Saptanan hatalı uygulama :

Önerilen düzeltme hareketi önerisi :

Denetleyen

İmza

Güvenlik Uygulama Rehberi’nde

yapılan düzeltme ve  tarihi:

Güvenlik Sorumlusu

İmza

Yapılan değişiklik ve değişikliğin yapıldığı bölüm ve sayfa numarası kaydedilir.

Yapılan değişiklikten personel derhal bilgilendirilir ve bu durum kayıt altına alınır.

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

GÜVENLİK UYGULAMA REHBERİ DÜZELTME KAYIT FORMU

Uygulama Değişikliği Tarih
Güvenlik Sorumlusu

İmza
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Personel ile İlgili Görev ve Sorumluluklar:

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarındaki güvenlik uygulamalarının temel

prensibi personel güvenliğini tam olarak sağlayacak ortamları yaratmak ve bu

uygulamalardan hiç bir şekilde ödün vermemektir. Mikrobiyoloji uygulamaları

mutlak disiplin gerektiren uygulamalardır ve bundan asla taviz verilemez.

Çünkü "ben yaptım oldu" veya "bana bir şey olmaz" gibi düşüncelerin

mikrobiyoloji dünyasında yeri yoktur. Yirmi yıldır laboratuvarda çalışan bir

kişinin bir anlık hatası veya dalgınlığı hayatına mal olabilir. Bu nedenle

personele  güvenlik  eğitimleri  tam  olarak  verilerek  hem  kendi  hem

de çevresindeki kişilerin güvenliğini tehdit edecek olası kazaların önüne

maksimum düzeyde geçilmiş olacaktır. Sonuç olarak mikrobiyolojide ana

prensip koşulsuz disiplindir. 

Ayrıca belirtilmesi ve üzerinde durulması gereken en önemli personel

özelliklerinden birisi de kişinin "dalgınlık" özelliğine sahip olmasıdır. Bu

yapıda kişiler son derece tehlikeli ve hayatı tehdit edici uygulamaların yer

aldığı mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalışmakta zorlanırlar ve etraflarını

tehlikeye atarlar. Bu nedenle özellikle vurgulanması gereken bir nokta da

mikrobiyolojide dalgınlığa yer olmadığıdır.

Personel Güvenlik Komitesi ve Güvenlik Sorumlusu tarafından kendisine

verilen tüm güvenlik eğitimlerine eksiksiz katılmak zorundadır. Bu eğitimlerde

bilme hakkına sahip olduğu ve yasalar ile güvence altına alınan çalışma sahasında

hangi tehlikelerin bulunduğunu veya meydana gelebileceğini öğrenecektir. 

Yönetim tehlikeleri belirleme ve bu tehlikeleri en aza indirmek için gerekli

uygun işlemleri, donanım ve kontrol tedbirlerini sağlamakla, personelde

emniyet politikalarını, işlemlerini ve uyarılarını anlama ve takip etmek ile

yükümlüdür. Personel çalışma alanında gördüğü olası güvensiz koşullara

itiraz ve şikâyet etme hakkına sahiptir.

Laboratuvarda bir Güvenlik Komitesi ve Güvenlik Sorumlusu bulunsa da

çalışma alanlarında oluşabilecek kaza ve risklerinin kontrol edilmesi, önlenmesi

veya  saptanmasında  personel  anahtar  rol  oynar.  Verimli  bir  güvenlik

sisteminde kabul edilebilir ve kolay uygulanabilir bir personel raporlama

sisteminin oluşturulması güvenlik sisteminin gerekli şekilde yürütülmesi

için çok önemlidir. Eğer birçok yazışma prosedürleri ve personeli gereğinden
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fazla meşgul edecek bir bildirim sistemi oluşturulursa personel bu durumu

bildirmek yerine kendisi bazı çözüm yolları yaratmaya çalışacaktır. Böylece

olası riskler ve tehlikelerden yönetim haberdar olamayacak ve belki de ileride

ortaya çıkabilecek daha tehlikeli bir kazanın önüne geçilemeyecektir. Bu nedenle

oldukça basit ve kolay uygulanabilir bir bildirim sistemi oluşturulmalıdır.

Personel bu riskleri sadece raporlamakla yetinmemeli bunun yanında kendi

yorumu ve çözüm önerilerini de yanı sıra bildirmelidir. Laboratuvar güvenlik

sorumlusu bu nedenle personel ile iyi ilişkiler içerisinde olmalı ve zaman

zaman personelin görüş ve önerilerini alacağı toplantılar organize etmelidir. 

Personel Sorumlulukları:

• Yayınlanmış olan güvenlik talimatlarını okumak, verilen eğitimleri almak,

değerlendirme sınavlarında başarılı olmak.

• Güvenlik talimatlarında yer alan tüm kurallara uymak ve uygulamak.

• Kendisinin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyecek

davranışlardan kaçınmak.

• Çalışanlar emniyet politikalarını, işlemlerini ve uyarılarını anlamak ve takip

etmek. 

• Diğer personelin dikkatini dağıtmasına ve hata yapmasına sebep olmamak.

• Laboratuvar hizmetleri sırasında kişisel ve çevre güvenliği için gerekli

olan eldiven, maske, güvenlik kabini gibi araç ve gereçleri bilimsel doğrular

ve bu konuda yayınlanmış kurallar çerçevesinde doğru şekilde kullanmak.

• Laboratuvarın güvenlik sorumlusunu ve yardımcıları ile iletişim içinde

olmak.

• Olası tehlikeler nedeniyle laboratuvar uygulamalarındaki değişikliklerden

laboratuvar sorumlularını bilgilendirmek.  

• Laboratuvar çalışmaları sırasında temiz, ütülü, beyaz önlük giymek,

kontamine olmuş önlükleri derhal temizi ile değiştirmek. Önlük düğmelerini

daima kapalı tutmak.

• Ellerinde kesi veya çatlaklar mevcut ise mutlaka yara bandı ile kapatmak.
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• Mikrobiyolojik risk taşıyan her türlü örnekle uğraşılacağı zaman eldiven

giymek. Eğer eldiven bariz şekilde kontamine veya yırtık ise eldiveni

değiştirmek.  (Her  zaman  eldiven  giymek  veya  eldivenlerin  kontamine

olmadığına emin olmak kişinin kendi sorumluluğudur.)

• Eldivenleri çıkardıktan sonra ve laboratuvarı terk ederken mutlaka ellerini

yıkamak, el dezenfektanı solüsyonları uygulamak.

• Kontamine eldivenler ile telefona cevap vermemek, bilgisayar klavyesi ile

bir şeyler yazmamak. 

• Çalıştığı sahanın kayıtta kullanılan klavyelerin, telefonların, inkübatör

kapı tutanaklarının, mikroskop makro ve mikro vidalarının ve kapı kolları

gibi yerlerin günlük olarak dezenfekte edilmesini sağlamak.

• Delici ve kesici özellikteki atıklar (enjektör iğnesi, lam, lamel, ilaç ampulleri

vb) özel plastik atık kutularına atmak ve bu konuda yayınlanmış kurallara

koşulsuz uymak.

• Güvenli tıbbi atık uygulamalarına harfiyen uymak. (Geri dönüşümsüz

kontamine atıklar kırmızı poşet geçirilmiş çöp kovalarına atılması gibi).

• Laboratuvar çalışmaları sırasında oluşan biyolojik kirlenme nedeni olabilecek

kazalarda çevresel kirlenmeye ve personelin enfekte olmasına engel olacak

tedbirleri almak, yönetime haber vermek ve öncelikli dezenfeksiyon

tedbirleri alınmak.

• Söz konusu durumda dezenfeksiyon elemanı gelene kadar eldiven kullanarak

kontamine maddenin daha geniş alana yayılmasını önlemek amacıyla kağıt

havlu veya benzeri malzeme ile kontamine sıvı materyal temizlemek,

kontamine cam kırıklarını ise özel plastik kutulara atmak.

• Kontamine materyalin göze bulaşması durumunda, laboratuvarda mevcut

göz yıkama solüsyonu ve bol su ile yıkanmak.

• Laboratuvarda yangın çıkması halinde koridorda bulunan yangın söndürme

cihazları ile kuralına uygun şekilde müdahale etmek ve derhal itfaiyeye

haber vermek. (Kişinin giysilerinde bir yanma söz konusu olursa  derhal

laboratuvarlar  katında  bulunan  acil  duş  kullanılarak söndürme işlemi

yapılmalıdır.)
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Yukarıda belirtilen ve laboratuvarın mevcut güvenlik uygulamaları rehberinde

yer alan kurallara uymayan, kendisini ve çalışma arkadaşlarını hayati riske

sokacak önemli derecede güvensiz davranışları gerçekleştiren veya belirlenen

ana hatları zorlayan bir personele işten uzaklaştırmaya kadar gidebilecek

disiplin kuralları uygulamalıdır. Bu tarz davranışlarda bulunan personel önce

sözel daha sonra yazılı olarak ikaz edilmelidir. Hatalı davranışları ve dü-

zeltici uygulamalar konusunda bilgilendirilmelidir. Son noktada ise disiplin ceza-

sı uygulanmalıdır. Tüm bu ikaz ve ceza uygulamaları aşağıda örnek olarak veri-

len formlara işlenir, personele imzalatılır ve şahsi dosyasına kaldırılmalıdır. Bu

tarz davranışlarda bulunan personel güvenlik sorumlusu tarafından sürekli

gözetim altında tutulmalıdır.

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

BİYOGÜVENLİK UYGULAMASI PERSONEL İKAZ FORMU

Personelin Adı:

Görev yeri:

Tarih:

Sözel ikaz tarihi:

Yazılı ikaz tarihi:

Son yazılı ikaz tarihi:

Cezalandırma tarihi:

Uyulmaya/uygulanmayan

Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı biyogüvenlik kuralı;

Uygulanması gereken davranış şekli;

Tekrarı durumunda uygulanacak ceza;

Güvenlik Sorumlusu 

İmza

Biyogüvenlik uygulaması personel ikaz notu’nu okudum. Uymam gereken

kurallar konusunda Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Güvenlik sorumlusundan

gerekli bilgileri aldım. Aksi davranışım durumunda olaydan sorumlu olacağım

konusunda bilgilendirildim.

Personel 

İmza
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PERSONELİN GÜVENLİK EĞİTİMİ

Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Berksan ŞİMŞEK

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan "Laboratory Biosafety Manual"

isimli doküman "hiçbir biyogüvenlik kabini veya diğer uygulamalar
biyogüvenlik için çalışan kişinin bilgilendirilmesi ve anlamasının
yerini tutamaz" demektedir. 

Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarında "keşke" sözcüğünün kullanılmasına

neden olmamak için gereken her şeyi yapmak, kazasız ve tehlikesiz bir or-

tam yaratmak güvenlik eğitimi programlarının ana hedefi olmalıdır. 

Mikrobiyoloji eğitiminin en önemli köşe taşlarından birisi "Mikrobiyoloji

Laboratuvarlarında Biyogüvenlik" konusudur. Ancak ne yazık ki ülkemizde

mikrobiyoloji eğitimi veren kurumların birçoğunun eğitim programlarına

baktığımızda bu konuda bir ders konusuna rastlanmamaktadır. Bu konuda

eğitim sadece asistan eğitiminde değil Tıp Fakülteleri, Eczacılık Fakülteleri,

Sağlık Meslek Yüksek Okulları öğrencilerinin eğitim programlarında da yer

almalıdır. Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalışan tüm personelin

(doktor, biyolog, laborant, temizlik elemanları, stajyer öğrenciler, misafir

araştırmacılar, kısa süreli ziyaretçiler vs.) çalışmaları esnasında karşılaşa-

bilecekleri riskler ve uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirilmeleri

bir zorunluluktur ve kişisel bir haktır.

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında meydana gelen kazaların oluş nedenleri

incelendiğinde tespit edilen kazaların %36’sının kişinin kendine güveni

nedeniyle gereğinden hızlı çalıştığı zamanlarda oluştuğu ya da tam öğle

yemeği öncesi veya gün sonunda dalgınlığın arttığı zamanlarda ortaya çıktığı

gözlemlenmiştir. Tespit edilen bu kazaların %30’u daha önce laboratuvar

güvenliği konusunda eğitim uygulanmış personelde gözlenmektedir. Bu

veriler, davranışların ve iş alışkanlıklarının, laboratuvar kazaları açısından

önemli faktörler olduğunu göstermiştir. Verilen eğitimler ve yaşanılan olaylar

sonucunda laboratuvar personeli çok sık yapılan ve artık kanıksanmış duruma

gelmiş  bir  uygulamanın  bile  ciddi  enfeksiyonlara  neden  olabileceğini

öğrenmektedir. Eskiden uygulanan ve ciddi enfeksiyon nedeni olup artık
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riskli davranışlar olarak bilinen ağızla pipetleme, iğne uçlarının dikkatsizce

kapatılmaya çalışılması, laboratuvarda yemek yeme, sigara içme gibi davranışlar

bu bilinçlenmenin sonucu olarak artık terkedilmiş ve yasaklanmıştır. Ancak

yinede personelde zamanla oluşabilecek ve çok tehlikeli olan kendine güven

hissine dayalı davranışların önüne geçebilmek için sıkıcı da olsa güvenlik

eğitimlerinin ve brifinglerinin belli dönemlerle yenilenmesinde yarar vardır. 

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında yeni personelin uyum eğitimi

laboratuvarlarda çalışan teknisyenler, biyologlar, uzmanlar ve tüm öğretim

üyelerinin katıldığı bir ekipçe yapılmalıdır. İşe başlayan personelin uyum

(oryantasyon) eğitiminin bir bölümü laboratuvar güvenlik uygulamalarını

içermelidir. Laboratuvar güvenlik sorumlusunun laboratuvarın olası tehlikeleri,

bunların  önlenmesi  ve  kontrolü  hakkında  personeli  yeterli  düzeyde

bilgilendirmesi laboratuvar kaynaklı enfeksiyonların, kazaların ve olayların

önlenmesi için en önemli yoldur. Bu nedenle hizmet içinde sürekli eğitim

güvenlik için şarttır. Bu eğitimler sadece personel için değil aynı zamanda

kısa süreli de olsa laboratuvarda bulunacak ziyaretçiler, kursiyerler, stajyerler ve

öğrenciler  içinde  planlanmalıdır.  Patojen  mikroorganizmalar  ile  çalışan

laboratuvar görevlileri çalıştıkları enfeksiyöz ajanların tehlikeleri ve bulaşıcılıkları

hakkında sürekli bilgilendirilmelidirler.

Biyogüvenlik konusunda gerekli eğitimin verilmesi başta laboratuvar

yöneticileri olmak üzere tüm çalışanların sorumluluğundadır. Ekip olarak

bu konuda aşağıda belirtilen noktaları da içerecek güvenlik politikaları

oluşturulmalı ve eğitim sistemi bu temel üzerine oturtulmalıdır. Etkin bir

güvenlik eğitim programı ilk önce laboratuvar yöneticisinden başlar. Her

şeyden önce yönetim bu konunun önemine ve gerekliliğine inanmalı ve

laboratuvarın temel eğitim programları içerisine dahil etmelidir. Laboratuvar

yöneticileri ve güvenlik sorumluları bu konuda anahtar rol oynarlar. Tüm

sağlık eğitimlerinde olduğu gibi biyogüvenlik eğitimlerinin verimliliği yönetimin

ilgisi, oluşturduğu motivasyon faktörlerine ve personel ile oluşturduğu iyi

bir iletişime bağlıdır. Eğitimin her aşamasına yönetici (gerektiğinde) ve

güvenlik sorumlusu bizzat nezaret etmelidir. 

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalışan tüm personelin (yeni

personele ilk yıl altı ayda bir) yılda bir kez güvenlik eğitimi tazelenmelidir.
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Laboratuvar uygulamaları sırasında uygulanan sürekli eğitim ile personeli

uyanık tutmak şarttır. Personelin birçoğunda kendine güvene dayalı olarak

bu tip bir tazeleme eğitiminin gereksiz olduğu düşüncesi oluşabilir. Ancak

laboratuvar  kazalarının  büyük  çoğunluğunun  sıklıkla  rutin  hizmetlerin

uygulanması sırasında tecrübeli personel tarafından gerçekleştirildiği birçok

çalışma ile ortaya konmuştur. Bu nedenle tüm olumsuz düşünceleri göz ardı

edip güvenlik eğitimi tazelemesi her yıl yapılmalı ve bu eğitimler kayıt altına

alınmalıdır. 

Verimli Bir Biyogüvenlik Eğitim Programı Oluşturulurken Dikkat

Edilmesi Gereken Önemli Noktalar Şunlardır:

1. İhtiyaçların değerlendirilmesi: Bu süreç eğitim içeriklerini tanımlamayı,

önem sırasını ve bunları gerçekleştirirken gerekli tüm detayları içermesinin

yanında eğitim ihtiyacı olan personelin saptanmasını da içermelidir. Bu

noktada  laboratuvar  hizmetleri  ve  çalışan  personel  ile  ilgili yapılan

değerlendirme analizleri çok önemlidir. Gerektiği şekilde yapılmış bir

analiz çalışması tüm programı yönlendirecektir.

2. Eğitim  hedeflerinin  ortaya  konması:  Bunlar  eğitilen  personelin

sergilemesi beklenen ve gözlenebilir davranışlardır. Personele eldiven,

maske, gözlük kullanma alışkanlıklarını  edinmesi örnek verilebilir.

Hedeflere  ulaşmak,  arzu  edilen  hareketlerin  ve  davranışların ileri

dönemlerde hangi düzeyde gerçekleştiğine bağlıdır.

3. Eğitim içeriğinin tanımlanması: Davranış hedeflerine ulaşmak için

eğiticinin kazandırması gereken bilgi ve becerileri kapsar. İşi ve beklentileri

bilen kişiler tarafından eğitim programının içeriği hazırlanmalıdır. Analiz

çalışmaları sırasında saptanan hatalı ve tehlikeli uygulamalar ve karşılaşılan

personel güvenliğini tehlikeye sokan sonuçlar üzerine yoğunlaşılarak

alınması gereken tedbirler saptanmalı ve eğitim programları içerisine

adapte edilmelidir. 

4. Bireylerin   öğrenme   durumlarının   değerlendirilmesi: Eğitim

uygulamalarında katılımcıların nitelik ve karakteristik özellikleri göz

önünde bulundurulmalıdır. Eğitime katılan kişiler yetenek, bilgi, genel

kültür, eğitim öncesi alt yapı açısından farklılıklar gösterebilir. Bazı kişilerde
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görsel eğitimden bazılarında ise yazılı dokümanı okuyarak daha fazla verim

alınabilir. Bu nedenle eğitime alınan personelin özelliklerine göre tavır

belirlenebilir. 

5. Öğrenim  şartlarını  özelleştirme: Bazen eğitim tarzı (video, yazılı

doküman gibi) verilmek istenen beceri ile uyumsuz olabilir. Örneğin;

problemlerin çözümü konusunda yeteneklerin geliştirilmesinin amaçlandığı

bir durumda yazılı dokümanlara bağlı kalmak ezberlemeye dayalı bir yaklaşıma

sebep olabilmektedir. Düşünme-sebeplendirme-sonuçlandırma şeklinde

bir yaklaşıma sahip olmalarına yönelik bir eğitim tarzı benimsenmelidir.

Kişiler her yaptıkları işin, uygulamanın ileride doğurabileceği sonuçları

hesap edebilme ve ileriye dönük muhakeme yapabilme yeteneğine sahip

olmalıdırlar. Yapacakları hatalı bir uygulamanın kendi hayatlarını tehdit edici

bir sonucu doğurabileceğini muhakeme edebilmelidirler. Bu nedenle

bazen yazılı doküman ve video, slayt gibi görseller yerine bizzat pratik

uygulamalar tercih edilebilir.

6. Eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi: Verilen eğitimin etkili olup

olmadığı değerlendirilmelidir. Verilen eğitimlerin sonucunda personelde

gözlenen uygulama sonuçlarına göre eğitim uygulamaları değerlendirilmeli

ve buna  göre  gerekiyorsa  eğitim  programlarında  gelişmeye  yönelik

revizyonlar yapılmalıdır. 

Yeni Çalışmaya Başlayanların Uyum Eğitimi

Bir aday işe alındığında ilk safha yeni çalışanın mikrobiyoloji laboratuvarı

çalışma sistemini özümsemesini sağlamaktır. Uyum eğitimi yeni işe alınan

veya laboratuvara yeni gelen (stajyer, öğrenci, ziyaretçi gibi) kişiler için mutlaka

uygulanmalıdır.

Her şeyden önce, uyum dönemi bir hoş geldin sürecidir. Bu nedenle

yöneticiler; tecrübeye dayandırılarak güvenlik tedbirleri ile yeni personeli

mikrobiyolojiye karşı soğutmayan ve korku yaratmayan bir eğitim süreci

sağlamalıdırlar. Uyum sürecinin temeli kişiyi kurumsal ilkelere, prosedürlere

alıştırmak,  yönetim  kuralları  hakkında  bilgilendirmek  ve  mikrobiyoloji

laboratuvarının çalışma kuralları ve yapısı hakkında bilgi vermenin yanında

mikrobiyolojiyi sevdirmektir. 
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Yönetim tarafından bir kişinin laboratuvarda çalışmasına karar verildikten

sonra laboratuvar güvenlik sorumlusu ile birlikte uyum ve güvenlik eğitimi

takvimi belirlenir ve uygulanır.

Tanıtma ve bilgilendirme amacıyla işe yeni başlayacak kişiye eğer varsa

laboratuvarı  tanıtan  ve  görev  kapsamını  anlatan  bir  kitapçık,  kendisine

uygulanacak eğitim programının dokümanları ve uygulama takvimi teslim

edilir.  Böylelikle  kişinin  işe  alınması  ile  işe  başlaması  arasındaki  süreç

içerisinde kişinin ön bilgi sahibi olması sağlanır. İşe başladığı gün mutlaka

uygun laboratuvar önlüğü veya kıyafeti getirmesi özellikle belirtilir. 

Eğitim programı tamamlanıncaya kadar yeni personel laboratuvar güvenlik

sorumlusunun kontrolü ve denetimindedir ve ayrıca görevlendirilen eski bir

personel tarafından sürekli kontrol edilir ve korunur. Bu süreç içerisinde

kendisine hiçbir sorumluluk verilmez. 

Yeni personele öncelikle görev özelliklerine göre masa, dolap ve sosyal

ihtiyaçları sağlanır ve kendisini tanıtan görev kartı verilir. Bu kartı taşımadığı

sürece laboratuvarlara hiç kimsenin giremeyeceği konusunda bilgilendirilir. 

Laboratuvar gezdirilir, yöneticiler ve diğer personel ile tanıştırılır. Yapılan

uygulamalar ana hatları ile tanıtılır ve kurumun genel personel politikası,

uyulması gereken çalışma kuralları, disiplin uygulamaları, mesai saatleri,

kıyafet zorunluluğu ve olmazsa olmazları konusunda bilgilendirilir. 

Birçok uyum eğitiminde laboratuvarın genel özellikleri, laboratuvar

uygulamaları (bilgisayarların kullanımı, uygulanan test yöntemleri, kalite

kontrol uygulamaları gibi) konuları yer alır. Ancak eğitim takviminde her

şeyden önce genel güvenlik uygulamaları ve uyarıları ile uyulması gereken

genel kurallar öncelikli olarak yer almalıdır. Laboratuvarda uygulanan testler

ile ilgili özel güvenlik uygulamaları ayrıca bu testler anlatılırken vurgulanır. 

Laboratuvar uygulamaları sırasında oluşabilecek olası şahsi hatalar ve bu

gibi olası durumlarda sorumluluğun kendisine ait olacağı konusunda kişi

bilgilendirilir. Örneğin; 
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a. Soluma riski (agara ekim, pipetleme, kültürleri açarken gibi),

b. Sıçrama riski (örnekleri alırken yayma ve kültürleri hazırlarken),

c. Perkutan bulaş riskleri (enjeksiyon sırasında, kan alırken veya potansiyel

tehlikeli materyaller ile işlem yaparken, dekontaminasyon işlemleri ve

enfeksiyöz materyallerin imhası sırasında),

d. Isırık veya tırmıklama (laboratuvar hayvanları ile ilgilenirken),

Yeni  personel  güvenlikle  ilgili  tüm  telefon  numaraları  konusunda

bilgilendirilir. Özel durumlarda haber vermesi gereken yerler ile ilgili tüm

numaralar kendisine liste halinde verilir, ayrıca gerektiğinde ulaşacağı noktalar

belirtilir. (Güvenlik sorumlusunun numarası, yangın ihbar numarası gibi)

Performansın Değerlendirilmesi

Verilen her eğitim sonrasında personele teorik ve/veya pratik güvenlik

uygulamalarına yönelik performans değerlendirmesi yapılmalıdır. Performans

değerlendirmesi personelin verilen eğitimi nasıl algıladığını, bu konuyu ne kadar

önemsediğini ve nasıl uygulayacağını sorgular.  Performansı değerlendirmek

için kullanılan standartlar iş tanımında vurgulanmalı, tutarlı ve objektif

olmalıdır. Temelde, genel bir performans değerlendirmesi için, tek başına ya

da bir kombinasyon içerisinde ölçülebilecek üç paremetre vardır; sonuçlar,

davranışlar ve yetenekler. 

Performans değerlendirmesi özellikle;

1. Eğitime katılan kişilerin eğitim dokümanlarında anlatılan ve uyulması

gereken kurallar hakkındaki bilgisinin ölçülmesi,

2. Eğitime  katılan  kişilerde  meydana  gelen  davranış  değişikliklerinin,

laboratuvar çalışmaları sırasındaki güvenlik kurallarına riayetinin ve

performansının objektif değerlendirmesi,

3. Bu konuda kendisine ve birlikte çalıştığı arkadaşlarına karşı sorumluluk

duygusunu,

4. Personelin değerlendirilmesi ile elde edilen sonuçların kurumun hedefleri

ve beklentileri ile uyumluluğu içermelidir.



158

Personele uygulanacak uyum ve güvenlik eğitimleri sonrasında genel bir

değerlendirme  yapılarak  laboratuvar  direktörüne  sonuçlar  bildirilir.

Kişinin genel yapısı (örneğin aşırı dalgınlık gibi) ve eğitim sonuç raporları

değerlendirilerek tehlikeli bir ortam olan mikrobiyoloji laboratuvarlarında

çalışıp çalışamayacağına karar verilir. 

Eğitimi tamamlanan ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalışması uygun

görülen personelin bu konuda daha önce eğitimi verilmiş olan uygulama ve

güvenlik talimatlarını;

a. Okuduğu, anladığı ve uygulayacağına,

b. Yönetim tarafından kendisine verilen güvenlik ekipmanlarını kullanacağına,

c. Şahsi hatalarından dolayı oluşacak kazalardan kendisinin sorumlu olacağına,

d. Yönetime ait kusur ve ihmallerde ise yönetimin sorumlu olacağına dair

(tarih belirtilerek) imzası alınarak şahsi dosyasına kaldırılır. 

Personelin bu yapılan ön değerlendirmelerde başarılı olması personel

hakkında mutlak pozitif bir değer elde etmek anlamına gelmemelidir.

Önemli olan ilerideki dönemlerde aldığı bu uyum ve tazeleme eğitimlerini

pratik çalışma hayatının bir parçası haline getirmesidir. İşte bu noktada

yönetim ve güvenlik sorumlusu personelin laboratuvar içindeki tavır ve

davranışlarını sürekli takip etmeli ve gerek duyduğunda personelini ikaz

etmeli, güvenlik kurallarına uymaması durumunda cezalandırma yoluna

gitmeli ve hayatı tehdit edici davranışların devamı halinde gerekirse işine son

vermelidir. Güvenlik sorumlusu personel hakkındaki tüm bu değerlendirmelerini,

ikaz ve cezalandırmalarını personele ait güvenlik dosyasında kayıt altına

almalıdır. 

Eğer güvenlik uygulamalarında bir değişiklik söz konusu olursa yönetim

laboratuvar içinde yapılan geri bildirim toplantıları veya ek eğitim toplantıları

ile personeli bilgilendirmeli ve bu değişiklikler içinde ayrıca imzalarını almalıdır.

Kayıtlar:

Oluşturulacak güvenlik dosyalarında her personel için verilen eğitimlerin

kayıtları tutulmak ve saklanmak zorundadır. Bu kayıtlar personele verilen

güvenlik eğitimini kanıtlayan imzalı belgenin yanında uygulanan performans
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değerlendirme sonuçlarını da içermelidir. Bir kontrol ve denetlemede tüm

kayıtlar  eksiksiz  gösterilebilmelidir.  Olası  kaza  durumlarında  ve  adli

araştırmalarda delil niteliğinde olacak personel ile ilgili bu kayıtlar (uyum ve

eğitim kayıtları da dahil olmak üzere) personel çalıştığı müddetçe tutulmalı

ve ayrıldıktan sonrada en az beş yıl saklanmalıdır. 

GÜVENLİK EĞİTİMİ KAYIT FORMU

Personelin Adı ve Soyadı:

Tarih
Eğitim

Değerlendirme Notu

Laboratuvar

Güvenlik Sorumlusu

(İmza)

Laboratuvar

Direktörü

(İmza)

TIBBI MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

BİYOGÜVENLİK UYGULAMA REHBERİ EĞİTİM KAYIT FORMU

Tıbbi Mikrobiyoloji Biyogüvenlik Uygulama Rehberi’ni okudum. 

Verilen eğitim derslerine katıldım. 

Tüm eğitimi ve uygulamam/uymam gereken kuralları anladım ve uygulayacağım. 

Tarih Adı Soyadı

Laboratuvar

Güvenlik Sorumlusu

(İmza)

Personel

(İmza)
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LABORATUVAR PERSONELİNİN SAĞLIĞI,

LABORATUVAR KAZALARI VE 

ACİL DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER

Işın AKYAR

Laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlar (LKE) 20. yüzyılın başlarında bildirilmeye

başlanmıştır. Pike ve Sulkin’in yaptığı çalışmalarda 1930-1978 yılları arasında

4,079 laboratuvar kaynaklı enfeksiyondan 168’inin ölümle sonuçlandığı

açıklanmıştır. Laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlar genellikle, iğne, enjektör

batmaları, kesici delici alet yaralanmaları, enfeksiyöz maddelerin muköz

membran ve cilde doğrudan dökülmesi ya da sıçraması, ağız ile pipetleme

yoluyla ya da ağıza, gözlere parmaklarla ya da enfeksiyon etkenleri ile kontamine

nesnelere dokunarak, hayvan ısırık ya da tırmalamaları ya da enfeksiyöz

damlacıkların solunması yoluyla oluşmaktadır.

Bakteri kaynaklı enfeksiyonlar, tüm LKE’ın% 40’ından fazlasını oluşturduğu

ve yaklaşık olarak 37 civarında etiyolojik etkenle oluştuğu gösterilmiştir.

Yapılan araştırmalarda laboratuvar çalışanlarının toplum geneline göre 3-9

kat daha sık Mycobacterium tuberculosis ile enfekte oldukları gösterilmiştir.

Viral etkenlerden en sık LKE’na yol açan hepatit B’dir. Laboratuvar çalışanları

enfekte bir enjektörün batması ile %30 oranında hepatit B, %3-5 oranında

hepatit C ve % 0,3 oranında HIV ile enfekte olabilmektedirler.

LKE aynı zamanda fungal ve parazitik enfeksiyonları da içermektedir.

Laboratuvarla ilişkili en sık görülen fungal enfeksiyonlar arasında dimorfik

mantarlar grubunda yer alan Blastomyces, Histoplasma ve Coccidioides

bulunmaktadır. Fungal enfeksiyonların çoğu konidyaların solunması ile

gelişmektedir. Parazitle ilişkili LKE, öncelikle Leishmania, Plasmodium,

Toxoplasma, Trypanosoma cruzi ile oluşmaktadır. Laboratuvar ilişkili sıtma

olgularının %56’sı vektör kaynaklıdır, yani araştırmalarda kullanılan sineklerle

bulaşmaktadır. 

Sağlık çalışanlarının çoğu enfeksiyon etkenlerini iğne batması yoluyla ya

da hastadan kan alımı sırasında almaktadırlar. Patojenik ve genetik yapısı

değiştirilmiş mikroorganizmalarla çalışılan laboratuvar ortamlarında çevre
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güvenliğinin mutlaka sağlanması gereklidir. Son 30-40 yıl içerisinde laboratuvar

güvenliği hakkında pek çok araştırmacı tarafından çeşitli düzenlemeler ve

rehberler geliştirilmiştir. Bu rehberlere göre; çalışılacak mikroorganizmaların

oluşturduğu hastalıkların ağırlık derecesine, bulaştırıcılığına, etkene göre

değişen korunma derecelerine ve yapılan işe göre BGS 1 ila 4 arasında bir

seviye belirlenmiştir. Biyogüvenlik seviyeleri hakkında ayrıntılı bilgi için:

Bakınız; Laboratuvarların biyogüvenlik seviyeleri ve enfeksiyöz ayarlarının

risk gruplandırılması.

Biyogüvenlik seviyelerine göre bu laboratuvarlarda yapılan çalışmaların

risk değerlendirmesinde;

1) Fiziksel güvenlik,

2) Verilerin ve elektronik teknoloji sistemlerinin güvenliği, 

3) Çalışan güvenliği,

4) Laboratuvar alanlarına ulaşım güvenliği, 

5) Çeşitli   etkenlerin  varlığında  uygulanacak  yöntemler  ve  bunların

sorumluluğu, 

6) Enfeksiyon etkeni mikroorganizmaların transportu, 

7) Laboratuvarda oluşabilecek kaza ve olaylar için geliştirilmiş prosedürler, 

8) Acil durum planları ve

9) Güvenliğin bozulabileceği durumlar, göz önünde bulundurulmaktadır. 

Bilgilendirme

Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışan sağlığını korumak için mutlaka bir

güvenlik programı oluşturulmalıdır. Bu güvenlik programının amacı; her ne

kadar hasta örnekleri ve canlı mikroorganizmalarla çalışıldığı için zor olsa da

risk düzeyini mümkün olduğunca sıfıra yakın tutmak olmalıdır. Bu açıdan,

düzenlenen güvenlik programının eğitiminin tüm laboratuvar çalışanlarına

verilmesi gereklidir. 
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Bu biyogüvenlik planının, güvenlik işleyiş prosedürünün olması ve bunun

çalışanlar tarafından benimsenmesi laboratuvar yönetiminin sorumluluğundadır.

Mikrobiyoloji laboratuvarında işe her yeni başlayan personele öncelikle

laboratuvar güvenliği, hijyeni, acil durumlar, laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlar,

bunlardan nasıl korunacağı, laboratuvar kazaları, yaralanmalar ve olağanüstü

durumlar halinde neler yapması gerektiği ile ilgili eğitimler verilmeli ve kayıt

altına alınmalıdır. Güvenlik önlemleri ile ilgili eğitimler ilk eğitim alındıktan

1 yıl sonra tekrar verilerek unutulmuş olan bilgiler varsa tekrar hatırlanması

sağlanmalıdır.  Çalışan  eğitimleri  düzenli  olarak  yapılmalı,  eğitimlerin

çalışanlar tarafından alındığına, benimsenip uygulandığına emin olunmalı

ve acil plan uygulamaları ile pekiştirilmelidir. Çalışanlar kişisel korunma ve

özel tehlikeler konusunda uyarılmalıdır ve güvenlik ile ilgili her türlü konuda

belirlenmiş yazılı standart prosedürler izlenmelidir.

Ayrıca, tüm laboratuvar çalışanları kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR)

ve diğer ilk yardımla ilgili eğitimleri almalıdır. Çalışanların bu eğitimleri aldığı

ve  uyguladığı  laboratuvar  yönetimi  tarafından  kontrol  edilmelidir.  Bu

eğitimler Yıllık Eğitim Çizelge’lerine de dahil edilmelidir. Eğitim hakkında

detaylı bilgi için: Bakınız; Personel Güvenlik Eğitimi.

Uyulması gereken çalışma kuralları çalışan personelin sağlığını korumaya

yönelik olarak belirlenmiştir, bu kurallar ve oluşturan tüm prosedürler

personele eğitim programları ile anlatılır, okutulur ve okuyup anladığına ve

kurallara uyacağına dair imzası alınır. Laboratuvar kaynaklı enfeksiyonların

önlenmesine dair tedbirler almak yönetimin sorumluluğunda olmakla beraber

bundan sonra kurallara uymak ve kişisel olarak kendini korumak personelin

kendi sorumluluğundadır.

Kişisel Sağlık Taraması

Aslında laboratuvarda işe başlayan personel için yapılması gereken sağlık

taraması, hastane veya sağlık kuruluşlarının farklı bölümlerinde çalışacak kişilere

uygulanması gereken taramalardan çok fazla farkılık göstermemektedir. 
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İşe Yeni Giren Personel Hakkında Bilinmesi Gerekenler:

• Kişinin sağlık ile ilgili hikayesi (geçirdiği hastalıklar, ameliyatlar, halen

sürmekte olan hastalıkları, varsa herhangi bir madde bağımlılığı, vs.

sorgulanır) 

• Kişinin bağışıklık durumu; daha önce yapılmış olması gereken hepatit-B,

kızamık, kabakulak, kızamıkçık, su çiçeği ( Varicella zoster), boğmaca,

polio, BCG, difteri, tetanoz,  Haemophilus influenza Tip B gibi aşılarının

yapılıp yapılmadığı sorgulanır. 

Aslında bu sorgulama kurumun insan kaynakları bölümünde de yapılabilir.

Ancak  laboratuvar  çalışanlarının  güvenlik  kayıtlarının  çalıştığı  birimde

bulunmasında yarar vardır. Kişi işe müracaatında bu soruların bazılarına

doğru yanıt vermeyebilir (örneğin: Alkol sorunu, uyuşturucu kullanımı gibi)

ancak daha sonra bir sorun yaşandığı takdirde kurumun elini güçlendiren

veriler olarak kalır.

İşe Yeni Giren Personelde Yapılacak Sağlık Taramasında İstenmesi

Gereken Raporlar;

• Sağlık raporu(Hükümet Tabipliği/Sağlık Ocağı Onaylı)

• Verem Savaş Dispanseri Raporu(Verem Savaş Dispanseri Onaylı)

• Göz Hastalıkları kliniğinden uzman onaylı rapor (Renk körlüğü için)

Laboratuvarda çalışmak isteyen her yeni personelden başvuru belgelerinden

birisi olarak sağlık raporu istenmelidir. Bu rapor o kişinin laboratuvarda

çalışmasına engel olacak bir hastalığı olup olmadığı gösterilebilmelidir. Ayrıca

Verem Savaş Dispanseri tarafından yapılacak bir tarama ile (akciğer filmi, PPD

testi) aktif akciğer tüberküloz varlığı araştırılır. Mikrobiyoloji laboratuvarında

çalışan personelin renkleri ayırt etmede bir sorunu olmamalıdır. Bu nedenle

renk körlüğü olmadığına dair bir raporu da bulunmalıdır. 
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PERSONEL İŞ SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME FORMU

Bu değerlendirmenin amacı bulaşıcı hastalıkları taramak ve iş yapmanızı

engelleyebilecek fiziksel, mental ve duygusal rahatsızlıkları ortaya koymaktır.

Bazı rahatsızlıklar tespit edildiğinde; yapacağınız işin temel fonksiyonları

başarıyla icra edilirken işi güvenli bir şekilde yapmanızı sağlayacak kısıtlamaları

belirlemeye çalışacağız. Bu değerlendirme gizli hastalıkları belirlemek ya da

tıbbi tedavi önermek için yapılmış kapsamlı sağlık değerlendirmesi değildir.

Aşağıdaki bilgilerin doğru olduğunu garanti ederim. İş sağlığımla alakalı

amaçlar için Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı ya da diğer sağlık birimlerinde

gözden geçirilmesini anlıyorum ve onaylıyorum. Daha sonra gerekli olacak

testleri veya bu işi yapabilmem için benim rahatlığımı tanımlayacağı farz

edilen gerekli değerlendirmenin yapılmasını kabul ediyorum ve bu testleri

ya da değerlendirmeleri yapacak olan kişilere alakalı bilgileri göndermek için

test yapımını sağlayan kişiyi yetkili tayin ediyorum. Dahası gerçeklerin yanlış

değerlendirilmesi bu iş fırsatında hakkın kaybedilmesiyle sonuçlanabileceğini

de anlıyorum. Bu bilginin benim güvenli Çalışan İş Sağlığı kaydım olacağını

ve başkaları ile paylaşılmayacağını anlıyorum.

Adı Soyadı: Vatandaşlık Numarası:

Adres: Doğum Tarihi:

Bölümü/Çalışma Alanı: Ev/cep Tlf:

Görev Tanımı: Müdürü:

Başvuranın İmzası Tarih-gün/ay/yıl
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İş Bilgileri

Size önerilen iş tanımı;

“Personel ve İş Sağlığı Değerlendirme formu devamı”

Kısıtlı aktivite içeren herhangi bir Bu işin temel fonksiyonlarını yapabilecek 

sakatlığınız var mı? misiniz?

Hayır    Evet Evet    Hayır    Kesin değil

Evet ise, kısıtlamaları belirtiniz:

Hayır ise, bu kısıtlılığa uyum sağlamak

için işte modifikasyonlara ihtiyacınız

olacak mı?

Evet    Hayır    Kesin değil

Evet ise, lütfen açıklayın:

Evet ise bu kısıtlamalar;

Kalıcı    Geçici

İş Özgeçmişi - En sondan başlayarak, son üç pozisyonunuzu yazınız.

BAŞLIK

1

2

3

ÖZET TANIMLAMA YAPILAN İŞ
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“Personel ve İş Sağlığı Değerlendirme formu devamı”

Kişisel değerlendirme;

1. Aşağıdakilerden herhangi birine

sahip misiniz? (hepsini kontrol edin)

E H Gözlerden birinde düzeltilemeyen 

görme kaybı var mı?

E H Düzeltme gerektiren görme kaybında 

gereken düzeltme tipi

(eğer yapılabiliyorsa)

 yakın düzeltme     kontakt lens

 uzak düzeltme      gözlük

E H Düzeltilmeyen işitme kaybı

2. Aşağıdakilerden herhangi birinde azalmış 

fonksiyonunuz var mı?

E H Her iki el/kol, uzanmayı/sıkıca tutmayı 

içeren, parmak kullanımı

E H Boyun ya da bel

(artrit ya da sıkışmış sinir)

E H Kalça, diz, bilek ya da ayak

3. Aşağıdakilerden herhangi birinde azalmış 

fonksiyonunuz var mı? (hepsini kontrol edin)

E H Uyanık kalma ya da bilinç durumunu 

devam ettirme (felç, diyabet ya da uyku 

bozukluğundan kaynaklanan)

E H Nefes alma ya da dayanıklılığı devam

ettirme (göğüs ağrısı, amfizem veya 

astımdan kaynaklanan)

E H İmmün yetersizlik, 

(diyabet, HIV enfeksiyonu, romatoid

artrit ilaçları, kanser ve diğer

hastalıklardan kaynaklanan)

5. Tüm tedavi ve ilaç kullanımlarınızı LİSTELEYİNİZ (reçetelendirilmeyenler dahil), durum, başlanan tarih.

İlaç kullanımı                            Dozaj                            Durum                            Tarih

6. Madde kötüye kullanımı ya da bağımlılığı geçmişte veya şimdi yaşıyor musunuz?

E   H

7. Alkol kötüye kullanımı ya da bağımlılığı geçmişte veya şimdi yaşıyor musunuz?   

E   H

Kontrol Edenin İmzası İmza Tarihi-gün/ay/yıl

Yukarıdakilerden herhangi biri evetse, yorumlarınız:

4. Aşağıdakilerden herhangi biriyle karışacak 

fiziksel ( felç bozukluğu, diyabet, alerji gibi)

ya da mental/duygusal (anksiyete, dikkat

eksikliği bozukluğu veya klostrofobi gibi) 

problemleriniz var mı?

E H Sabun ve deterjanlarla çalışmak

E H Eldiven takmak

E H Respirator kullanmak

E H Lateks ürünleri kullanmak

E H Vardiyalı çalışmak (geceleri, akşamları)

E H Hayvanlarla çalışmak

E H Radyasyon veya kemoterapi ajanlarıyla 

çalışmak

E H Birden çok görevi aynı anda yapabilme

E H İşe odaklanmak

Yukarıdakilerden herhangi biri evet ise, yorumlarınız:
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İşe Yeni Giren Personelde Yapılacak Sağlık Taramasında İstenmesi

Gereken Testler;

• HBV, HCV, HIV etkenlerinin pozitiflik durumu araştırılır. Bu etkenlerden

herhangi birisinin pozitif olması durumunda kişinin işe alınıp alınmaması

ilgili kurumun personel politikalarına bağlıdır. 

• Daha  önce  yapılmış  olması  gereken  hepatit-B,  kızamık,  kabakulak,

kızamıkçık, su çiçeği ( Varicella zoster), boğmaca, polio, BCG, difteri,

tetanoz, Haemophilus influenza Tip B gibi aşılarının yapılıp yapılmadığı

kanıtlanamamış ise serolojik testler ile bağışıklık durumu araştırılır.

• HBV  için  bağışıklık  durumu  anti-HBs,  anti-HBc IgG,  gibi  testler  ile

araştırılır. Kişinin durumuna göre aşılama programı uygulanır.

Aşılama

Laboratuvar çalışanlarının aşılanması kurumun sağlık ve enfeksiyon kontrol

politikaları arasında yer almalıdır. Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışacak ve

her zaman risk altında olacak personelin erişkinler için önerilen tüm aşılar

(hepatit B, hepatit A, influenza, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği,

boğmaca, difteri, tetanoz, rotavirüs, BCG, Haemophilus influenzae tip b,

pnömokok, varicella, meningokok) ile aşılanmaları önerilmelidir. Bu aşılar

laboratuvarın özelliklerine ve kurumun politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

Ayrıca kişinin sağlık taramalarında yapılan test sonuçları ve daha önce yapılmış

olan aşı uygulamaları konusunda ibraz ettiği belgelere göre hangi aşıların

yapılacağına  karar  verilir.  Aşılama  için  personel  enfeksiyon  hastalıkları

uzmanına yönlendirilir ve Sağlık Bakanlığının onayladığı doz şemaları esas

alınarak uygulanır. Personel aşılaması hakkında daha detaylı bilgi için: Bakınız;

Laboratuvarda risk oluşturan etkenlere karşı korunma takip ve profilaktik

yaklaşımlar.

Aşılama uygulanan personelin kayıtları kurumun kendi sistemine göre

kayıt altına alınmalıdır. (Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün

30.11.2006 tarih ve 18607 sayılı “Genişletilmiş Bağışıklama Programı

Genelgesi”nde yer alan Aşı Kayıt Formu örnek alınabilir.)
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Periyodik Takip

Personelin gereksinime göre saptanacak belli zaman aralıklarında akciğer

filmi ve PPD testi ile aktif akciğer tüberkülozu varlığı açısından durumu

mutlaka değerlendirilmelidir.

Ayrıca  zamana  ve  düzenli  aralıklara  uyulmadan  çalışılan  özel  bir

mikroorganizma ile (örneğin Brucella spp., Helicobacter pylori gibi) personelde

enfeksiyon geliştiği düşünülüyorsa o mikroorganizma açısından kişi araştırılır.

Bu amaçla gerekli kültür ya da serolojik testler çalışılır, sonuçları izlenerek

gerektiği sürece takibi yapılır (Tablo 1). 

Hepatit B taşıyıcılığı söz konusu ise 6 ay veya yılda bir takipleri yapılır, enfeksiyon

hastalıkları uzmanı tarafından personelin izlenmesi sağlanır. Gerektiğinde

tüm çalışanlar için uygun tıbbi değerlendirme, izleme ve sağaltım sağlanmalı

ve kayıt altına alınmalıdır.  Bu düzenlemeler laboratuvar yönetimi tarafından

yapılmalıdır. 

Laboratuvar çalışanlarının aşılaması yapılamayan HCV, HIV gibi etkenler

açısından periyodik olarak takip edilmesi mutlak gereklilik değildir ve bu

durum kurumun personel politikalarına göre uygulanmalıdır. Personeli çok

fazla olan kurumlarda getireceği ek maliyet göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yüksek riskli olan kişiler (ör: hamile kadınlar) kendileri için zararlı olabilecek

alanlarda çalıştırılmamalıdır.

Tüm periyodik takip analizleri veya gerektiğinde yapılan muayene ve

değerlendirmeler personelin dosyasına mutlaka işlenir ve kurumun oluşturduğu

takip formlarında kayıt altına alınır. 

Laboratuvar Kazaları ve Acil Durumlarda Alınacak Önlemler ve

Uygulanacak İşlemler

Laboratuvarın ciddi çalışma yapılan bir alan olduğu hiçbir zaman unutulmamalı

ve laboratuvarda panik içinde hareket edilmemelidir. Herhangi bir kaza ya

da yaralanma durumunda sakin davranılmalı, daha önceden belirlenmiş ve

yazılı prosedürlerde yer alan işlemlere göre davranılmalıdır. 
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Tablo 1. Tüm mikrobiyoloji çalışanları için periyodik takipte kullanılan testler/işlemler:

Tüm mikrobiyoloji çalışanları

Tüm mikrobiyoloji çalışanları

Hepatit B taşıyıcılığı olanlar

(Aşılanmışlarda ve HBsAb pozitif

olanlarda gerek yoktur)

Özel bir konuda yoğun çalışma

yapanlar 

Hamile laboratuvar çalışanları

Kronik hastalığı olanlar

Fiziksel engelli laboratuvar

çalışanları 

Tüberkülin Deri testi

Akciğer grafisi, PPD

HbsAg, anti HBc, anti Hbs

Çalışma yaptıkları konuya göre;

ör: Brucella, Helicobacter pylori

Hamilelik takibi/hastaneye sevk,

hekimin uygun gördüğü testler

(TORCH gibi)

Hastalığa göre;ör:Diabetes mellitus,

hipertansiyon, vs.

Hekiminin uygun gördüğü

testler/hastaneye sevk

Hekiminin uygun gördüğü

testler/Hastaneye sevk 

gerektiğinde hastaneye sevk 

edilir

Yılda bir

Yılda bir

6ay- yılda bir

Hastalıktan şüphelenildiği, ya da

personelin şikayeti olduğunda

yapılmalıdır.

Hekiminin uygun gördüğü 

sıklıklarda yapılır

Hekiminin uygun gördüğü 

sıklıklarda yapılmalıdır.

Çalışanın şikayeti olduğu 

durumlarda ya da hekiminin 

uygun gördüğü sıklıklarda

yapılır

Kimlere? Hangi Test/İşlemler? Ne zaman yapılır?

PERSONEL SAĞLIK TAKİP FORMU

Personelin Adı Soyadı :

Kurum Sicil No :

Çalıştığı Birim :

Tarih
Yapılan

işlem/Test

İstenme

nedeni
Sonuç Değerlendirme Öneriler

Onaylayan

Uzman
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Laboratuvarda  karşılaşılabilecek  tehlikeler  arasında; kesici  delici  alet

yaralanmaları, yangın, yüksek ısıya maruz kalma, kimyasal, elektriksel zarar,

yüz ve gözlerin zarar görmesi, düşmeler, kaymalar, biyolojik tehlikeler,

radyoaktif ve patlayıcı maddelere maruz kalmak bulunmaktadır. Bunlarla

ilgili uluslararası biyolojik tehlike sembol ve işaretleri tehlikenin olabileceği

laboratuvar kapılarının üzerinde ya da laboratuvarda dikkati çekecek bir

yerde bulunmalıdır. Güvenlik önlemlerinin alınması laboratuvar çalışanları

dışında binada bulunan kişilerin de sağlığını korumakla kalmayıp toplum

sağlığı ve çevrenin de korunmasına katkıda bulunmaktadır. Bu tip kazaları

önlemek için öncelikle çevre koşullarının düzenlenmesi gerekir. 

Yangın, elektrik, kimyasallar ile ilgili kazalar, alınması gereken tedbirler

ve bu durumlarda yapılması gerekenler kitap içerisinde ilgili bölümlerde

detaylandırılarak anlatılmıştır.

Enfeksiyöz Maddeye Maruz Kalınması Durumunda Yapılması Gerekenler:

Tüm laboratuvar çalışanları, ne kadar önemsiz veya küçük olursa olsun

laboratuvar ve personel güvenliğini ilgilendirebilecek her durumu laboratuvar

yöneticisine bildirmekle yükümlüdür. Klinik laboratuvarlar bir iğne batması

ve yaralanma gibi olayların oluşmasını engellemeye yönelik bir program

oluşturmalıdır. İlk olarak delici ve kesici aletlerin kullanımını laboratuvarda

mümkün olan en alt düzeye indirilmelidir. Bütün alınan önlemlere karşın

laboratuvarlarda yine de çeşitli kazalar ve personel yaralanmaları olabilmektedir.

Bunun için laboratuvar  tarafından  geliştirilmiş  olan  bir “Laboratuvar

Uygunsuzluk Bildirim Sistemi” ve gerekli durumlarda “Olay Bildirim Sistemi”

kullanılır. İğne batması, kontamine kesici-delici alet yaralanması durumunda

laboratuvar yöneticisine olay hemen bildirilir. Daha sonra hastanenin enfeksiyon

hastalıkları uzmanına bilgi verilir. Laboratuvar güvenlik sorumlusu tarafından

derhal kaza raporu tutulur. Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun bu konuda

hazırladığı formlar örnek alınabilir.
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LABORATUVAR (İŞ) KAZASI TUTANAK FORMU

Tıbbi müdahale gerektiren kazalarda bu forma ek olarak (İş) Kazası /Hastalığı Bildirim Formu da doldurulacaktır.

KAZAYA AiT BiLGiLER

1.Olay (Duruma göre birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)

Enfeksiyözkontamine cam malzeme kırılması                        (   )

Enfeksiyöz materyalin dökülme/saçılması                               (   )

Enfeksiyöz materyalin kazara yutulması                                  (   )

Enfeksiyöz materyalin yüze, göze, mukozalara sıçraması      (   )

Kesici/delici alet yaralanması                                                    (   )

Kimyasal materyal kontamine cam malzeme kırılması             (   )

Kimyasal dökülme/saçılması                                                    (   ) 

Kimyasalın kazara yutulması (   )

Kimyasalın yüze, göze, mukozalara sıçraması                         (   )

Kimyasal dumanı veya buharı oluşması ve buna maruziyet (   )

Kimyasal kaynaklı patlama-yanma                                            (   )

Diğer nedenlerden (gaz,ekipman)patlama-yanma                    (   )

Yangın                                                                                        (   )

Yüksekten düşme                                                                    (   )

Araç kazası                                                                               (   )

Deney hayvanı ısırması/tırmalaması                                        (   )

Elektrik çarpması                                                                      (   )

Diğer (   )

2.Olay Saati:

4.Olayın meydana geldiği yer (Lab/kat/bina no, depo, park

yeri,bahçe vb. kazanın olduğu yer her neresi ise orayı belirtiniz.)

5.(varsa) Olaydan etkilenen/yaralanan kişi(ler)

(isim, görev unvanı)

6. (varsa) Tanıklar (isim, görev unvanı)

3.Olay Tarihi:     /     /20

KAZANIN OLUŞUMU HAKKINDA AYRINTILI BiLGi

7. Olay nasıl meydana gelmiştir? (iş kazası ile sonuçlanan olayı açık bir şekilde tarif ediniz. Ne olduğunu ve nasıl olduğunu

belirtiniz. Kazaya dahil olan/neden olan obje ve /veya maddelerin adını, nasıl dahil olduklarını yazınız.)

KAZA SONRASI YAPILAN iŞLEMLER

8. Olay yerinin temizlenmesi/dezenfeksiyonu için yapılan işlemler (Kullanılan dezenfektan /nötralizanın adını

yazınız. Oluşan atıkların nasıl bertaraf edildiğini açık bir şekilde belirtiniz. Gerekirse ilave bir kağıt daha kullanınız.)

9. Birim Amirinin Kazayı Haber Alma Tarihi/Saati

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun "Laboratuvar İş Kazası Tutanak Formu" örnek

alınmıştır

10. Birim Amirinin Adı, İmzası ve Tarih:
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“Labrotuvar iş kazası/hastalığı bildirim formu” iş kazasına maruz kalan

veya laboratuvar kaynaklı enfeksiyon nedeniyle hastalanmış olan personel

için çalıştığı laboratuvarın sorumlusu tarafından  üç  nüsha  olarak  doldu-

rulmalıdır.  Bunların  bir  tanesi  ilgili laboratuvarda saklanmalı, ikinci ve

üçüncü nüshalar ise kazaya uğrayan veya hastalanan personelin muayene ve

tedavisi için Baştabipliğe veya varsa İş Sağlığı Kliniğine gönderilmelidir. Tüm

işlemler bittikten sonra bunlardan ikinci nüshası İş Sağlığı Kliniğinde kalacak

ve üçüncü nüshası ilgili laboratuvar sorumlusuna gönderilecektir.  Gelen

nüsha ilgili laboratuvar sorumlusu tarafından formda yer alan Bölüm II

doldurulduktan sonra Laboratuvar Güvenlik Sorumlusuna teslim edilecektir.

Böylece ileriye dönük olarak bu personel ile ilgili gelişmeler takip edilebilecek,

laboratuvarda olabilecek olası benzer kazalar için önlemler alınması sağlanacak

ve laboratuvar kazalarına yönelik istatistikî veriler elde edilmiş olacaktır. 

Enfeksiyöz maddeye maruz kalınması durumunda kullanılmak üzere her

laboratuvarda görülebilir bir yere ecza dolabı (antibakteriyel ve antiviral pomad,

gazlı bez, iyot solüsyonu ve vücut dezenfektanı) ve göz yıkama istasyonu bulun-

durulmalıdır. 

Laboratuvarda  kan,  serum  ve  vücut  sıvıları  örnekleri  ile  bulaşlar  ve

yaralanmalar en sık iğneler koruyucu kılıflarına tekrar yerleştirilmek istendiğinde,

tüplerin kapaklarının açılması sırasında örneğin damlacık yoluyla etrafa

saçılması ile veya tüplerin kırılması durumunda yaşanmaktadır. Bu nedenle

kan ve vücut sıvıları ile çalışırken çok dikkatli davranılmalıdır. Kullanımdan

sonra iğneler sızdırmaz, delinmeye dirençli üzerinde biyolojik tehlike olduğunu

gösterir semboller bulunan kaplar içerisine yerleştirilmelidir. Enjektörlerin

iğnelerini, bükülmemeli, kesilmemeli, ya da yerlerinden çıkarılmamalı ya da

bunlar yapılmışsa atılmadan önce asla elle düzeltilmemelidir.

Tüp kırılması durumunda kırık cam parçalarına hiçbir zaman eldivenli ya

da çıplak elle dokunulmamalıdır. Cam kırığı varsa metal pens ile toplanır

veya kürek benzeri ve saplı süpürge gibi aletlerle alınmalıdır ve kesici delici

alet  kaplarına  atılmalıdır.  Cam  parçaları  lateks  eldivenleri  delip  cildi

zedeleyebilir. Kesici ve delici alet kapları alanlarda kullanıma en yakın yerlerde

bulunmalıdır. 
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LABORATUVAR İŞ KAZASI/HASTALIĞI BiLDiRiM FORMU

BÖLÜM I

23.Laboratuvar Sorumlusunun Adı ve Soyadı: 24. Laboratuvar Sorumlusunun İmzası ve Tarih:

KAZA GEÇiREN/HASTALANAN PERSONELE AiT BiLGiLER

1.Adı Soyadı:

3.Görev ünvanı: 4.Sicil No:

2.Doğum Tarihi:   __/__/_____

5.Cinsiyet:  Kadın (  )  Erkek (  )

6.Çalıştığı bölüm/birim:

KAZAYA/HASTALIĞA AiT BiLGiLER

KAZANIN YERi/OLUŞUMU veya HASTALIĞIN TAHMiNi NEDENi/OLUŞUMU HAKKINDA AYRINTILI BiLGiLER

7.Olay: 8.Olay Saati: 9.Olay Tarihi: __/__/____

10.Olayın meydana geldiği yer (Lab/kat/bina no, depo, park yeri,bahçe vb. kazanın olduğu yer her neresi ise orayı belirtiniz.)

11.(varsa) Tanıklar (isim, görev unvanı):

12.Olay nasıl meydana gelmiştir? (iş kazası/hastalık ile sonuçlanan olayı açık bir şekilde tarif ediniz. Ne olduğunu ve nasıl

olduğunu belirtiniz. Kazaya/hastalığa  dahil olan/neden olan obje ve /veya maddelerin adını, nasıl dahil olduklarını yazınız.

Kazaya/hastalığa yol açan/katkıda bulunan bütün faktörleri ayrıntılı bir şekilde veriniz. Gerekiyorsa ilave bir kağıt daha kullanınız.

13.Laboratuvar Sorumlusunun Adı ve Soyadı: 14. Laboratuvar Sorumlusunun

İmzası ve Tarih:
15.Olayı haber alma tarihi/saati:

16. Baştabiplik/ İş Sağlığı Kliniğinde yapılan müdahale/işlemler/tedavi

KAZA/HASTALANMA SONRASI YAPILAN iŞLEMLER

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun "Laboratuvar İş Kazası/Hastalığı Bildirim Formu"

örnek alınmıştır.

17.Sonuç (sevk edildiği klinik tarafından doldurulacaktır)

BÖLÜM II. Personel normal görevine dönünce, bu bölüm Laboratuvar Sorumlusu tarafından doldurulacaktır ve Laboratuvar

Güvenlik Sorumlusuna teslim edilecektir.

20.Personel herhangi bir zaman veya iş gücü kaybı olmadan işe döndü (  ) 

21.Personel……………gün rapor aldı (  )

22.Diğer (belirtiniz)

18.Doktorun kaşesi (adı, soyadı, sicil no):

19.Tarih ve İmza:
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Laboratuvar  giysilerinde  bulaş  olduysa  hemen  çıkarılıp  koruyucu

giysi, eldiven giyilir. Ayrıca laboratuvarda dökülme veya saçılma olduğunda

laboratuvar tahliye edilir veya laboratuvar çalışanları durumdan haberdar

edilir. Kan veya biyolojik örnek dökülen alan kağıt havlu ile örtülür ve üzerine

1/10 sulandırılmış sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) dökülerek 30 dakika

bekletilir.  Eğer dökülen materyalin tüberküloz ile kontamine olması söz

konusu ise bu süre 1 saate çıkarılabilir. Kağıt havlu gibi absorban materyal

uygulaması asla temizlik görevlileri tarafından değil bizzat biyogüvenlik

eğitimi almış personel tarafından yapılmalıdır. Çamaşır suyu döküldükten

30 dakika sonra temizlik görevlileri kazaya müdahale edebilir. Bu işlemler

sırasında kullanılan tüm materyal tıbbi atık kabına atılır.

Zemine ya da çalışma ortamına dökülmüş ve kurumuş olan kan ya da

vücut sıvısını ortadan kaldırabilmek için üzerine laboratuvarda kullanılan

çamaşır suyu dökülerek en az 20 dakika beklenir. 

Perkütan yaralanma ya da aerosol oluşumu gelişebileceği için yüzeylerden

ve kurumuş olan kan ya da vücut sıvısını temizlemek için hiçbir zaman bıçak

ya da benzer araçlar kullanılmaz. Çok fazla aerosol oluşturabilecek bir dökülme

ya da kırılma olursa, örneğin M. tuberculosis içeren bir sıvı kültür kırılırsa

laboratuvar çalışan güvenliği açısından hemen boşaltılmalı ve formaldehit

gaz ya da benzeri başka bir ajanla dekontamine edilmelidir. 

Yapılması Gereken İlk Acil Müdahale;

Enfeksiyöz maddeye maruz kalınması durumunda; ilk önlem olarak maruz

kalınan vücut bölgesi sabun ve su ile iyice yıkanır. Antibakteriyel sabun

kullanımı uygundur. Eğer kan sıçramış ise ağız, burun ve gözler 15 dakika

boyunca yıkanır. Tıbbi değerlendirme sağlanır. Eğer gerekiyor ise acil duş

kullanılabilir. Tüm kontamine giysiler ve ayakkabılar çıkarılmalıdır. Suyun

altında iyice sabunlanarak ve en az 15 dakika kalınarak maruz kalınan kimyasal

ya da enfeksiyöz ajandan temizlenme sağlanır. Antiseptik ile silinir. Eğer açık

yara varsa ecza dolabında mevcut olan malzemeler ile ilk antibakteriyel

müdahale yapılır.

Göze kontamine materyal veya kimyasal bulaştığında;"Göz yıkama istasyonu"

kullanım talimatına göre etkilenen personelin gözleri en az 15 dakika yıkan-

malıdır. Göz yıkaması yapılırken suyun göz kapaklarının altına kadar gitmesi

sağlanır.  Eğer  kişi lens kullanıyor ise lensler hemen atılmalıdır. Yıkama

yapıldıktan sonra göz hekimine başvurulmalıdır. Göz yıkama istasyonu her
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laboratuvarda bulunmalı ve  tüm  çalışanların  rahatça  ulaşabileceği  yerde

olmalıdır. İçinde % 0,9 serum fizyolojik bulunur. Bu serum fizyolojik 7 günde

bir  ve  her  kullanımdan sonra görevli laboratuvar teknisyeni tarafından

değiştirilir. Kullanılmamış ise 7. günde kit içindeki sıvı dökülür, içi önce

musluk suyu ile çalkalanır. Steril su  ile  tekrar  yıkamadan  sonra  yeni  kullanım

için  doldurulur. Bu amaçla hazırlanmış tek kullanımlık setler kullanılabilir.

Üzerindeki kimyasal etiketine  doldurulma  tarihi  ve  son  kullanma tarihi

yazılır. Kullanılmış ise kullanımdan sonra sterilizasyon ünitesine gönderilerek

dezenfekte edilmesi sağlanır. Göz yıkama istasyonunun takibi laboratuvar

güvenlik sorumlusu olarak seçilen kişi tarafından yapılır ve hazırlanmış

olan “Göz Yıkama İstasyonu Takip Çizelgesi” ile kayıt altına alınır.

Eğer bulaş serum/kan ve vücut sıvısı içeren bir örnek ise öncelikle bu

örneğin sahibi olan hasta bulunur ve enfeksiyon hastalıkları kliniği tarafından

takip altında tutulur. Eldeki materyal yetersiz ise hastadan alınan yeni örnekten,

yeterli ise bulaşan örnekten hepatit B, hepatit C ve HIV açısından antijen ya da

antikor varlığı araştırılır. 

Aynı şekilde iğne batan personelden de bu belirteçler çalışılır. İğne batan

personelden yaklaşık 3 hafta sonra tekrar kan örneği alınarak Hepatit B,

HCV, HIV’e ait herhangi bir antijen ya da antikor varlığı araştırılır. Ayrıca

bilinmeyen olası enfeksiyon etkenleri açısından da maruz kalan personel

enfeksiyon hastalıkları kliniği tarafından takip altında tutulur.

Cilde Kimyasal Madde Sıçraması; Cilde kimyasal madde sıçraması

durumunda etkilenen alan bol suyla yıkanır. Giysi üzerine kimyasal dökülürse

derhal kıyafet çıkarılır. Bol su ile yıkanır, gerekirse duş alınır. Tıbbi tedavi ge-

rekiyorsa hekime müracaat edilir.

Genel Yanıklar; Yanığın boyutları geniş ise acil servise yönlendirilir.

Birinci derece yanıklarda (ağrı-kızarıklık) yanan bölgeye buz tatbiki yapılır

veya 5 dakika soğuk suya tutulur. İkinci derece yanıklarda kızarıklığa ilave

olarak su toplaması olur. Üçüncü derece ve daha ağır yanıklarda acil tıbbi

yardım alınır.

Kimyasal Madde Yutulması; Yutan kişinin şuuru yerinde ise derhal su

içirilir ve acil servise yönlendirilir. Şuuru kapalı, bulantı ve kusma varsa acil

servise derhal ulaştırılır. Kimyasalın solunum yolu ile alınması durumunda

kişinin temiz hava alması sağlanır, açık havaya çıkarılır.
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PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI VE KIYAFETLERİ

Mustafa GÜL

Laboratuvar ortamları tüm sağlık çalışanları için ortak bir mesleki risk

oluştururlar. Laboratuvarlarda güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması ve

çalışanların zarar görmesini önlemek için, güncel bilgilere dayalı laboratuvar

risk kriterleri sürekli değerlendirilmeli ve güvenlik uygulamaları tam ve

eksiksiz yapılmalıdır. 

Laboratuvar ortamında çalışan personel için; biyolojik, kimyasal, fiziksel

ve radyolojik tehlikelerden korunmak amacı ile koruyucu ekipmanlar ve

kıyafetler  geliştirilmiştir.  Laboratuvar  biyogüvenlik  seviyelerine  göre

kullanımları da farklılık göstermektedir. Personel koruyucu ekipmanlarının

başlıcaları; biyolojik güvenlik kabinleri, maske, eldiven, gözlük, kıyafetler, göz

duşları ve acil duşlar olarak sıralanmıştır. 

Biyolojik Güvenlik Kabinleri

Temel olarak fiziksel sınırlama sağlayarak biyolojik kontaminasyonlardan

korunmak veya korumak amacı ile biyolojik güvenlik kabinleri tasarlanmıştır.

Özellikle laboratuvar ortamında hava yolu ile bulaşabilecek enfeksiyon

etkenlerinden korunmak amacı ile kullanılmaktadır. Biyolojik güvenlik

kabinleri, doğru kullanıldığında laboratuvar enfeksiyonlarının ve kültürlerde

çapraz kontaminasyonların azaltılması ile çevrenin korunmasında son derece

etkindir. Biyolojik güvenlik kabinleri, temiz hava kabinleri (horizontal veya

vertikal akımlı kabinler) ile karıştırılmamalıdır. Temiz hava kabinlerinde hava

gerçek bir HEPA (high-efficiency particulate air) filtresinden geçmeden kabin

içerisinde yatay veya dikey olarak kabini geçerek dışarı çıkmakta ve odaya

yayılmaktadır. Oysa biyolojik güvenlik kabinlerinde kullanılan borosilikat

fiberden üretilmiş HEPA filtrelerin 0.3 mikron çapındaki partikülleri tutma

potansiyelinin en az %99,97 olması, biyogüvenlik açısından bu kabinleri

önemli kılmaktadır.

Biyolojik güvenlik kabinleri; mikroorganizma cinsi, laboratuvarda yapılacak

işlemin  özelliği  ve  yapılacak  işlemin  tehlike  düzeyine  göre  seçilmelidir.

Biyolojik güvenlik kabinleri zaman içerisinde birçok değişikliğe uğramasına
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rağmen günümüzde Sınıf l, Sınıf ll ve Sınıf lll olmak üzere üç temel tip de

tasarlanmıştır. Ayrıca Sınıf ll kabinler A ve B tipi olmak üzere iki tip, her bir

tipin ise A1-A2 ve B1-B2 olmak üzere ikişer alt tipi bulunmaktadır. Bu tipler

arasında da temel olarak öndeki açık kısımdan kabin içine alınan hava akım

miktarları, hava akım hızları, sirkülasyon oranları ve egzoz sistemleri yönünden

farklılıklar bulunmaktadır (Tablo 1).

Sınıf I Biyolojik Güvenlik Kabinleri

Basit  tasarımları  nedeni  ile  bu  kabinler  dünyada  yaygın  olarak

kullanılmaktadır. Temel özelliği, çalışan kişiyi ve çevreyi olası mikrobiyolojik

enfeksiyon riskinden korumaktır. Çalışma yüzeyine doğrudan oda havasının

girmesi nedeni ile kabin içindeki materyali koruma özellikleri yoktur. Bu

yüzden hücre kültürü gibi ortam korunması gereken işlerde kullanılamaz.

Çalışma yüzeyine doğrudan ulaşan oda havası HEPA filtrelerden geçerek

kabin dışına atılır (Şekil 1). Bu kabinlere doğrudan dış ortam bağlantısı

yapıldığında, uçucu radyoaktif ve kimyasal maddelerin çalışılması esnasında

daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanmış olur.

Kabin Tipleri Ön Hava Akımı Hava Akımı % Egzoz Sistemi

(m/s) Resirkülasyon Egzoz

Sınıf I 036 0 100 Doğrudan

Sınıf II A1 0.38-0.51 70 30 Oda içi veya
davlumbaz bağlantılı

Sınıf II A2 0.51 70 30 Oda içi veya
Dşarı Ventilasyon davlumbaz bağlantılı

Sınıf II B1 0.51 30 70 Doğrudan

Sınıf II B2 0.51 0 100 Doğrudan

Sınıf III Uygulanmaz 0 100 Doğrudan

Tablo 1. Biyolojik güvenlik kabinleri aralarındaki farklar

Şekil 1. Sınıf I biyolojik güvenlik kabini

HAPA filtreden çıkan hava

Potansiyel kirli hava

Oda içindeki hava

Yakından Görünüm
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Sınıf lI Biyolojik Güvenlik Kabinleri

Bu tip kabinler, personel ve çevre korunması sağlarken kabin içi ortam

korumasını da sağlamaktadır. Bu özelliğinden dolayı tercih sebebi olmakta

ve daha yaygın kullanılmaktadır. Bu kabinlerin kısaca çalışma prensipleri;

kabin içindeki çalışma yüzeyinin önünde bulunan ızgaradan gönderilen

hava akımı ile dış ortam oda havası doğrudan HEPA filtrelere yönlendirmekte

ve orada temizlenmektedir. Daha sonra filtreden geçirilmiş temiz hava, güvenli

hava bariyeri oluşturacak şekilde çalışma yüzeyine laminer akım halinde

gönderilerek  temiz  bir  çalışma  ortamı  oluşturmaktadır. Böylece kabin

içerisinde temiz bir çalışma ortamı elde edilirken, çalışan kişinin ve çevrenin

korunması da sağlanmış olmaktadır (Şekil 2). Sınıf ll biyolojik güvenlik

kabinleri, klinik örnek ile çalışan laboratuvarlar da ve Risk Grup 2 veya 3

mikroorganizmalarla çalışılırken önerilmektedir. Ayrıca bu tip kabinler Dünya

Sağlık Örgütü tarafından Tablo 1’de gösterildiği gibi çalışma prensiplerine

göre; A1, A2, B1 ve B2 olmak üzere dört alt tipe ayrılmıştır. 

Sınıf ll A1 biyolojik güvenlik kabinlerinde; hava akış hızı en az 0.38 m/saniye,

hava akım resirkülasyon oranı %70 ve HEPA filtre yoluyla odaya veya dışarıya

atılan hava ise %30 oranındadır. Dış ortama doğrudan veya davlumbaz ile

bağlantı yapılarak kullanılabilir. Biyolojik güvenlik kabinlerinin dış ortama

bağlantı yapılması çalışma güvenliğini arttırması açısından önemlidir. Davlumbaz

adı  verilen  bağlantı  tipinde  egzoz  hem  oda  içinden  hem  de kabin

çıkışından  dış  ortama  havayı  gönderir.  Böylece oda içi basınç ayarlaması

kolaylıkla sağlanır. 

Şekil 2. Sınıf II biyolojik güvenlik kabini



181

Sınıf ll A2 biyolojik güvenlik kabinlerindeki negatif basınç sistemleri

sayesinde çevreye ve çalışan kişiye zarar vermeyecek şekilde kabin içerisindeki

tüm kontamine pozitif hava akımı kontrol altına alınmaktadır. Hava akım

resirkülasyon oranı %70 ve HEPA filtre yoluyla odaya veya dışarıya atılan hava

oranı %30‘dur. Dış ortama doğrudan veya davlumbaz bağlantısı vardır.

Sınıf ll B1 biyolojik güvenlik kabinlerinde; hava akım resirkülasyon oranı

%30 ve dışarıya atılan hava oranı %70 olup negatif basınç sistemine sahiptir.

Doğrudan dış bağlantısının yapılması şarttır. Özellikle zararlı kimyasal veya

toksik maddelerle çalışmalar yapılan araştırma laboratuvarlarında tercih

edilmektedir. 

Sınıf ll B2 biyolojik güvenlik kabinleri ise tamamen kimyasal ve toksik

maddelerden korunma amacına yönelik tasarlanmıştır. Kabin içerisinde hava

akım resirkülasyonu yapılmaz. Doğrudan dış bağlantısının yapılması şarttır.

Kabin içindeki havanın tamamı HEPA filtre yoluyla doğrudan dışarı atılır.

Burada unutulmaması gereken nokta; eğer uçucu kimyasal, toksik ve rad-

yoaktif  maddelerle  çalışılacak  ise  oda  içi  hava  resirkülasyonu  yapan bi-

yolojik güvenlik kabinlerinin kullanılmamasıdır.

Sınıf III Biyolojik Güvenlik Kabinleri

Tamamen kapalı bir sistem olup risk grubu en yüksek mikroorganizmalar ile

çalışmak için kullanılmaktadır. Güvenliğin en üst düzeyde olduğu kabinlerdir.

İnceleme örneklerinin gönderimi ve atıkların imhası özel bir düzenekle

otoklav bağlantılı olarak yapılmaktadır. Kabin içerisindeki çalışma yüzeyine

ulaşmak için cihazla birlikte özel olarak tasarlanmış dayanıklı uzun kollu

lastik eldivenler kullanılır (Şekil 3).

Şekil 3. Sınıf III biyolojik güvenlik kabini
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Biyolojik  güvenlik  kabinlerinin  tipleri  laboratuvar  ihtiyaçlarına  göre

belirlenmeli ve daima uygun sertifikasyona sahip bir kabin tercih edilmelidir.

Biyolojik güvenlik kabinlerinin verimli ve uzun ömürlü olmasını sağlamak

için kabinin laboratuvarda nereye yerleştirileceği de önemlidir. Kabinler için

ideal konum laboratuvar trafiğinden uzak arka kısımlardır. Açık pencereler,

klimalar ve hava hareketi oluşturan santrifüj, vakum torbaları gibi laboratuvar

ekipmanları kabinin yanında bulundurulmamalıdır. Tüm kabinler kalifiye

servis mühendislerince düzenli aralıklarla bakıma tabi tutulmalıdır. Kabinin

yanında her zaman bir Türkçe ve kolay anlaşılabilir "Güvenli Kullanım Rehberi"

bulundurulmalı ve prosedürlere uygun olarak çalışılmalıdır. Biyolojik güvenlik

kabinlerinin kullanımı ve kısıtlamaları tüm kullanıcılara gösterilmelidir. Kabin

düzgün çalışmadığı zaman asla kullanılmamalı ve cam izleme paneli kabin

kullanım durumunda iken açılmamalıdır. Kabin içinde araç ve malzemeler

en az düzeyde tutulmalı hava akımı geçen ızgaraların üzerini kapatılmamalıdır.

Çalışan kişi kollarını tekrar tekrar sokup çıkartarak hava akışını bozmamalı

aksi halde hava akışı bozulacağı için olası kontaminasyon ve bulaş söz konusu

olabilmektedir. Kağıt ve kayıt işleri kesinlikle biyolojik güvenlik kabinlerinin

içinde yapılmamalıdır. 

Maske

Laboratuvarlarda kullanılan maskeler, kullanıcının ağız ve burnunu

kaplayarak havayla taşınabilen enfeksiyon etkenleri, toz ve partiküllerin geçişini

engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. Ortam havasında bulunan bakteri ve virüs

gibi enfeksiyon etkenleri ve biyolojik olmayan partiküller maske içerisindeki

partikül filtreleri ile filtre edilebilmektedir. Bu maskeler hava ile taşınabilen

biyolojik ve biyolojik olmayan zararlı maddelere maruz kalma düzeyini

azaltmakta  ancak  maruz  kalma,  enfeksiyon,  hastalık  ya  da  ölüm  riskini

tamamen ortadan kaldırmamaktadır.

Maskeler çalışma ortamını korumak amacı ile de kullanılır. Ağız ve burun

mukozasından salgılanan damlacıklar; soluma, konuşma ve öksürme gibi

durumlarda partikül şeklinde bir miktar çevreye yayılırlar. Çevreye yayılan

bu partiküller içerisinde bulunan mikroorganizmalar laboratuvar içerisinde

hassas çalışma ortamı gerektiren alanları kontamine edebilir. Bu nedenle

hassas çalışma gerektirebilecek alanlarda kullanıcıyı değil çalışma ortamını
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korumak için tasarlanan cerrahi tip maskeler kullanılmalıdır. Maske seçiminde

TS EN 14683 "Cerrahi Maskeler, Özellikler ve Deney Yöntemleri" standardına

uyulmalıdır. 

Laboratuvar çalışanlarının analizler sırasında kullandıkları katı veya sıvı

maddelerden oluşan toz ve sıvı partiküllerden etkilenmelerini önlemek

amacıyla tasarlanmış filtreleyici maskelerin (EN 149:2001), başlıca üç koruma

sınıfı vardır. Bu koruma sınıfları “Filtering Face Piece” kelimelerinin baş

harfleri ile adlandırılır.

FFP 1: Su ve yağ bazlı toksik olmayan toza ve neme karşı kullanılır. 

FFP2: Su ve yağ bazlı toksik toza, neme ve dumana karşı kullanılır. 

FFP3: Su  ve  yağ  bazlı  toksik,  kanserojen,  radyoaktif  toza,  neme  ve

dumana karşı kullanılır ve filtre etme özelliği diğerlerinden daha yüksektir.

Laboratuvar çalışanları tüberküloz gibi hava yolu ile bulaşan enfeksiyonlardan

korunmada partiküllerin %95'inden fazlasını filtre edebilme özelliğine sahip

N95 veya FFP3 tipi maskeler kullanmalıdır. Bu maskeleri takacak kullanıcıların

uzun ya da kirli sakalı olmamalı aksi halde maske kenarlarında geniş aralıkların

kalabileceği unutulmamalıdır.

Maske  takma  uygulamasını  içeren  doğru  kullanım  ve  sınırlamalar

konusunda da eğitim gereklidir. Kullanılacak maskeler kişiye özel olmalı

ve ıslandığında değiştirilmelidir. Doğru maske takılışı Şekil 4’de sıra ile

gösterilmiştir.

Şekil 4. Doğru maske takılışı
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Maske; iç kısmına el değdirilmeden tek el ile tutulmalı, iç kısmı aşağı

çevrildikten sonra burun ve ağzı tam kapatacak şekilde yerleştirilip başın

arkasına esnek askılar diğer el ile takılmalıdır. Maskenin ağız kenarlarına ve

burun üstüne gelen kısımları tam olarak cilt ile temas etmesi arada açıklık

olmamasına dikkat edilmelidir. Daha sonra her iki el maskenin tamamını yüze

yapıştıracak şekilde tutularak hava üflenmeli ve olası maske delikleri var mı

kontrol edildikten sonra kullanıma geçilmelidir.

Eldiven

Laboratuvar içerisinde eldivenler; kan alma, kan alınmış tüpleri ve örnek

kaplarını   taşıma,   örneklerin   incelenmesi,  değerlendirilmesi   ve   test

çalışmaları  gibi  durumlarda  kısaca  biyolojik  materyaller  ve  kimyasal

maddelerle temas ihtimali bulunan durumlarda giyilmelidir. İşlemler arasında

ve mikrobiyolojik kültürler gibi yüksek konsantrasyonlarda mikroorganizma

içerme olasılığı olan materyal ile temas ettikten sonra eldiven değiştirilmelidir.

Kirlenme, delinme ve yırtılmalarda da eldivenler değiştirilmelidir. Eldivenler

yıkanmamalı veya dezenfekte edilip kullanılmamalıdır. Eldiven üzerine el

dezenfektanı uygulanmamalı veya eldivenli eller yıkanmamalıdır. Eldivenli

ellerle temiz yüzeylere dokunulmamalıdır.

Eldivenler; mikroorganizmaların diğer laboratuvar çalışanları ve ortama

taşınmasını engellemek amacı ile kullanımdan hemen sonra kontamine

olmayan yüzeylere dokunmadan çıkarılmalıdır. Kullanılan eldivenler işlem

bitiminde tıbbi atık torbasına atılmalı ve eller mutlaka yıkanmalıdır. Doğru

tip ve boyutta eldiven seçilmeli, temizden kirliye doğru çalışılmalı, eldiven

ile çalışırken kendine ve çevreye kontamine temas sınırlanmalıdır.

Hastaların kanı, vücut sıvıları, salgıları ve çıkartıları ile diğer kontamine

materyal ile temasta temiz, steril olmayan lateks eldivenler yeterlidir. Lateks

eldivenler dayanıklı olması, dokunma hassasiyetini kaybettirmemesi, esnekliği,

giyim kolaylığı ve çalışmada konfor sağlaması nedeni ile tercih edilmektedir.

Fakat bazı kullanıcılarda; cilt irritasyonu, kızarıklık ve lateks alerjisine neden

olabilmektedir. Lateks alerjisi; irritan kontakt dermatit, deride döküntü, papül,

kızarma,  pullanma  ve  çatlama  ile  kendini  gösterir.  Bu  nedenle  eldiven

kullanımında lateks hassasiyeti göz önünde bulundurulmalıdır. Latekse

allerjisi olan kullanıcı alta nitril ya da lateks içeriği olmayan bir eldiven

giydikten sonra üstüne lateks eldiven giyebilirler. 
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Tek kullanımlık eldivenler için Türk standardı olarak kabul edilmiş “Avrupa

Tıbbi Eldiven Standartları” (TS EN 455) eldiven seçiminde göz önünde

bulundurulmalıdır. TS EN 455; tek kullanımlık tıbbi eldiven için gerekli şartları

ve testleri içerir. Bunlar; sızdırmazlık, boyutlandırma, hızlandırılmış yaşlanma

öncesi ve sonrası maksimum esneklik ve biyolojik güvenlik özelliklerini içerir.

EN 374 standardı da; eldiven kullanıcılarını, kimyasal maddelere ve/veya

mikroorganizmalara karşı korumak için gerekli kuralları ve kullanılacak

terimleri tarif eder. Kimyasal maddelere ve/veya mikroorganizmalara karşı

koruma sağlayan eldivenlerin direnç tayini deney metodunu kapsar. Eldiven

seçimi, eldiven kullanıcısının tercihi de göz önüne alınarak yapılacak işlemin

gereksinimleri ve getirdiği risklerin bilincinde en uygun eldivenin bulunmasını

sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Ayrıca, laboratuvar çalışanlarının hangi

durumlarda eldiven kullanması gerektiği, uygun ve kurallara uyarak eldiven

kullanımı gibi ana ilkeler doğru belirlenmelidir. Doğru uygulamalarla

beklenen sonuçlara ulaşmak mümkün iken dikkatsiz davranışlar ve çevre

kontaminasyonları gibi, gereksiz ve yanlış eldiven kullanımının istenmeyecek

sonuçlara yol açabileceği unutulmamalıdır. 

Gözlük

Koruyucu gözlükler; insanların en hassas ve en önemli organlarından biri

olan gözlerin kimyasal madde, radyasyon ya da çeşitli zarar verici partiküllerden

korunmasını sağlayan birçok farklı özelliğe sahip, en önemli personel koruyucu

güvenlik ekipmanlarından biridir. Yüze ve gözlere sıçrama ve temastan

korunmakta kullanılacak ekipmanın seçimi yapılacak işlemlere bağlıdır.

Güvenlik gözlükleri, maske gözlükler ve yüz kalkanları (vizörler) laboratu-

varlarda kullanılan göz koruyucu ekipmanların başlıcalarıdır. Güvenlik

gözlükleri, yan korumalarıyla birlikte kullanılır ancak sıçrayan nesnelere karşı

yeterli koruma sağlayamaz. Maske gözlükler, sıçrama ve temastan korunmak

için dereceli gözlüklerin ve lenslerin üzerinden takılarak kullanılabilen

gözlüklerdir. Vizörler ise baş ya da başlıktan geçirilen bantlarla sabitlenen ve

yüzü tamamen kapatan kırılmaz plastikten yapılmış kalkanlardır.

Laboratuvar  içerisinde;  kimyasal  madde,  radyasyon  ve  zarar  verici

partiküllerden gözü korumak amacı ile kullanılması gereken gözlükler TS

EN 166 standartlarına uygun olarak yapılacak işleme göre seçilmelidir.
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Kıyafetler 

Laboratuvar giysileri, laboratuvar ortamında cildin korunması ve günlük

elbiselerin  kirlenmesini  engellemek  için  kullanılır.  Kısa  kollu  ve  gevşek

giysilerden sakınılmalı; temiz, steril olmayan mümkün ise beyaz renkte uzun

kollu giysiler tercih edilmelidir. Kısa pantolon ve etek giyilmemelidir. Uzun

saçlar toplanmalı, ya topuz yapılmalı veya bone içerisine alınmalıdır. Ayakkabılar

laboratuvarda çalışmaya uygun olmalı; burnu açık ayakkabı, sandalet ve

benzerleri kullanılmamalıdır. 

Kan  ve  kültür  sıvıları  gibi  biyolojik  maddelerin  veya  kimyasalların

dökülmelerine karşı ek koruma amacı ile gerektiğinde laboratuvar elbiselerinin

üzerine önlük, çalışma giysisi ve bazı durumlarda özel giysiler giyilebilir.

Koruyucu laboratuvar önlükleri; uzun kollu, diz boyunda, düğmeli veya çıt

çıtlı şekilde tasarlanmış olmalıdır. Ancak toksik ve biyolojik tehlike içeren

maddelerle çalışılırken önü tamamen kapalı arkadan kapanan önlükler tercih

edilmelidir. Korozif materyallerin transferi gibi işlerde özel koruyucu önlükler

kullanılmalıdır. 

Biyolojik maddelerin diğer laboratuvar çalışanları ve ortama taşınmasını

engellemek için şüphelenilen kontaminasyon durumlarında veya kirli

durumdaki laboratuvar giysileri ve önlükleri derhal çıkarılmalı ve eller

yıkanmalıdır. Laboratuvar giysileri ve önlükleri, hastane içinde yıkanmalı ve

ütülenmelidir. Evlere götürülmemelidir. Laboratuvarda kullanılan kıyafetler

laboratuvar alanlarının dışında giyilmemelidir.

Göz Duşları

Gözlerimiz bir kaza meydana geldiğinde en hızlı şekilde müdahale

edilmesi gereken en önemli duyu organlarımızdan biridir. Birkaç saniyelik

gecikmeler bile gözlerimizi kaybetmemize neden olabilir. Bu yüzden gözün

yaralanma riskinin olduğu tüm ortamlarda göz duşlarının olması ve bunlara

kolaylıkla ulaşılabilmesi gereklidir. Asit alkali gibi kimyasal maddelerin göz

ile teması sonrası oluşan göz yaralanmalarında göz duşunun acilen kullanılması

çok önemlidir. Bu durum toz kir gibi göze kaçabilen yabancı cisimler için de

geçerlidir. 
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Laboratuvarlarda kolay ve hızlı erişilebilir yerlerde gözleri yıkayabilmek

için göz duşları monte edilmiş göz yıkama üniteleri olmalıdır. Göz duşlarının

olmadığı yerlerde göz duş solüsyonları bulundurulmalıdır. Göz duş solüsyonları

içine kondukları şişelerden kapağındaki ergonomik göz haznesine kadar özel

tasarlanmış olup kolay ve hızla uygulanacak şekildedir. Mutlaka üzerlerinde

son kullanma tarihleri yazılı olmalı ve önerilen sürelerde değiştirilmelidir.

ACİL DUŞLAR

Kimyasal veya korozif maddelere veya ateşe maruz kalındığında vücudun

yaralanmasını önlemek için laboratuvar içerisinde kolaylıkla ulaşılabilecek

bir yerde acil duşlar bulunmalıdır. Duşlar mümkün olduğu kadar tehlikeye

yakın bir yerde tasarlanırsa müdahale o kadar hızlı olacaktır. Acil bir durumda,

pratik ve kolay bir şekilde çekme çubuğunu çekerek duş etkinleştirilir.

Vücudun etkilenmiş olan kısmı duş altında tutulmalı ve etkilenmiş giysiler

çıkarılmalıdır. Kimyasal kimliği ve özellikleri bilinen durumlarda temizleme

ya da durulama zamanı değiştirilebilir. Acil duşlar tehlike anlarında hayat

kurtarıcı laboratuvar ekipmanları arasındadır. 

Sonuç olarak laboratuvarda çalışan personeli koruyucu ekipmanlar ve

kıyafetlerin seçiminde, biyogüvenlik ve amaca uygunluk sağlanmalıdır. 
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LABORATUVAR RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Nilgün KARABIÇAK

Risk değerlendirmesi, Neden?

Mikrobiyoloji  laboratuvarlarında  çalışmaya  başlamadan  önce  risk

değerlendirmesinin yapılması, tüm laboratuvar çalışanları için güvenli ve

sağlıklı bir ortam oluşturma yolunda ilk adımdır. Ne yazık ki laboratuvar

çalışanları, "tehlike", "risk" veya "risk değerlendirmesi" gibi kavramlardan

aynı şeyi anlamamaktadırlar. Bu nedenle öncelikle bu tanımlar konusunda

fikir birliğine varılması gerekmektedir.

Tehlike; yaralanma, hastalık, hasar ve zarar meydana getirme potansiyeli

olan kaynak ya da durumdur. 

Risk; tehlikenin oluşma olasılığı ile bu olasılık gerçekleştiğinde ortaya

çıkabilecek sonucun ciddiyet derecesidir. 

Laboratuvardaki tehlikeler temel olarak üç grupta kategorize edilebilir:

"Fiziksel" tehlikeler, "Kimyasal" tehlikeler ve "Biyolojik" tehlikeler. Aşağıdaki

tabloda her üç tehlike ve bu tehlikelere bağlı oluşan risklere ait örnekler

verilmiştir.

Modern "İş Sağlığı ve Güvenliği" yaklaşımının temel bileşenleri; çalışanların

katılımı, uzman desteğinin sağlanması, çalışanların bilgilendirilmesi, çalışanların

eğitimi, koruma-önleme anlayışı ve risk değerlendirmesidir.  Bugün artık

hayatın hemen her alanında, geçmişte olduğu gibi olay olup bittikten sonra

Tehlike Risk

İğne-bistüri gibi kesici-delicilerin dikkatsiz kullanımı Kesici-delici yaralanması (fiziksel)

Yaralanma sonucu enfeksiyon bulaşı (biyolojik)

Açık banko çalışmasında kimyasal madde dökülmesi Sıçrayan kimyasal madde ile yanık oluşması 
(kimyasal)

Laboratuvarda yeme-içme Enfekte materyalin yutulması ve enfeksiyon 
gelişmesi (biyolojik)

Tablo 1. Laboratuvarda karşılaşılabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler ve bunlara bağlı risklere

ait örnekler.
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harekete geçen tutumlar (reaktif ) terk edilmekte; olay olmadan önce risk

değerlendirmesi yaparak, önlem alan anlayış (proaktif ) biçimi yaygınlaşmaktadır.

Yapılan her işte tehlike ve her tehlikenin de bir riski vardır. Ancak akılda

kalması gereken; tehlike her zaman vardır ve yapılan işin veya gündelik

hayatın bir parçasıdır. 

Risk değerlendirmesinin asıl amacı personelin ve toplumun güvenliğini

sağlamaktır ve bunu sürdürmektir. Burada toplumdan kastedilen sadece

laboratuvar çalışanları değil, laboratuvara giren-çıkan kişiler hatta laboratuvar

ile hiç ilgisi olmayan laboratuvar dışındaki tüm insanlar da bu grubun içindedir.

Ayrıca risk değerlendirmesi sayesinde 

• Kaynakların etkin kullanımı,

• Eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının tanımlanması,

• Laboratuvar alanının geliştirilmesi ve yenilenmesi,

• Yöntemlerdeki değişikliklerin değerlendirilmesi,

• Çalışanların aile bireylerine laboratuvar patojenlerinin taşınmasının

önlenmesi,

• Ekipman ve onların yerleşeceği alan ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 

• Acil eylem planlarının değerlendirilmesi gibi bazı önemli faydaları da

vardır. 

Risk Değerlendirmesi: Kim Sorumlu?

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında risk, her laboratuvar için kesinlikle aynı

özellikte olamaz. Kullanılan cihazlar, uygulanan testler, değerlendirilen kli-

nik veya klinik dışı örnekler, laboratuvarın fiziki özellikleri ve en önemlisi la-

boratuvarda çalışan personelin nitelikleri risk değerlendirmesinde göz

önünde bulundurulması gereken temel niteliklerdir. Bu nedenle risk değer-

lendirmesi mutlaka güvenlik sorumlusu gibi bu konuda deneyimli ve uzman

kişiler tarafından yapılmalıdır.  

Tam bir risk değerlendirmesi için gerekenler: 

• Bilgi birikimi,
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• Deneyim,

• Duyarlılık ve

• Potansiyel tehlikeleri görebilme kapasitesidir.

Laboratuvar çalışanları adına riskleri yönetmek ve azaltmak için laboratuvar

yöneticisinin  risk  değerlendirmesi  yapması  zorunludur.  Olası  riskleri

değerlendirme ve uygun önleyici kararların alınmasında kalite ve güvenlik

sorumlusunun iştiraki de sağlanmalıdır. 

Laboratuvar güvenliğinin temelini, laboratuvar yöneticisi ve çalışanlar

arasında sorumluluk paylaşımı oluşturur, benzer şekilde risk değerlendirmesi

de bir sorumluluk paylaşımıdır. Risk konusunda en iyi karar verici laboratuvar

sorumlusu ve onunla birlikte çalışan personeldir.

Laboratuvar sorumluları; 

• Çalışanları için güvenli çalışma ortamı temin etmek,

• Beraber  çalıştığı  herkesi  potansiyel  tehlikeler  ve  bunlardan  nasıl

korunulacağı hakkında bilgilendirmek zorundadırlar. 

Laboratuvar çalışanları; 

• Sağlık ve güvenliği olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmak, 

• Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) ve güvenlik ekipmanı kullanmak, 

• Çalışma sırasında meydana gelen her türlü kazayı (yaralanma olsun,

olmasın) amirine haber vermek zorundadırlar.

Risk değerlendirmesi yaparken laboratuvar yöneticisinden başlayarak her

düzeydeki çalışana kadar herkese sorumluluklar ve görevler düşmektedir.

Çünkü risk altında olan kendi sağlık ve güvenlikleridir. Laboratuvardaki

görev  ve  sorumluluklar  ile  ilgili daha detaylı bilgi için Bakınız: Yönetim

Organizasyonu ve Personel Düzenlemeleri.

Risk Değerlendirmesi: Ne Zaman?

Risk değerlendirmeleri periyodik olarak (en az yılda bir kez) gözden geçi-

rilmeli ve gerektiğinde revize edilmelidir. Fakat problem çıkıyor ise bu peri-

yotlar daha da sıklaştırılabilir.
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Laboratuvarda periyodik değerlendirmelerine ilave olarak, şu durumlarda da: 

• Laboratuvarda taşınma veya yenilenme faaliyetlerinden sonra,

• Laboratuvara yeni bir çalışan geldiğinde,

• Yeni bir enfeksiyon etkeni veya yeni bir test ile laboratuvar çalışmalarına

ilave edildiğinde,

• Laboratuvara yeni bir ekipman alındığında bir risk değerlendirmesi

yapılmalıdır. 

Risk Değerlendirmesi: Nasıl?

Riskin doğru ve uygun bir şekilde değerlendirilebilmesi için öncelikle

laboratuvarın genel durumu hakkında bir bilgiye sahip olunmalıdır. Bir başka

ifade ile risk değerlendirilmesi yapabilmek için bazı parametrelerin bilinmesi

gereklidir. Bu konular:

I.   Laboratuvar Kayıtlarının İncelenmesi

• Yaralanma, hastalık ve sürveyans raporları,

• Ekipman bakım kayıtları,

• Çalışanların aldığı eğitimlerin kayıtları,

• Çevresel izlem kayıtları.

II.  Laboratuvar İncelemeleri

• Çalışanların günlük izlenmesi,

• Periyodik laboratuvar vizitleri,

• Sertifikalı görevlilerce yapılan denetimler.

III. Basılı Materyallerin Gözden Geçirilmesi

• Ekipman kullanım kılavuzları,

• Üretici firma bültenleri,

• Ürün bilgi formları,

• Bilimsel yayınlar,

• Güvenlik rehberi ve referans kitapları.



195

IV. Laboratuvar Testlerinin Takibi: 

Benzer çalışmalarla ilgili deneyim ve literatür bilgisi gerektirir.

• Yeni yöntemler,

• Yeni laboratuvar çalışanları,

• Yeni ekipman ve

• İş-akış şemaları olmalıdır. Bu konular hakkında bilgiler aşağıda

bahsedilecek olan risk değerlendirmesinin temel basamağı olan

tehlikenin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır.

Risk değerlendirmesinin temel olarak iki basamağı vardır; ilk önce tehlike

tanımlanmalıdır. Tehlike tarifinden de anlaşılacağı gibi; yaralanma, hastalık,

hasar ve zarar meydana getirme potansiyeli olan kaynak ya da durumdur.

Bir başka ifade ile kaynak ya da durum tespiti yapılmalıdır. Klinik mikrobiyoloji

laboratuvarlarında karşılaşılabilecek tehlikelerden bazıları: 

• Laboratuvarda iyi planlanmamış bir çizim veya karışık iş akış şemaları,

laboratuvar çalışanlarının çarpışması sonucunda enfeksiyöz materyalin

kırılma, dökülme, saçılmasıyla sonuçlanan laboratuvar kazalarına neden

olacaktır. 

• Numune kabul biriminde dışarıdan gelen paketlerin koruyucu bariyer

olmadan açılması, çalışan için risk oluşturur. Eğer örnek tüpü kırıldıysa,

enfeksiyöz aeresoller oluşabilir. İlaveten çalışanın elleri enfeksiyöz

materyalle kontamine olabilir veya kırılan tüple kesilebilir.

• Biyogüvenlik kabini içerisinde kötü çalışma tekniklerinin uygulanması,

hava bariyerinin kırılmasına ve enfeksiyöz aeresollerin laboratuvara

yayılmasına neden olur.

• Koruyucu ekipmanın çalışmaya başlamadan önce kontrolü yapılmazsa,

çalışma  esnasında  yeterince  güvenli  bir  ekipman  olmadığı  ortaya

çıkabilir. Çalışmaya uygun kişisel koruyucu ekipman seçilmelidir.

• Biyogüvenlik kabini içerisinde bunzen beki kullanılması, hava akımının

bozulmasına ve enfeksiyöz aeresollerin laboratuvara yayılmasına neden

olur.
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• Bek alevinde ıslak preparat hazırlanması, enfeksiyöz aerosol oluşturma

potansiyeline sahiptir.

• Karsinojenik etkili veya diğer zararlı kimyasallarla çalışırken korunma

önlemleri alınmadığı taktirde cilt zarar görebilir.

• Çeker ocak içerisinde kimyasalların uygun olmayan şekilde çalışılması,

toksik buharların laboratuvara yayılmasına neden olur.

• Floresan mikroskobu kullanırken tehlikelerine karşı önlem almak

gerekir; örneğin, sıcak yüzeyle temas sonrası yanık, lamba patlaması

esnasında oluşan civa buharının solunması, ultraviyole ışığına maruz

kalmaya bağlı gelişen oküler yanıklar oluşabilir.

• Tıbbi atıkların uygun şekilde uzaklaştırılmaması laboratuvarda çalışan/

çalışmayan tüm personelin tehlikeye maruz kalmasına neden olur.

• Kesici-delici atık kaplarının fazlaca doldurulması sonucunda, kontamine

iğnenin batması ve patojen mikroorganizmalar ile enfeksiyon gelişebilir.

• Biyogüvenlik kabini dışında kontamine olmayan yüzeylere eldivenle

dokunulması sonucunda tehlikeli materyalin yayılması, tüm laboratu-

varlarda olası bir tehlikedir.

• Laboratuvarda yeme, içme ve sigara kullanılması enfeksiyöz veya toksik

materyallerin yutulmasına neden olur.

• Yeni prosedürler, yeni ekipmanlar ve yeni reaktiflerle çalışılırken bek-

lenmedik tehlikelerle karşılaşılabilir.

• Uygun depolanmayan materyal/malzemeler laboratuvar çalışanı için

gereksiz bir tehlike oluşturur ve laboratuvarda hareket ederken düşme-

çarpma sonucu yaralanmalara neden olur.

Tehlikenin  temel  unsurlarını  gözden  kaçırmamak  için  sistematik ve

periyodik olarak laboratuvar sorumlusu, tarafından kontrolleri yapılmalıdır.

Bu maksatla laboratuvara yönelik bir kontrol listesi hazırlanmalıdır. Kontrol

listeleri hakkında ayrıntılı bilgi için Bakınız: Biyogüvenlik Kontrol Listeleri.

Bu listeler aşağıda temel prensibleri sorgular nitelikte olmalıdır:
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1. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin bilinmesi,

2. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik güvenliğin prensiplerinin anlaşılması,

3. Laboratuvarda çalışılan her türlü enfeksiyon etkeninin bulaş yollarının

bilinmesi,

4.  Laboratuvarda aerosol oluşumunun öneminin anlaşılması,

■ Enfeksiyon etkeninin bulaşında ve kimyasal buharla olan zehirlen-

melerde aeresoller nasıl bir rol oynar?

■ Hangi laboratuvar yöntemlerinde aerosol oluşur?

■ Aerosol oluşumunu azaltmak için hangi yöntemleri kullanabiliriz?

5. Temel güvenlik bilgi ve aktiviteleri,

■ Kişisel koruyucu ekipmanlar sağlanabiliyor mu?

■ Atık yönetim planı yeterli mi ve iyi işliyor mu?

6. Tüm çalışanlar için tıbbi surveyansın bilinmesi

7. Laboratuvarlarla ilgili devletin yeni düzenlemelerinin ve kanunların

bilinmesi

Sonuçta bu listelere göre yapılan durum tespitine göre risk değerlendirme-

sinin ikinci basamağı olan tehlikenin taşıdığı riskin derecesinin tanımlanması

gerekmektedir. Risk değerlendirmesi sistemli bir şekilde yapılmalıdır. Bu sayede

tehlike kaynağından doğan riskleri azaltmamız ve yaşanan güvenlik sorunlarını

ciddi düzeyde ortadan kaldırmamız mümkündür. Risk değerlendirmesini bir

matematiksel formul ile de ifade edebiliriz:

Risk = Olayın Görülme Olasılığı X Sonucun Ciddiyet Derecesi

Olayın görülme olasılığı ne kadar büyük ve sonucun ciddiyet derecesi ne

kadar  ağır  ise  risk  de  o  denli  yüksektir.  Risk  değerlendirmesi için çeşitli

yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler içinde "5x5 Yöntemi" en basiti ve en

yaygın kullanılanıdır. Ayrıca kolayca herhangi bir duruma uygulanabilir. Bu

yöntem temel olarak olayın görülme sıklığı ile sonucun ciddiyet derecesi

belli kriterlere göre birden beşe kadar derecelendirilerek değerlendirmeyi
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esas  alan  bir  formülasyona  dayanmaktadır.  Bu  formülasyona  göre  risk

değerlendirmesi yaparken başta laboratuvar güvenlik sorumlusu olmak üzere

tüm laboratuvar çalışanları aşağıdaki soruları sormalı ve cevaplarını tablo

üzerindeki puanlama kriterlerine göre yerleştirmelidir. Elde edilen verilere

göre laboratuvarda söz konusu tehlike kaynağı için "Anlamsız", "Düşük", "

Orta", " Yüksek" ve "Kabul edilemez" gibi beş farklı risk derecesi belirlenir.

Bu  derecelerin  şiddetine  göre  laboratuvarda  alınması  gereken  tedbirler

belirlenmelidir. Buna göre "5x5 yöntemi" Tablo 2’de açıklanmıştır. 

Risk değerlendirmesinin adımları vardır. Buna göre şu soruları sormak

gerekir:

• Tehlike kaynakları var mı? Nelerdir? 

• Bu tehlikenin olasılığı nedir?

• Kim veya kimler zarar görebilir? 

• Sonuç ne olur?

• Risk kabul edilebilir mi?

5X5 yöntemi Sonucun Ciddiyet Derecesi

OLAYIN 1 2 3 4 5

GÖRÜLME Hasar / İlk yardım En az 3 gün Ciddi Bir veya çok

OLASILIĞI yaralanmaya gerektiren istirahat gerektiren yaralanma ÖLÜMLÜ

yol açmayan kaza hafif yaralanma yaralanma ya da hastalık kaza

1 Anlamsız Düşük Düşük Düşük Orta

Yılda bir

2 Düşük Düşük Düşük Orta Orta

Üç ayda bir

3 Düşük Düşük Orta Orta Yüksek

Ayda bir

4 Düşük Orta Orta Yüksek Yüksek

Haftada bir

5 Düşük Orta Yüksek Yüksek Kabul 

Her gün Edilemez

Tablo 2. Risk değerlendirme  tablosu" 5X5 yöntemi".
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Bir risk değerlendirme sürecinin en önemli adımı riskin kabul edilebilirlik

kararıdır. Önlemler de buna göre belirlenecektir.

Örneğin; kan alma esnasında "enjektör iğnesi batması" olasılığını ele alalım.

1. SORU: Enjektör iğnesinin kan alma esnasında batma olasılığı nedir?

Her gün olabilir (5 puan)

2. SORU: Potansiyel tehlike nedir? 

Enfeksiyon bulaşma riski: HIV %0,3; HBV ~%1

3. SORU: Kimler zarar görebilir?

Kan alan personel 

4. SORU: Sonuç ne olur? Ciddiyet derecesi? Ölümcül olabilir (5 puan)

Risk: 5x5=25 Kabul Edilemez

5. SORU: Risk kabul edilebilir mi? 

Risk kabul edilemediğinde veya yüksek riskli bir durumla karşılaşıldığın-

da süratle bu durumun önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Diğer

durumların ortaya çıkması halinde de yani orta, veya düşük risk gibi durum-

larda da laboratuvar güvenlik sorumlusu tarafından gerekli düzenlemeler

yapılmalıdır. Örneğimize dönecek olursak: 

Risk: Kabul edilemez.

Alınması gereken önlemler:

1. Enjektör  iğnesi  batması  olasılığını  neler  etkiler?  Bu  olasılık  nasıl

düşürülür? 

2. Kesici-delici atık kabı (mühendislik önlemleri) kullanımı, 

Personel eğitimi,

İş yeri hekimi,

İş güvenliği programı

3. Enjektör iğnesi batınca meydana gelecek hasarın şiddeti nasıl azaltılır?
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4. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı gibi önlemlerin alınması ile risk

değerlendirme işlemimiz son bulur. 

Risk değerlendirilirken her zaman yukarıdaki gibi formüle edilemeyebilir.

İşte böyle durumlarda pek çok parametreye dikkat edilmesi gerekir. Bu

hususlar ne kadar çok ise risk derecesi de o kadar yüksek ve alınması gereken

tedbirler  de  ona  göre  daha  fazla  olmaktadır.  Bunlardan  bazıları  aşağıda

verilmiştir:

1. Bulaş yolu (solunum, kan, sindirim),

2. Maruz kalınan kimyasal/enfeksiyöz etkenin şiddeti (nontoksik/nonpatojen,

patojenik/letal) ,

3. Patojen veya kimyasalın konsantrasyonu, 

4. Miktarı (<1 ml, >10 ml),

5. Etkenin fiziksel durumu (sıvı süspansiyon/katı besiyerinde koloni,

liyofilize  veya  kuru/fikse  edilmiş  preparat,  klinik  örnek  veya saf/

konsantre süspansiyon),

6. Laboratuvarın fiziksel özellikleri (laboratuvar dizaynı, mühendislik

kontrolleri): Hava- akımı, laboratuvar giriş ve çıkışları, tavan, duvar ve

zeminlerin yapısı,

7. Koruyucu ekipman: biyolojik güvenlik kabini, çeker ocak, insineratör

gibi cihazlar,

8. Personel konuları: Deneyim ve aldığı eğitimler, davranışları, bağışıklık

durumu, fiziksel engelli olma durumu, laboratuvarda çalışılan etkenler ve

patojenitesi, bulaş yolu (solunum, kan, sindirim), bilginin sınırlı olduğu

yeni bir etken,

9. Uygulanan laboratuvar yöntemlerinin özellikleri: Aeresol oluşumu,

testin iğne veya şırınga gerektirip gerektirmediği, testin uç sıcaklık

değerlerini gerektirip gerektirmediği, örneğin aşırı sıcak veya aşırı soğuk

olup olmadığı, testte steril tekniklerin kullanımında ustalık gerektirip

gerektirmediği gibi ve buna benzer pek çok özelliğe dikkat edilmesi

gerekmektedir.
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Bilginin Sınırlı Olduğu Örnekler

Yukarıda tarif edilen risk değerlendirme işlemleri yeterli bilgi mevcut

olduğunda iyi işler. Ancak, uygun bir risk değerlendirmesi yapmak için yeterli

bilginin  olmadığı  durumlar  da  vardır;  Örneğin,  alanda  toplanan  klinik

örnekler  ve  epidemiyolojik  örnekler.  Bu  durumlarda,  örnek  işlemden

geçirilirken dikkatli bir yaklaşımın benimsenmesi uygundur. 

• Standart önlemler her zaman izlenmelidir ve örneklerin kökeni ne

olursa olsun kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

• Örneklerin transportu sırasında ulusal ve uluslararası güvenlik ve

transport kurallarına uyulmalıdır. Böylelikle çevre kontaminasyonunun

önüne geçilmiş olacaktır.

Bu örneklerle ilgili riskin belirlenmesinde yardımcı olacak bazı bilgiler

yazılmalıdır.

• Hasta ile ilgili tıbbi veriler,

• Epidemiyolojik veriler (morbidite ve mortalite verileri, şüphelenilen

geçiş yolu, diğer salgın araştırma verileri),

• Örneğin alındığı klinik veya hastadan daha önce elde edilen veriler

(izolatların direnç durumu),

• Örneğin coğrafi kökeni üzerine bilgiler.

Sonuç olarak mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılan her işte tehlike ve her

tehlikenin  de  bir  riski vardır.  Her  riskin  de iki bileşeni vardır; ortaya

çıkma olasılığı ve sonucun ciddiyeti. Tehlikeler belirlenirken inilecek

ayrıntı düzeyi daima riskin boyutuyla orantılı olmalıdır. Gereksiz ayrıntılarla

esas tehlikeler gözden kaçırılmamalıdır. Eldeki bilgi birikimi ve deneyim ile

değerlendirilemeyecek riskler de vardır Bu gibi durumlar kaçınılmazlık

olarak değerlendirilmemelidir. Eldeki veriler dikkatli bir şekilde yorumlanıp

üstesinden gelmeye çalışılmalıdır. Bir işin ne denli güvenli olduğu risklerinin

kabul edilebilme derecesine bağlıdır. Kabul edilebilir düzeyin üstündeki

riskleri tüm çalışanlar mutlaka bilmelidir.
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ENFEKSİYÖZ ÖRNEKLERİN TAŞINMASI VE İŞLENMESİ

Mustafa ÖZYURT, Tuğrul HOŞBUL

Bir enfeksiyon hastalığının laboratuvar güvenliği açısından, klinik örneğin

alınmasından işlenmesi ve uygun koşullarda ilgili laboratuvara en kısa sürede

ulaştırılmasına kadar ki tüm aşamalar oldukça önemli olup dikkat ve teknik

kurallara mutlak uyum gerektiren bir disiplindir.

Tanısal örneklerin hastane içi, kısa veya uzak merkezler arası (şehirlerarası

veya uluslararası)  transportunda asıl amaç, enfekte örneğin orijinal konumuna

en yakın şekilde muhafaza edilmesi ve uygun taşıma ortamlarında en seri

şekilde laboratuvara ulaştırılmasıdır. Bu amaçla örneklerin aşırı sıcak ve

soğuk, ani basınç değişikliği (hava yolu ile taşımalarda) veya aşırı kuruma gibi

olumsuz çevresel koşullardan korunmaları önemlidir. Ayrıca bu uygulamalar

sırasında ulusal ve/veya uluslararası taşıma ve paketleme kurallarına uyularak

enfeksiyöz örneklerin çevreye ve topluma verebileceği zararların asgari

düzeyde tutulması sağlanmalıdır.  Enfeksiyöz hastalıkların tanısı amacıyla

insan veya hayvanlardan alınmış patojen mikroorganizma içerdiği düşünülen

veya bilinen; kan, serum, kemik iliği, beyin omurilik sıvısı, vücut ve sekresyon

sıvıları, biyopsi örnekleri, idrar, dışkı, tükürük ve balgam gibi her türlü madde

"enfeksiyöz madde/örnek" olarak kabul edilir. Bu enfeksiyöz maddeler,

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) “Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği”

kapsamında  "Biyolojik  madde,  Kategori  A" ve  "Biyolojik  madde,

Kategori B" olarak iki kategoride sınıflandırılmakta ve bu biyolojik maddelerin

transportunda da, katagorilerine göre değerlendirme yapılıp uygun paketleme

yapılması zorunlu kılınmaktadır.

Bu konuda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Hastalıkları Kontrol ve Önleme

Merkezi (CDC) tarafından yayınlanmış rehberler ile ülkemizde yürürlükte

olan  "Enfeksiyöz  Madde  İle  Enfeksiyöz  Tanı  ve  Klinik  Örneği  Taşıma

Yönetmeliği"nde ifade edildiği üzere "Kategori A"; maruz kalındığında sağlıklı

insan veya hayvanlarda kalıcı sakatlık, hayatı tehdit edici veya öldürücü

hastalık yapabilen enfeksiyöz maddeleri kapsar (Tablo 1). Bu kriterler içinde yer

alan enfeksiyöz maddelerden insanlarda ya da hem insan hem de hayvanlarda

hastalık yapanlar, Birleşmiş Milletler "UN2814" kodu ile tanımlanırken sadece
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UN Kodu  UN 2814 UN kodu UN 2900

Paketleme Talimat Numarası P620 Paketleme Talimat Numarası P620

Uygun Sevkiyat Adı Enfeksiyöz Materyal, Uygun Sevkiyat Adı Enfeksiyöz Materyal,

İNSANLARI Etkiler HAY VANLARI Etkiler

Bacillus anthracis (sadece kültür)

Batı nil virüsü (sadece kültür)

Brucella abortus (sadece kültür)

Brucella melitensis (sadece kültür))

Brucella suis (sadece kültür)

Burkholderia mallei – Pseudomonas mallei – ruam 

Burkholderia pseudomallei  (sadece kültür)

Chlamydia psittaci – avian suşlar (sadece kültür)

Clostridium botulinum (sadece kültür)

Coccidioides immitis (sadece kültür)

Coxiella burnetii (sadece kültür)

Çiçek virüsü 

Deng virüsü (sadece kültür)

Doğu at ensefaliti virüsü (sadece kültür)

Ebola virüs 

Escherichia coli, verotoksijenik (sadece kültür)1

Flexal virüs 

Francisella tularensis (sadece kültür)

Guanarito virüsü 

Hantavirüs (kültür ve şüpheli serum dâhil) 

Hendra virüs 

Hepatit B virüs (sadece kültür)

Herpes B virüs (sadece kültür)

İnsan immun yetmezlik virüsü (HIV ) (sadece kültür)

Japon ensafalit virüsü (sadece kültür)

Junin virüs 

Kırım kongo kanamalı ateşi (kültür ve şüpheli serum) 

Kuduz virüsü (sadece kültür)

Kyasanur orman hastalığı virüsu

Lassa virüs 

Machupo virüs 

Marburg virüs 

Maymun çiçek virüsü 

Mycobacterium tuberculosis (sadece kültür)1

Nipah virüs

Omsk hemorajik ateşi virüsü

Poliovirüs (sadece kültür)

Rickettsia prowazekii (sadece kültür)

Rickettsia rickettsii (sadece kültür)

Rift vadisi humması virüsü (sadece kültür)

Rus bahar-yaz ensefaliti virüsü (sadece kültür)

Sabia virüs 

Sarı humma virüsü (sadece kültür)

Shigella dysenteriae tip1 (sadece kültür)1

Tick-borne ensefalit virüsü (sadece kültür)

Venezuella  at ensefaliti virüsü (sadece kültür)

Yersinia pestis (sadece kültür)

Yüksek patojen kuş gribi virüsü (sadece kültür)

1 Tanısal veya  klinik amaçlı alınan kültür örnekleri yüzey taşımacılığında, “Katagori B enfeksiyöz maddeleri” kapsamında

sınıflandırılabilirler.

Tablo 1. Enfeksiyöz madde Kategori A listesi 

Afrika domuz ateşi virüsü (sadece kültür)

Domuz veziküler hastalık virüsü (sadece kültür)

Keçi çiçek virüsü (sadece kültür)

Klasik domuz ateşi virüsü (sadece kültür)

Koyun çiçek hastalığı virüsü (sadece kültür)

Koyun keçi vebası virüsü- Peste des petits ruminants virus

(sadece kültür)

Kuş paramiksovirüs Tip1-Velojenik newcastle hastalığı

virüsü (sadece kültür)

Lumpy deri hastalığı virüsü (sadece kültür)

Mycoplasma mycoides – Bulaşıcı sığır plöropnomonisi

(sadece kültür)

Sığır vebası virüsü (rinderpest virus) (sadece kültür)

Şap hastalığı virüsü (sadece kültür)

Veziküler stomatit virüsü (sadece kültür)
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hayvanlarda hastalık yapabilenler, "UN2900" kodu ile tanımlanmaktadır.

Kategori B ise Kategori A dışındaki diğer enfeksiyöz maddeleri (Klinik ve

Diagnostik örnekler, 1 Ocak 2007 tarihinden sonra Kategori B kapsamında

tanımlanmaya başlamıştır) kapsar ve bu maddeler Birleşmiş Milletler

"UN3373" kodu ile tanımlanır.

Şüpheli A veya B kategorisinde yer alan hasta örneklerinin taşınması

konusunda  mesafe  ne  olursa  olsun  mevcut  kurallara  tam  olarak  riayet

edilmesi, gönderilecek örnekte bulunduğu düşünülen patojen veya patojene

ait bir ürünü tanımlayacak parametrelerin doğru saptanmasında ve elde edilecek

sonuçların güvenilirliğinde oldukça önemlidir. Örneklerin transportunda,

doğru etiketleme ve örnekler için "Gönderici Beyan Formları"nın (Ek-1, Ek-2)

tam olarak doldurulması ve örneğin gönderileceği laboratuvar ile önceden

mutlaka  koordinasyon  gereklidir.  Enfeksiyöz  maddelerin  sızma  veya

dökülmelerini  önlemek  için  örneklerin  güvenli  şekilde  paketlenmesi

gereklidir. Bu amaçla transportu yapılacak her bir materyal için uygun

paketleme ile materyale uygun spesifik paketleme malzemesinin tedariki ve

paketlerin etiketlenmesi işlemi ilgili laboratuvarın görevidir.  

Enfeksiyöz maddeler tehlikeli materyaller olarak kabul edildiğinden bu

maddelerin hava, kara, deniz veya demiryolu ile yapılacak taşımalarında

dikkate alınması istenilen hususlar, düzenlenen ulusal/uluslararası mevzuatlarla

zorunlu hale getirilmiştir. Bu amaçla, Kategori A’ya uygun paketlemeler için

"P620",   Kategori B için ise "P650" paketleme talimatları (Ek-3, Ek-4) esas

alınmalıdır. Gerek paketleme gerekse taşıma sırasındaki olası bir kazada

enfektif maddelerin etrafa saçılmasında alınması gerekli tedbirler, yapılması

gerekli dekontaminasyon işlemleri ve tutulması gerekli kaza raporu DSÖ’nün

enfeksiyöz maddelerin transportuna yönelik talimat rehberleri kullanılarak

gerçekleştirilmelidir. 

1. Örnek Alımı

Örnek alımı sırasında enfeksiyöz etkenler ile çalışıldığından mutlaka

önlük giyilmeli, eldiven takılmalı, gerektiğinde maske ve/veya gözlük ile yüz ve

mukozalar korunmalıdır. Ayrıca alınan örnek hemen laboratuvara taşınacağından

örnek kaplarının seçimi de önemlidir. Mikrobiyolojide örnek kapları herhangi

bir darbe anında kırılmaması için genellikle plastik olmalı ve sızdırmaları
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önleyebilmek için de burgu kapaklı bir kapakla sıkıca kapatılabilmelidir.

Üzerinde hasta bilgilerinin yazılabileceği bir alan yer almalıdır. Dikkatli bir

şekilde örnek alınsa bile örnek kabı laboratuvara gönderilmeden önce kırık,

çatlak  veya  sızdırma  açısından  tekrar  kontrol  edilmelidir.  Enjektör  ile

mümkün olduğunca örnek gönderilmemelidir. Bu maksatla steril bir tüpe

enjektördeki örnek aktarılmalıdır.

2. Enfeksiyöz Materyalin Laboratuvara Transportu Sırasında Dikkat

Edilmesi Gerekli Genel Hususlar

Mikrobiyolojik açıdan biyogüvenlik için öncelikle hastalardan alınan

örneğin  uygun  koşullarda  transportu  şarttır.  Taşınacak  örnekler  uygun

etiketlenmeli, paketlenmeli ve taşıma sırasında korunmalıdır. Bu nedenle

tam teşekküllü her sağlık kurumu bünyesinde bulunan klinik mikrobiyoloji

laboratuvarlarınca, standartlara uygun örnekleme, transport ve bekletme

koşullarına yönelik rehberler hazırlamalı veya hazırlanmış bir rehber kurum

bünyesine adapte edilmelidir. Hasta örnekleri genellikle ameliyat sırasında,

yatak  başında  ya  da  poliklinik  ortamında  alındığından  mikrobiyolojik

örneklemelere yönelik rehberler, mutlaka periyodik olarak güncellenmeli,

örnek alma aşamasından örneğin laboratuvarda işlenmesi aşamasına kadar

ilgili tüm sağlık çalışanlarına dağıtılmalı ve eğitimleri verilmelidir. Hastaya ait

bilgiler ve istekler elektronik ortamda tam olarak ve doğru yapılmalıdır. Kısa

veya uzak mesafelere örneğin transportu sırasında yaşanabilecek kazalara

karşı ek önlemler alınmalı, özellikle cam kaplardaki örnekler kırılma riskine

karşı korunarak laboratuvara gönderilmelidir.  Tüm enfeksiyöz örneklerin

alınması ve taşınması sırasında evrensel önlemler tam olarak uygulanmalıdır.

Kazalarda alınması gerekli önlemler ve dekontaminasyon işlemleri konularında

ayrıca  eğitim  verilmeli,  olayla  ilgili  mutlaka  kaza  raporları  tutulmalı,

ilgili personellerde bireysel ve çevresel güvenlik bilinci oluşturulmalıdır.

Özellikle solunum yolu aracılığı ile bulaşıcı bir enfeksiyonu olan kişilerden

yapılacak örnekleme işlemi sırasında uygun izolasyon önlemleri ihmal

edilmemelidir. Enfeksiyöz örneklerin demiryolu, kara, deniz veya hava yolu

ile  uzak  mesafelere  sevkiyatları  öncesi  söz  konusu  örneğin  kategorisi

(Kategori A/Kategori B) dikkate alınarak uygun paketleme talimatlarına göre

üçlü paket sistemi ile paketlenmesi gereklidir. Bu konuda, "Kategori-B"

kapsamındaki biyolojik maddelerin sevkiyat işlemleri sırasında paketlemelerde
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dikkat edilmesi gerekli hususları içeren bir "Kontrol Formu" (Ek-5)  olmalıdır.

Bu  örnekleri  paketleyen  ve  enfeksiyöz  materyallerin sevkiyatlarını yapan

personellerin periyodik aralıklarla eğitimleri gereklidir.                                     

a) Örneklerin Laboratuvara Gönderilmesi 

Enfeksiyonların mikrobiyolojik tanısına yönelik yapılacak incelemeler

için hasta örnekleri amaca uygun steril örnek kaplarına veya özel transport

vasatlarına alınarak en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. Bu maksatla

genel olarak personel ile veya pnömatik sistem ile örnekler taşınmaktadır. 

Pnömatik sistem, birçok hastanede hasta örneklerinin hızlı bir şekilde

laboratuvara ulaşmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir sistemdir. Sistem

telefon tipi tuş takımına sahip istasyonlar, sistem boruları, boru hattı içerisinde

üfleme ve emme yaparak taşıyıcıların transferini sağlayan üfleyiciler, ihtiyaca

göre farklı tip ve özelliklerde taşıyıcılar, yol ayırıcılar ve aksesuarlardan

oluşmaktadır. Pnömatik tüp sistemi ile negatif basınçlı tüplere alınmış kan

ve idrar örnekleri, kültür çubukları, tüm oral ve çalkalama ile stabilitesi

bozulmayacak intravenöz ilaçlar, röntgen filmleri, rapor, sonuç gibi kırtasiye

malzemeleri taşınabilir. Bu sistemde örnekler özel yapılmış darbelere karşı

korumalı daha çok plastikten yapılmış kapsüller içine  konulmaktadır. Bu

kapsüller içinde de herhangi bir çarpma anında örneğin etkilenmemesi için

sünger gibi bir absorban materyal ile kaplıdır.

Pnömatik sistem dışında her türlü hasta numunesin taşınması için poliüretan

köpükten mamül ve numune tüpleri vs. için uygun yerleri kalıplandırılmış,

kapaklı ve dış koruması bulunan taşıma çantalar kullanılmalıdır. Yüklenen

numune kaplarının kapaklarının kapalı olduğu kontrol edilmelidir. Kapağı

açık numune taşıması yapılmamalıdır. 

Transport için önlük, eldiven (özellikle yükleme ve boşaltma sırasında) ve

sıçrama ihtimali bulunan durumlarda göz ve yüz koruma ekipmanları hazır

bulundurulacaktır.

Transport esnasında görevli personel yiyecek ve içecek tüketmemeli, başka

bir materyal ile taşıma yapmamalıdır. İnsan yoğunluğu çok olan alanlardan

geçmemeyi tercih etmelidir. Geçiş yapılan güzergahın zemini temiz olmalı,

kayma, takılma veya çarpma gibi olayların olma riskinin en düşük olacağı
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yerler seçilmelidir. Mecbur kalmadıkça merdiven kullanılmamalıdır. Transfer

esnasında  dökülme  saçılma  olursa  öncelikle  üzerine  basma  olaylarını

engellemek için çevresel önlemler alınır. Bunlar: etrafa güvenlik bandı

çekmek veya bir uyarı levhası vb. yerleştirmektir. Daha sonra sterilizasyon ve

dezenfeksiyondan sorumlu yetkili personele haber verilerek  alanın temiz-

lenmesi beklenmelidir. Temizlik için genel prensipler bu bölümün sonunda

"Enfekte materyallerin taşınması sırasında oluşabilen kazalarda  alınması

gerekli korunma önlemleri ve uygulanması gerekli dekontaminasyon işlemleri"

başlığında verilmiştir.

b) Enfeksiyöz Örneklerin Laboratuvar İçi Transferi, Saklanması

ve İşlenmesi

Ruhsatlandırılmış laboratuvarlar, öncelikle örnek kabul aşamasında uygun

olmayan koşullarda laboratuvara gönderilmiş veya alındığı yerde uygun

olmayan koşullarda uzun süre (>12 saat) bekletilmiş örnekler için red

kriterlerini mutlaka uygulamaları gerekmektedir. 

Laboratuvara örnek gelimini takiben çalışanlarca biyogüvenlik önlemlerine

tam riayet edilerek örnekler işleme alınmalıdır. Bu amaçla çalışılmaların

mümkün olduğunca onay almış, laminer akımlı biyogüvenlik kabinlerinde

gerçekleştirilmesi tercih edilmelidir. 

c) Laboratuvarlar Arası veya Hastane Dışı Bir Merkeze Enfeksiyöz

Örnek Gönderilmesi

Hastane dışı kısa mesafelerdeki transport işlemlerinde örneklerin çoğu için

transport, oda ısısında sağlanırken bazıları soğuk zincirde  (soğuk paketler,

kuru buz veya sıvı nitrojen ile) gerçekleştirilir. Kurum dışına gönderilecek

örnekler için gecikmeler, muhtemel hasarlar ve örnek kayıpları minimize

edilmeli ve bunlar için gerekli önlemler alınmalıdır. Kan dışındaki örneklerin,

alımı takiben laboratuvara ulaştırılması 2 saatten daha uzun sürede olacaksa;

kuru buz veya 2- 8ºC’lik ortam ısısı sağlayabilen soğuk paketlerle ya da soğuk

taşıma  çantaları  içerisinde  taşınması  sağlanmalıdır.  Ülke  içinde  uzun

mesafelerde  ve  uluslararası  klinik  örnek  taşımada  üçlü  taşıma  kapları

kullanılır. Bu sistem iç içe konulan üç ayrı kaptan; birincil kap, ikincil kap ve

dış kaptan oluşur. Bu konudaki ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir.
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Enfeksiyöz Materyallerin Sınıflandırılması, Paketleme ve Taşınması

ile İlgili Kurallar

Şehirlerarası/uluslararası  taşımalarda  enfeksiyöz  maddelerin  doğru

sınıflandırılması, paketlenmesi, etiketlenmesi ve dokümantasyonu taşıyıcının

sorumluluğundadır. Bu materyallerin güvenli, zamanında ve optimal koşullarda

ulaştırılabilmesi gönderici, taşıyıcı ve alıcı arasındaki iyi bir koordinasyon ile

sağlanır. Tehlikeli maddelerin neler olduğu Birleşmiş Milletler "UN" numarası

ve "Sevkiyat İsmi" ile tanımlanır. Bu numara o maddenin tehlike düzeyine

göre sınıfını ve içeriğini ifade eder. Enfeksiyöz maddeler, Birleşmiş Milletlere ait

"Tehlikeli Maddeler Bölüm 6.2" de sınıflandırılmış olup;

UN 2814 (İnsanları Etkileyen Enfeksiyöz Madde, Kategori A),

UN 2900 (Hayvanları Etkileyen Enfeksiyöz Madde, Kategori A),

UN 3373 (Biyolojik Madde, Kategori B),

UN 3291 (Tıbbi veya Klinik Atık, Kategori B Enfeksiyöz Madde) veya

UN 3245 (Genetiği Değişmiş Mikroorganizma ve Organizmalar) olarak

tanımlanmıştır. 

Taşımacılıkta DSÖ, enfeksiyöz maddeleri, hastalık oluşturabilme yeteneğine,

yayılma şekli ve kolaylığına, bireysel ve toplumsal risk durumu ile bilinen ve

etkili önleyici ajanlar ve tedavi ile düzelebilen bir hastalığa neden olabilme

riskine göre 1 (düşük risk) ile 4 (yüksek risk) arasında değişen gruplarında

değerlendirmektedir. Enfeksiyöz örneklerin karayolu, demiryolu, havayolu

veya denizyolu ile taşınması sırasında gönderici, alıcı ve paketleyiciler ile

taşıma yapan taşımacılar, biyogüvenlik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmak

zorundadırlar. Bu nedenle taşıma kaplarının özellikleri, mesafeler dikkate

alınarak belirli standartlarda olmalıdır. Hastadan alınan örneklerin hastane içi

veya kısa mesafedeki bir başka laboratuvara, ya da şehirlerarası veya uluslararası

bir başka merkeze gönderilmesi sırasında mevcut ulusal ve uluslararası

mevzuatlara göre hareket edilmesi gerekmektedir. Hava yolu ile gerçekleştirilecek

uluslararası taşımalarda Uluslararası Havacılık Birliği (IATA)’nin ve karayolu

ile yapılacak taşımalarda ise tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasına

ilişkin Avrupa Antlaşması (ADR) hükümlerine uygun olarak, enfeksiyöz

materyallerin bir akış şeması içerisinde sınıflandırılmaları yapılarak paketleme

ve sevkiyat zorunluluğu vardır (Şekil 1).
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Sınıflandırılacak Madde 

EVET

EVET

HAYIR

HAYIR VEYA BİLİNMİYOR 

Kategori A’ya karşılık gelen

bir maddeyi tanımlıyor mu?

EVET VEYA

BİLİNMİYOR

HAYIR VEYA

BİLİNMİYOR

- Örneğin ne olduğu/içeriği biliniyor mu?

- Enfeksiyöz madde  içerip içermediği biliniyor mu?

- Nötralize/inaktive edilmiş herhangi bir patojene sahip mi? 

- İnsan veya hayvanlar için tehlike oluşturmadığı bilinen

mikroorganizma içeriyor mu?

- Zararlı olmadığı düşünülen çevresel bir örnek mi?

- Dekontamine edilmiş tıbbi/klinik atık mı?

- Transplantasyon/transfüzyon için mi?

Madde ile ilişkili, bilinen hastalık öyküsü, semptomlar ile kaynağa

yönelik  (insan  veya  hayvan)  belirlenmiş  bilgi ve  endemik

koşullar dikkate alınarak yönelik patojen varlığı olasılığını minimal

olduğunu profesyonelce düşündürebilecek bir kanaatiniz var mı?

Başka bir bölüm ya da

sınıfa ait kriterleri

karşılamadıkça tehlikeli

maddeler için gerekli

taşıma şartlarına

maruz değildir.

Madde;

"Muaf insan örneği"

veya

"Muaf hayvan örneği"

işlemine maruz tutulur.

UN3373; Biyolojik

madde, Katagori B  

UN2814 ; İnsanları

etkileyen enfeksiyöz

madde,  veya 

UN2900 ; Hayvanları

etkileyen enfeksiyöz

madde      

Şekil 1. Enfeksiyöz maddelerin ve hasta örneklerinin sınıflandırılmasında akış şeması
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Şekil 2. Kategori-A, enfeksiyöz maddeler için paketleme örneği

Şekil 3. Kategori-B enfeksiyöz maddeler için paketleme örneği
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Kategori  A’ da  yer  alan  enfeksiyöz  maddelerin  kurallara  uygun  olarak

paketlenmesi, özel eğitim ve sertifikasyon gerektirmesine rağmen Kategori B

numunelerinin paketlemesi için Kategori B’ kapsamındaki enfeksiyöz

maddelerinin nakli konusunda gerekenleri bilen personel olmalıdır. Örneklerin

paketlenmesinde  ve  gönderilmesinde  Kategori  A’ da  yer  alan  biyolojik

maddeler için P 620, klinik ve tıbbi atıklar için ise P621 kodlu paketleme

talimatları kullanılırken, Kategori B’de yer alan biyolojik maddeler için P 650

kodlu talimata uygun paketlemeler yapılmalıdır.

Taşıma sırasında kuru buz (katı karbondioksit) kullanılacak ise buna uygun

paketleme ve sevkiyat yapılmalıdır. Kuru buz (katı karbondioksit) sıkışma

olduğunda patlama riski olan  bir  maddedir.  Bu  nedenle  taşıma  esnasında

kendi  halinde uçması engellenecek şekilde paketlenmelidir. Kuru buz hiç

bir şekilde örnek tüpü (birinci kap) ve ikinci kap içerisine konulmamalı 3.

kap içerisine konuluyorsa kuru buzun uçmasına izin verecek şekilde pa-

ketleme yapılmalıdır. 

Şehirlerarası ve uluslararası taşımalarda DSÖ’nün enfeksiyöz maddelerin

transferi   için   önerdiği   iç   içe   giren  3’lü  biyogüvenlik  kap  sistemi

kullanılmaktadır. Enfeksiyöz maddenin niteliğine uygun paketlemelerde

(Şekil- 2 Şekil 3) kullanılan bu kaplar, aşağıdaki özellikleri taşımak zorundadır:

• Birinci Kap; Gönderici ve /veya paketlemeyi yapan tarafından kontrol

edilmiş, doğrudan patojen mikroorganizma veya materyali içeren

tercihan burgu kapaklı ve/veya contalı sızdırmaz özellikte olmalıdır.

• İkinci Kap; kültür tüpünün herhangi bir kırılma durumunda tüm sıvıyı

veya istenmeyen sızıntıları zararsız hale getirecek yeterli miktarda

absorban özellikteki bir madde ile sarıldıktan sonra içine yerleştirileceği,

darbelere dayanıklı, sızdırmaz, su geçirmez, paketleyen tarafından

kapatılan ve ancak alıcı tarafından açıldığını veya açılacağını garanti

altına alan kelepçe-kilitli veya burgu kapaklı özel bir kaptır. Bu kapların

yetkili merkezlerce serbest düşme ve 4°C/55°C’de 95 kPa’de basınç

testleri yapılmış ve onaylı UN (Birleşmiş Milletler) sertifikasyonuna

sahip olması gereklidir.  
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• Üçüncü Kap ise oluklu mukavva, oluklu plastik, köpük, kalın mukavva

veya tahta gibi ikinci kabı travma ve darbelerden koruyan, suya ve basınç

etkilerine dayanıklı bir malzemeden yapılmış, bir uçtan diğer uca en

küçük dışsal boyutu 10x10 cm olması gerekli dış kap veya taşıma kabıdır.

Kabın alt yüzeyi dışındaki bir yüzeyinde pakete ait dökümanları muhafaza

eden bir cep veya bölme olması gereklidir. Örnek soğuk ortamda

muhafaza edilmesi gerekiyorsa dış kap ile ikincil kap arasına kuru buz

veya buz paketleri/dondurucu bloklar yerleştirilir.

Paketleme işleminin son aşamasında dış kap üzerine alıcı iletişim bilgileri

ile gönderici iletişim bilgileri silinmez bir şekilde yazılarak etiketleme sonrası

paketleme işlemi tamamlanır. Enfeksiyöz örnek taşıyan bu paketlerin, IATA

veya ADR hükümlerine uygun olarak kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına

ve çevreye zarar vermeden taşınması zorunludur.

Kategori A’ da yer alan enfeksiyöz maddelerin transportu sırasında gönderen

ve paketleyen aynı kişi olması zorunlu olmasına karşın, Kategori B’de yer

alan biyolojik maddeler için ayrı kişiler olabilir. Örneği paketleyen ve gönderen

kişi, paket üzerinde "Üst Yön" etiketi ile birlikte "Biyolojik Madde, Klinik

Örnek" etiketlerinin bulunmasını sağlamak, gönderici ve alıcıya ait iletişim

bilgilerini  yazmak  ve  soğuk  zincir  olarak  kuru  buz  kullanılacağı zaman

gerekli formu doldurmak yükümlülüğüne sahiptir. Paketi teslim alan kişi,

öncelikle paketin güvenlik kilidinin veya bandının sağlamlığından emin

olması, pakete ait evrak ve dökümanların tam olup olmadığını kontrol etmesi

gereklidir. 

Posta veya diğer yollar ile gönderilen örnekler ulusal kurallara tabiidir.

Örneği gönderen merkez örneğin transferinden önce alıcı ile mutlaka

örneğin gönderilmesini koordine etmelidir.

Bakanlık kamu sağlığı ve güvenliğinin söz konusu olması durumunda ilgili

ve yetkili mercilerin talebi üzerine daha üst güvenlik ve emniyet tedbirlerinin

alınması şartı ile bireysel veya genel muafiyet ve/veya özel izin verebilir.

Deneysel amaçlı enfekte edildiği bilinen veya enfeksiyöz madde taşıdığından

şüphelenilen canlı ve ölü hayvanların ya da bunlara ait doku ve organlarının

Kategori A kapsamında taşınması için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından izin

alınması zorunludur. 
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Enfekte  Materyallerin  Taşınması  Sırasında  Oluşabilen  Kazalarda

Alınması  Gerekli  Korunma  Önlemleri  ve  Uygulanması  Gerekli

Dekontaminasyon İşlemleri:

Enfekte materyalin temas durumumda materyal ne olursa olsun yapılması

en uygun olan enfekte alanın mümkün olan en kısa sürede yıkanması veya

dezenfekte edilmesidir. Enfekte materyal açık olmayan deri yüzeyi ile temas

etmiş olsa bile enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla enfekte alan, sabunlu su

veya antiseptik solüsyon ile yıkanmalıdır. Hasar görmüş bir paketten çevreye

bir bulaş söz konusu olduğunda kan dahil transportu yapılmakta olan tüm

enfekte materyalin temas ettiği alanlara uygulanacak işlemler ve alınması

gerekli önlemler  şunlar olmalıdır.

1. Göz ve yüz korunmasını da kapsayacak şekilde maske, eldiven ve koruyucu

kıyafet giyilmeli,

2. Çevreye saçılmış enfekte materyalin üzeri kumaş parçası veya kağıt peçete

ile örtülmeli,

3. Kumaşın veya kağıt peçetenin üstüne ve çevresine hemen yeterli miktarda

uygun  bir  dezenfektan (% 5’lik  çamaşır  suyu  veya  amonyum  içeren

dezenfektanlar) dökülmeli, 

4. Dezenfektanın uygulaması, çevreye saçılmış olan materyali sınırlandıracak

şekilde dıştan içe doğru olmalıdır.

5. Yaklaşık 30 dakikalık temas süresi sonrasında dekontamine edilmiş olan

materyal temizlenir, eğer kırılmış cam veya kesici maddeler varsa kürek

yardımıyla bu maddeler toplanarak uygun olan atık kutusuna atılır.

6. O bölge, tekrardan temizlenir ve dezenfekte edilir ( Eğer gerek duyulursa

2- 5 nci maddeler arası basamaklar tekrarlanır)

7. Kontamine materyal, sızıntı yapmayan uygun bir atık kutusuna atılır.

8. Etkili bir dekontaminasyon işlemi sonrası bu durum kayıt altına alınarak

yetkili mercilere raporlanması gerekir. Bu gereklilik enfekte materyalle

ilgili her iki kategoriyi içermekle birlikte özellikle kategori A için oldukça

önemlidir.
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ENFEKSİYÖZ MADDE GÖNDERİCİ BEYAN FORMU (KATEGORİ A) - A  (9)

EK-1

Gönderen:

Tel:

Fatura No/Kargo Takip No:

Alıcı

Tel:

Gönderildiği yer (il/ilçe): 

Varacağı yer (il/ilçe) :

Tehlikeli maddelerin

UN No:

Paketleyen ve gönderen:

Gönderilen bu madde  uygun  paketleme 

kurallarına (PT620/…………1) göre  tarafımdan

paketlenmiştir.

Adı Soyadı:………………………………

Tarih:……/……/…..  İmza  :…………..

1Soğuk zincir amacıyla kuru buz kullanıldığında "Muhtelif Tehlikeli Maddeler" etiketi ve UN1845 kodu

ilave edilmelidir.
2Soğuk zincir amacıyla kuru buz kullanıldığında UN1845 kodu, uygun ismi (Kuru buz" veya 

"Karbondioksit, katı), sınıfı (Sınıfı 9), miktarı ve paketleme talimat numarası ilave edilmelidir.

Not 1-Bu beyan formu; 

a)Paketleyen ve gönderen tarafından en az 2 kopya (gönderici ve alıcı kopyaları) olarak doldurulur. 

b) Paketleyen ve gönderen tarafından imzalanacaktır.

Not 2-Eksik ve yanlış beyanlar ilgili mevzuat hükümlerine göre cezalandırılır.

Acil durum için telefon no:

Uygun ismi Sınıfı Miktarı Paketleme

Talimatı No:

TEHLİKELİ MADDELERİN YAPISI VE MİKTARI2

Diğer kod veya işaretler1:
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BİYOLOJİK MADDE (KATEGORİ B DAHİL), GÖNDERİCİ BEYAN FORMU – B (9)

EK-2

Gönderen:

Tel:

Fatura No/Kargo Takip No:

Alıcı

Tel:

Gönderildiği yer (il/ilçe): 

Varacağı yer (il/ilçe) :

Biyolojik Madde, Kategori B, UN3373 

Enfeksiyöz tanı örneği, UN3373

UN 1845  KURU BUZ SINIF.9 

Biyolojik Madde, Klinik Örnek5

Miktarı:……………………………….

Miktarı:……………………………….

Miktarı:……………………………….

Miktarı:……………………………….

Paketleyen6 :

Gönderilen bu madde  uygun  paketleme

kurallarına (PT650/…………2) göre  tarafımdan

paketlenmiştir.

Adı Soyadı: ………………………………..

Telefon No:

Tarih  :…./…./….  İmza   :…………………

Gönderen6:

Adı Soyadı: ………………………

Tarih          :…./…./………..

İmza          :………………………… 

Acil durum için telefon no:

1) Klinik örnek için UN 3373 kodu ve etiketi kullanılmaz. "Biyolojik Madde, Klinik Örnek" etiketi

kullanılmalıdır.
2) Soğuk zincir amacıyla kuru buz kullanıldığında  paketleme talimat numarası  ilave edilmelidir. 
3) Paket içeriğine göre aşağıdakilerden bir veya birkaçı işaretlenmelidir.
4) Gerekli durumlarda ek liste yapılmalıdır.
5) Bu form "Biyolojik Madde, Klinik Örnek"in  kuru buz ile birlikte paketlendiği durumlarda  doldurulmalıdır.
6) Paketleyen ve gönderenin aynı kişi olması durumunda sadece paketleyen kişi tarafından imzalanır.

Not 1-Bu beyan formu: 

a) Gönderen tarafından en az 2 kopya (gönderici ve alıcı kopyaları) olarak doldurulur. 

b) Paketleyen ve gönderen tarafından imzalanacaktır.

Not 2- Bu form, klinik örneğin bu formun doldurulması zorunlu maddeler ve/veya kuru buz ile birlikte

paketlendiği durumlarda doldurulmalıdır. Yalnızca klinik örnek içeren paketler için zorunlu değildir

Not 3- Eksik ve yanlış beyanlar ilgili mevzuat hükümlerine göre cezalandırılır. 

TEHLİKELİ MADDELERİN YAPISI VE MİKTARI3,4

Diğer kod veya işaretler1,2:
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PAKETLEME TALİMATI 620                        

EK-3

Bu paketleme kuralları kategori A, UN2814 ve UN2900 listesinde yer alan enfeksiyöz maddeler ile bu

maddeleri taşıdığından şüphe duyulan enfeksiyöz tanı örnekleri için uygulanır. Bu tür maddeler Birleşmiş

Milletler tehlikeli madde sınıfı 6.2 olarak belirlenmiştir (5,9,20).

1. Kategori A’ da yer alan maddelerin paketleme ve taşınmasında UN sertifikasına sahip kaplar kullanılmalıdır.

2. Sıvıların paketlenmesi

a) Örnek tüpü azami 50 mL sıvı içerebilir.

b) Tüp emici bir yatak (gazlı bez, sargı bezi vb) ile sarılmalıdır. Eğer birden daha fazla sıvı içeren kap

(tüp) var ise her biri ayrı sarılmalıdır.

c) Emici madde tüm sıvıyı emecek miktarda olmalıdır.

ç) İkinci kap içersine birden fazla örnek tüpü yerleştirilebilir. Ancak bu durumda örnek tüpleri ayrı ayrı

emici bez ile sarılmalı ve birbirileriyle etkileşmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

d) Toplam içerik 4 litreden fazla olmamalıdır.

3. Katıların paketlenmesi

a) Örnek tüpü azami 50 gr katı madde içerebilir.

b) Tüp emici bir yatak (gazlı bez, sargı bezi vb) ile sarılmalıdır. Eğer birden daha fazla sıvı içeren kap

var ise her biri ayrı sarılmalıdır.

c) İkinci kap içersine birden fazla örnek tüpü yerleştirilebilir. Ancak bu durumda örnek tüpleri ayrı

ayrı emici bez ile sarılmalı ve birbirileriyle etkileşmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

ç) Toplam içerik 4 kg’dan fazla olmamalıdır.

d) Tanı amacıyla gönderilecek vücut parçası, organ veya tam vücut olduğunda dış kap toplam 4 kg’dan

(soğuk zincir için kullanılacak buz, kuru buz, sıvı nitrojen hariç) fazla olmamalıdır.

4. Dış kabın üzerinde bulunması gerekli bilgiler ve etiketler: 

1. Taşıma kabının dış yüzeylerinde aşağıdaki bilgi ve etiketler yer almalıdır:

Şekil- 1: Enfeksiyöz madde etiketi

Şekil- 2: Üst yön etiketi

ç) Taşıma kabının sertifika numaraları ve kodları, bulunmalıdır.

2. (a) ve (b)’ de yer alan bilgi ve etiketler taşıma kabının aynı yüzeyinde, (c)’ de yer alan etiketler

bu yüzeye komşu karşılıklı her iki yüzeyde bulunmalıdır. Taşıma kabının sertifika kodu ve bilgileri üst yön

etiketi bulunan yüzeylerden birinde (veya her ikisinde) yer almalıdır. Evrak ve dokümanlar gerektiğinde

evrakların incelenmesine müsaade edecek şekilde bir cep, zarf veya poşet içerisinde, (a) ve (b)’de yer alan

bilgi ve etiketlerin bulunduğu yüzeyin karşı yüzeyine veya taşıma kabının üstüne yapıştırılmalıdır.

a) Taşıma kabının bir yüzeyi üzerine 45 derece açılı kare şeklinde 50mmX50mm den az olmayan ve

üzerinde ‘Enfeksiyöz Madde’  etiketi  (Şekil- 1), 

b) Gönderenin ve alıcının iletişim bilgileri ile "Enfeksiyöz Madde, Kategori A" ifadesi ile ayrıca gereki-

yorsa depolama veya nakliye sırasında gereken ve/veya önerilen ortam sıcaklığı,

c) Kabın karşılıklı her iki yüzeyinde siyah ya da kırmızı minimum 74x105 mm boyutlarında üst

yön etiketi (Şekil- 2 ),
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PAKETLEME TALİMATI 650

EK-4

Bu paketleme kuralları kategori B (kategori A’ da yer almayan enfeksiyöz maddeler) ve enfeksiyöz tanı örnekleri

için uygulanmalıdır (Bu paketleme talimatı klinik örnekler için de uygulanır, ancak bu örneklere yönelik ek kurallar

ve muafiyetler not da belirtilmiştir) (5,7,9,20). 

1. Kategori B ve enfeksiyöz tanı örneklerinin paketleme ve taşınmasında UN sertifikasına sahip kaplar kullanılmalıdır.  

2. Sıvıların paketlenmesi

a) Birinci kap 1 litreden az sıvı içermelidir.

b) İç kap absorban bir yatak ile sarılmalıdır. Eğer birden daha fazla sıvı içeren kap var ise her biri ayrı sarılmalıdır.

c) Absorban madde tüm sıvıyı emecek miktarda olmalıdır.

ç) Toplam içerik 4 litreden fazla olmamalıdır.

3. Katıların paketlenmesi

a) Birinci kap ağırlık tahdidi yoktur.

b) İç kap yumuşak bir yatak ile sarılmalıdır. Eğer birden fazla iç kap var ise her biri ayrı ayrı sarılmalıdır.

c) Vücut parçası ve organ gibi dış kap toplam 4 kg’dan (soğuk zincir için kullanılacak buz, kuru buz, sıvı nitrojen

ve hayvan örnekleri hariç) fazla olmamalıdır. 

4. Dış kabın üzerinde bulunması gerekli bilgiler ve etiketler: 

1.Taşıma kabının dış yüzeylerinde aşağıdaki bilgi ve etiketler yer almalıdır:

a) 45 derece açılı kare şeklinde 50mmX50mm den az olmayan ve üzerinde Şekil- 4’te yer alan UN3373 iba-

reli etiket,

Şekil:         a) UN 3373 Etiketi                              b)  Biyolojik Madde, Katagori B Etiketi 

b) Gönderenin ve alıcının iletişim bilgileri ile "Biyolojik Madde, Kategori B"  ifadesi ile ayrıca gerekiyorsa

soğuk zincir ile gönderilen malzemeler için nakliye sırasında veya depolama için önerilen ortam sıcaklığı,

c) Karşılıklı her iki yüzeyinde siyah ya da kırmızı minimum 74x105 mm boyutlarında üst yön etiketi,

d) Taşıma kabının sertifika numaraları ve kodları, bulunmalıdır.

2. (a) ve (b)’ de yer alan bilgi ve etiketler taşıma kabının aynı yüzeyinde, (c)’ de yer alan etiketler bu yüzeye

komşu karşılıklı her iki yüzeyde bulunmalıdır. Taşıma kabı sertifikalı ise sertifika kodu ve bilgileri üst yön etiketi bulunan

yüzeylerden birinde veya her ikisinde yer alabilir. Evrak ve dokümanlar gerektiğinde evrakların incelenmesine

müsaade edecek şekilde bir cep, zarf veya poşet içerisinde, (a) ve (b)’de yer alan bilgi ve etiketlerin bulunduğu

yüzeyin karşı yüzeyine veya taşıma kabının üstüne yapıştırılmalıdır.

Not: Klinik örnekler için paketleme ek kuralları ve muafiyetleri:

1) Sadece enfeksiyöz olmayan hastalıklara yönelik (organ fonksiyon testleri, biyokimyasal testler, hormon testleri

ve kanser marker araştırma gibi testler)  hasta kan ve idrar örnekleri için paketin sertifikasyonu ve EK-6’da yer alan

B formunun doldurulması zorunlu değildir. 

2) Klinik örnekler için bu paketleme talimatının 4 üncü kuralının birinci fıkrasının (a) bendi "45 derece

açılı kare şeklinde 50mmX50mm den az olmayan ve Şekil- 4/a’da gösterilen Biyolojik Madde, Klinik Örnek etiketi

bulunmalıdır" şeklinde uygulanır. 

Şekil- 4  a: Biyolojik Madde, Klinik Örnek Etiketi            

3) Klinik örnekler için bu paketleme talimatının 4 üncü kuralının birinci fıkrasının (b) bendi "Gönderenin ve

alıcının iletişim bilgileri, "Biyolojik Madde, Klinik Örnek"  ifadesi ve ayrıca gerekiyorsa soğuk zincir ile gönderilen

malzemeler için nakliye sırasında veya depolama için önerilen ortam sıcaklığı bulunmalıdır" şeklinde uygulanır.
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BİYOLOJİK MADDELER, KATEGORİ B SEVKİYAT KONTROL LİSTESİ (20)

EK-5

Kontrol 

Bütün esas kaplar(örnek toplama kapları), kapakları çevrilerek açılan vidalı kapaklı

kaplardan olmalıdır. 

Tüm vidalı kapaklar Parafilm® veya yapışkan bir bant ile sarılır

Her esas kaba üzerinde hastanın adı (veya özgün başka bir tanımlayıcı) ve örnekleme

tarihi olan bir etiket yapıştırılır. 

Sıvı örnekler için, ana kaplar su sızdırmaz ve en fazla 500 ml kapasitede olmalıdır.

Hava yolu ile sevk yapılırken, asıl veya ikinci kaplar, -40° C ila 55 ° C aralığında  en

az 95kPa (14 psi)’lık bir iç basınç farkına dayanıklı ve sızdırmaz olmalıdır. 

Katı numuneler için, birincil kab en fazla 500 gram kapasitede ve toz geçirmez

olmalıdır.

Birincil kaplar ayrıca sarılır ya da ayrılarak sızdırmaz ikincil bir kap içine yerleştirilir

İkinci kaplar, kullanım öncesi üretici firma tarafından onaylanmış olmalıdır.

Tüm içeriği emebilecek kadar  emici malzeme, esas kap ile ikinci kap arasına

yerleştirilmiş olmalıdır.

Dış kaplar (İkincil kablar) fazlaca yüklenmemelidir (Esas kaplar ile arasına emici

malzeme eklendikten sonra bir kalem sığabilmelidir). 

Her sevkiyatta içerik tek tek listelenmelidir. Listede, alıcı laboratuvarın problemleri

rapor edebileceği  telefon numarası, faks numarası ve bir e-posta adresi

bulunmalıdır. (Not: Tam bir EpiForm CDC laboratuvarları için bu ihtiyacı karşılar) 

Esas ve ikinci kaplar gönderilirken dayanıklı bir dış ambalaj malzemesi kullanılır.

Dış paket malzemesi, içeriğin boyutuna uygun oluklu sunta, ahşap, metal veya sert

plastikten olmalıdır.  

Sıvı maddeler için, dış ambalajın kapasitesi  4 litreden fazla olmamalıdır. Her bir esas

kabın kapasıitesi en fazla  500 ml olmalıdır.

Katı maddeler için, dış ambalaj kapasitesi  4 kg 'dan fazla olmamalıdır. Her bir esas

kapta en fazla 500 gr’lık bir içerik olmalıdır.

Bu tür DHL, FedEx  ya da UPS gibi taşıyıcı firmalar kullanılırsa dış kabın üzerine

irsaliye numarası yazılmış olmalıdır.

En küçük paketin dış boyutları 4 inç(10x10cm)olmalı veya taşıyıcı firma tarafından

tedarik edilen çift katlı bir zarf (poşet) içerisine yerleştirilmelidir.

Her paket, IATA ve DOT tarafından belirtilen 1,2 metre yüksekten düşmelere

dayanıklı olmalıdır.

DOT ve IATA tarafından istenilen "Biyolojik Madde, Kategori B" etiketi ile diğer

bütün etiketler  en dış yüzeyde olmalıdır.

Taşımalarda örneğin bütünlüğünü temin etmek için buz paketleri veya yalıtımlı dış

ambalaj kullanılır.

Madde / Etkinlik
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ENFEKSİYÖZ AJANLAR İLE ÇALIŞIRKEN DİKKAT EDİLMESİ

GEREKEN NOKTALAR, ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Mustafa GÜNEY

Laboratuvar güvenliği herhangi bir laboratuvarın işleyişinde hayati

öneme sahip en temel konulardan biridir. Hangi alanda çalışılırsa çalışılsın

laboratuvarlarda tehlike, biyolojik, kimyasal, fiziksel ve iyonize radyasyondan

kaynaklanmaktadır. Bu kaynaklar, yutma, soluma, deriye direkt temas ve iğne,

bistüri gibi delici ve kesici yaralanmalar yoluyla çalışanlara zarar verebilmektedir.

Bu durum mikrobiyoloji laboratuvarları için de geçerlidir. İlave olarak

mikrobiyoloji laboratuvarları, çalışanları için biyolojik tehlike kaynaklarının

alt başlığında yer alan enfeksiyöz ajanlardan kaynaklanabilecek meslek riskinin

en yüksek olduğu alandır. Çünkü tanı konulmak üzere içinde mikroorganizma

varlığının bilinmediği örneklerin geldiği ve gelen bu örneklerin içindeki az

sayıdaki mikroorganizmayı saptamak için kullanılan çoğaltma yöntemleri ile

etrafa çok fazla miktarda mikroorganizmanın saçılma, dökülme riskinin

olduğu alanlardır. Mikrobiyoloji laboratuvarları sadece çalışanları için değil

toplumun diğer bireyleri ve çevre içinde biyolojik riskler taşır. Bu riskleri

azaltmak için yapılan bütün çaba biyogüvenliğin temel prensibini oluşturur.

Bir başka ifade ile mikroorganizmalarla çalışma güvenliğinin sağlanması için

gereken tüm işlemler korunma kavramı ile ifade edilir.  Bu korunma kavramı

temel olarak ikiye ayrılır:

1. Primer korunma: Enfeksiyöz ajan ile çalışılırken mikroorganizmalara

maruz kalma olasılığını azaltmak ve oluşabilecek kazalara karşı önlem almak

amacıyla yapılan işlemler bütünüdür. Bu bölümde örneğin alınmasından

laboratuvara taşınmasına, örneğin laboratuvarda kabulünden işlenmesi

ve sonuçlandırılmasına kadar yapılan tüm işlemlerde iyi bir risk analizi ve

uygun koruyucu ekipman ile gerekli önlemlerin alınmasını kapsamaktadır.

Bunu  daha  somutlaştıracak  olursak;  burgu  kapaklı  bir  steril  bir  kaba

hastanın idrar örneğini koyalım. Bu kaba primer bariyer denir. Bu kap

çatlak veya düzgün kapatılmadığından örnek akabilir, açılırken dikkat

edilmezse örnek sıçrayabilir veya ekim sırasında dökülebilir. Sonuçta bu

örnekle çalışanı kontamine edebilir. Bu durumda bir güvenlik sorunu
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ortaya çıkar. İşte bu durumlardan bir defans hattı olarak personel koruyucu

ekipmanı ve örneğin personeli kontamine etmemesi için alınan önlemler

bütününe primer korunma denir. Bu bölümde bahsedilecek bir diğer temel

prensip de, laboratuvar çalışmaları sırasında muhtemel mikroorganizmaların

veya potansiyel patojen ajanların bulunduğu örnekler ile çalışırken

mikroorganizmalar ile kontamine olmamak için korunma teknikleri bir

başka ifade ile iyi laboratuvar uygulamalarıdır.

2. Sekonder korunma: Laboratuvar dışında kalan çevrenin korunması dahil

olmak üzere bütün bina ve altyapı düzenlemelerini kapsamaktadır. Bu

bölüm esasında laboratuvar henüz planlama halinde iken uygulanmalıdır.

Zira laboratuvar henüz yapılmadan mimari tasarım aşamasında iken

başlamalıdır. Negatif basınçlı havalandırma, yangın alarm ve ikaz sistemleri,

biyolojik ve kimyasal arıtma sistemleri, hastanenin ayakaltı olmayan bir

yerde ve mümkünse ana binadan ayrı olması gibi pek çok mühendislik

işlemi gerektirmektedir. 

Mikrobiyoloji laboratuvarında en sık rastlanan güvenlik sorunu dökülme

ve saçılmalardır. Ayrıca iğne, delici ve kesici yaralanmaları, patlamalar,

yangınlar, çalışanların oturma pozisyonlarına bağlı olarak baş, bel ve boyun

ağrıları, toksik kimyasal maddelere maruziyet ve uygun olmayan laboratuvar

teknikleri ve hayvan ısırmalarıdır. Bunların bilinmesi, laboratuvar çalışanını

çalışmaya başlamadan önce iyi bir risk analizi yapmasını sağlayacaktır. Bu

risk analizinde çalışmada kullanılacak tehlikeli mikrobiyolojik veya kimyasal

maddelerin kullanma koşullarının tanımlanması, yapılacak olan testleri veya

reaktiflerin bilgi kaynaklarını gözden geçirilmesi, kullanılacak olan malzemenin

toksisitesinin bilinmesi ve toksik doz bilgileri değerlendirilmesini içermektedir.

Ayrıca çalışmanın yapılacağı biyogüvenlik düzeyi gereklilikleri değerlendiril-

melidir. Risk analizinde bir başka önemli basamakta çalışılacak ajana maruz

kalma yolları ve bu maruziyet riskini en aza indirmek için en uygun işlem

veya tekniğin belirlenmesidir. Bütün bu işlemlere rağmen her tür olasılığa

karşı hazırlıklı olunmalıdır. 

Bu giriş bilgilerinden anlaşıldığı üzere mikrobiyoloji laboratuvarlarında

güvenlik temel olarak üç temel kavramdan oluşmaktadır. Bunlar;
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• İyi laboratuvar uygulamaları, 

• Laboratuvar tasarımı ve 

• Koruyucu ekipmandır. 

Son iki konu bu kitabın diğer bölümlerinde tartışılacaktır. Bu bölümde ise

daha çok iyi laboratuvar uygulamalarından bahsedilecektir. Konu bütünlüğünün

bozulmaması ve konunun daha kolay anlaşılır olabilmesi amacıyla mümkün

olduğunca maddeler halinde verilmeye çalışılmıştır.

Standart önlemler

• Örneklerin yerleştirilmesi, iş akışı ve laboratuvar tezgâhlarında çalışma

tek yönlü olmalıdır. Yani temiz alanlardan kirli alanlara doğru olmalıdır.

• Her tezgâhta yapılan işleme uygun risk ve zararlıların değerlendirmesi

yapılmalı ve o tezgâhta kullanılacak personel koruyucu ekipman kullanımı

belirlenmelidir.

• Çalışırken eller yüze sürülmemeli, ağıza herhangi bir şey alınmamalıdır.

Yiyecek  ve  içecekler  laboratuvar  ortamında  saklanmamalı  ve  asla

tüketilmemelidir.  Bunların  tüketimi  ve  saklanması  için  personel

dinlenme odaları gibi laboratuvar dışı alanlar tesis edilmeli ve bu

ortamlarda yiyecek ve içecek tüketimine müsaade edilmelidir. Kalem,

sakız gibi hiçbir eşya ağızda tutulmamalıdır.

• Laboratuvarda makyaj yapılmamalıdır. Ayrıca kontaminasyona neden

olabilecek uzun tırnak, saç ve sakala izin verilmemelidir. Uzun saçlı

personel varsa saçları toplanmalı, ya topuz yapılmalı veya yanmaz bone

içine alınmalıdır. Ayakkabılar laboratuvarda çalışmaya uygun olmalı,

burnu açık ayakkabı giyilmemelidir. Önlük ve pantolon ceplerinde

kesici ve batıcı aletler taşınmamalıdır.

• Laboratuvarlarda  mümkün  olduğunca  cam  malzemeleri  plastik

malzemelerle değiştirilmelidir. Zira cam malzemeler kırıldığında farkına

varılmadığında delici ve kesici yaralanmalara neden olabilmektedir.

• Laboratuvarda ilk yardım için gerekli ilaç ve malzeme bulunan bir

dolap ve ilk yardım talimatı bulunmalıdır.
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• Personelin laboratuvarda işi bittikten sonra hatırlatıcı olması ve temiz

olarak çıkması için her laboratuvar çıkışına yakın lavabo kurulmalıdır.

Bütün personelin görebileceği bir yere göz yıkama istasyonları ve acil

duş sistemi kurulmalıdır.

• Laboratuvarların giriş-çıkışı denetlenmeli ve analiz yapılan bölümlere

çalışanlar  dışında  kişilerin  girmeleri  engellenmelidir.  Uluslararası

biyolojik tehlike ikaz sembol ve işaretleri Risk Grup 2 ya da daha

yüksek risk gruplarındaki mikroorganizmaların işleme tabi tutulduğu

odaların kapılarında bulunmalıdır. Laboratuvar çalışmalarıyla ilgisi

olmayan  hayvanların  laboratuvara  girmesine  izin  verilmemelidir.

Laboratuvarlara 12 yaş altı çocukların girmesine müsaade edilmemelidir.

• Laboratuvarda   başkalarının   da   çalıştığı   düşünülerek   gürültü

yapılmamalıdır. Asla şaka yapılmamalıdır. Başlıca negatif davranışlardan

ve kötü alışkanlıklardan uzak durulmalıdır (aşırı güven, gösteriş,

inatçılık, sabırsızlık, dikkatsizlik ve bilgisizlik gibi). Zira bu tür tutum

ve davranışlar laboratuvar kazalarına sebebiyet verebilir.

• Laboratuvarda meydana gelen her türlü olay, laboratuvarı yönetenlere

anında iletilmelidir. Ayrıca her laboratuvarda gelişebilecek kazalara

karşı acil durum eylem planları ve iş kazası bildirim formları bulundu-

rulmalı ve personele her hizmet içi eğitimde hatırlatılmalıdır.

• Laboratuvarda, özellikle kilitlenmiş bir yerde yalnız çalışılmamalıdır.

Her türlü olasılıklara karşı, tek başına çalışan kişi yapacağı işleri bir

başkasına önceden anlatmalı ve sürekli haber vermelidir.

• Personel için yeteri kadar soyunma dolabı bulundurulmalı, kadın ve

erkek personel için soyunma odaları ve sosyal alan düşünülmelidir.

Laboratuvara çanta, palto, hırka, mont ve gereksiz malzeme getiril-

memelidir.

• Mikroorganizma içeren şişelerden sıvı aktarılırken etiket tarafı yukarı

gelecek şekilde tutulmalıdır. Aksi halde şişenin ağzından akan damlalar

etiketi ve üzerindeki yazıyı bozabileceği gibi aynı zamanda etiketi de

kontamine  ederek  mikroorganizmaların  aerosolize  olup  etrafa

saçılmasına da neden olabilir.
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• Kültürlerin  yere  veya  masaya  dökülmesi  veya  kültür  kaplarının

kırılması halinde durum hemen laboratuvar yöneticisine bildirilmeli

ve dökülen kültürün üzeri anında uygun bir dezenfektan çözeltisi ile

kaplanarak (örneğin %10’luk hipoklorit çözeltisi) 15-30 dakika bekle-

tilmeli ve daha sonra temizlenmelidir. Dökülen şeylerin temizlenmesi

için yazılı bir prosedür geliştirilmeli ve izlenmelidir. Özellikle bu tür

kazalarda temizlik görevlilerinin olaya müdahale etmesine müsade

edilmemelidir. Bu konuda eğitimli olan personelin dekontaminasyon

yapması tercih edilmelidir.

• İçinde kültür bulunan tüp, petri kutusu gibi malzeme açık olarak

masa üzerine bırakılmamalı, tüpler önlük cebinde taşınmamalı, masa

üzerine gelişi güzel konulmamalıdır. Tüpler sporlarda tutulmalıdır.

• Mikroskobun objektif ve oküler kısmı her kullanımdan önce ve sonra

ince mercek kâğıdı ile veya bir tülbent yardımıyla dikkatlice merceğe

zarar vermeden temizlenmelidir.

• Kontakt lens özellikle yumuşak olanları kostik maddeleri absorbe

edebileceğinden korneaya karşı kostik maddeler lenste konsantre

olabilir. Laboratuvarda kotakt lens takılması kesinlikle tavsiye edilmez.

Ancak takılması gerekiyorsa mutlaka yüz veya göz koruyucu ekipman

kullanılmalıdır.

• Acil çıkışlar, elektrik panoları, yangın söndürme istasyonları, acil

durum telefonları, göz yıkama istasyonları, ilkyardım dolapları, yangın

alarmlarının yerleri personel tarafından bilinmelidir.

• Pencereler açıldığı zaman, artropod geçirmeyen sineklikler yerleştiril-

melidir. Ayrıca laboratuvarların artropod ve kemirici (rodent) kontrol

programı olmalıdır.

Pipet Kullanımı

• Ağız ile pipetleme kesinlikle yasaklanmalıdır.

• Enfeksiyöz materyal asla pipet ucu ile karıştırılmamalıdır.

• Mümkün olduğunca otomatik pipet cihazı kullanılmalıdır.

• Pipetteki sıvı, tüp, şişe veya kuyucuk duvarına bırakılmalıdır. Sıçramaya

neden olabileceğinden yüksekten bırakılmamalıdır. Pipet ucunda kalan

sıvı, zorla çıkarılmaya çalışılmamalıdır.
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• Enfeksiyöz ajanlar içeren sıvıların içine asla üflenmemelidir.

• Kontamine pipetler veya pipet uçları, içinde uygun dezenfektan bulunan

kırılmaz ve sızdırmaz kaplara tam daldırılmalıdır. Ayrıca biyolojik

güvenlik kabinleri içinde pipet veya pipet uçları için atık kutusu

yerleştirilmelidir.

• Enjektörler pipetleme için kullanılmamalıdır.

• Pipetten enfeksiyöz materyalin etrafa yayılmasını önlemek için absorbant

pet serilmelidir ve çalışma bittikten sonrada tıbbi atık olarak değerlen-

dirilerek atılmalıdır.

Delici ve Kesici alet Yaralanmalarına Karşı Koruma

İğne, bistüri ve diğer keskin alet ve malzemeyi kullanırken, (kan alma,

deney  hayvanı  otopsisi v.b.) uygulamalardan sonra kesici-delici aletleri

temizlemek gerektiğinde ve kullanılmış iğneleri atarken yaralanmayı önlemek

için özen gösterilmelidir.

• Kullanılmış iğneler asla muhafaza kılıfına yeniden sokulmamalıdır. İğnenin

ucu bedenin herhangi bir kısmına doğrultulmuş şekilde tutulmamalıdır.

İşi biten bu malzemeler özel tasarlanmış delici ve kesici alet kutusuna

atılmalıdır. Atarken iğneler bükülmemeli, eğilmemeli veya enjektörden

çıkarılmaya çalışılmamalıdır.

• Mikrobiyoloji laboratuvarlarında enjektör kullanımının yeri yoktur.

Ancak buna rağmen örnek alımı gibi bazı durumlarda kullanılmaktadır.

laboratuvar yöneticileri personeline özellikle enjektör kullanımını

caydırmaya yönelik tedbirler almalıdır. Bu bir anlamda laboratuvar

politikası olmalıdır.

• Enjektör içindeki hava çıkarılacaksa bu işlem biyogüvenlik kabininde

veya alkol emdirilmiş pamuğa enjektör iğnesi sarılarak yapılmalıdır.
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Öze Kullanımı

• Mikrobiyoloji laboratuvarlarında özellikle kültür işlemleri sırasında

kullanılan özelerin halkası tam kapalı olmalıdır.

• Özenin sapa bağlanma uzunluğu kontrolünü kolay yapabilmek ve

titreşimi engellemek amacıyla 6 cm.’yi geçmemelidir. 

• Isı ile yakılan özeler besiyerinde soğutulmamalıdır. Soğutulması için

havada bekletilmelidir. 

• Ekim yapılacak besiyeri yüzeyi pürtüklü olmamalıdır. Zira pürtüklü

yüzeyler ekim sırasında aerosol oluşumuna neden olabilir. Ayrıca öze

uçları her kullanımdan önce ve sonra bek alevinde veya imkan varsa

insineratörde usulüne uygun şekilde yakılarak sterilize edilmelidir. 

• Birden ateşe maruz kalan özede aniden yükselen ısı mikroorganizmaların

sıçramasına  neden  olabilir.  Bu  nedenle  bek  yerine  mümkünse

insineratör kullanılmalıdır. Bu cihazı kullanmanın bir başka avantajı

da bek özellikle biyolojik güvenlik kabininde yapısal bozukluklara

neden  olabileceğinden kabinlerde  insineratör  kullanımı  tavsiye

edilmektedir.

Önlük Giyilmesi

• Laboratuvarda çalışılırken deriyi korumak ve günlük kıyafetleri kontamine

olmasını engellemek için önlük giyilmelidir. Önlükler koldan büzgülü

ve düğmeleri kapalı olarak çalışılmalıdır.

• Laboratuvarda çalışılan önlükler ile yönetim ofisleri ve dinlenme

salonları gibi laboratuvar dışındaki alanlara çıkılmamalıdır. Bu maksatla

laboratuvar girişlerinde uygun olan bir yerde bulunan askılara asılmalıdır.

Aksi takdirde farkına varılmadan kontamine olan önlükler ile mikroor-

ganizmalar  dış  çevreye  dağıtılır.  Bunun  engellemek  için  güvenlik

sorumlusu tarafından gerekli önlemler alınmalıdır.

• Çevre kontaminasyonunu engellemenin bir yolu da personelin çalışırken

kullandığı ekipman ve önlükler hastanede yıkanarak dezenfeksiyonu

sağlanmalıdır. Önlük ve diğer malzemelerin eve götürülmesi veya

hastane dışında yıkanması engellenmelidir.
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• Laboratuvarda kullanılan önlükler ile hastane dışına (lokantaya veya

eve gitmek gibi) çıkılmamalıdır.

El Yıkanması

• Eldiven giyilerek çalışılmasına rağmen hasta örnekleri veya mikroorga-

nizmalarla temas sonrası veya temas şüpheli tüm durumlarda eller

mutlaka yıkanmalıdır.

• Özelikle eldiven değiştirilmesi sırasında eski eldiven çıkarıldıktan ve

yeni eldiven giyilmeden önce mutlaka eller yıkanmalıdır.

• Laboratuvarda iş bittikten sonra son çıkışta mikroorganizmaların diğer

ortamlara taşınmasını önlemek için eller yıkanmalı ve mümkünse bir

el dezenfektanı ile silinmelidir.

• Rutin laboratuvarlarda normal sabun ile ellerin yıkanması yeterlidir.

Ancak yüksek riskli durumlar için antimikrobiyal özeliği olan sabunlar

kullanılmalıdır.

• Ayrıca el yıkama yerleri laboratuvarda tezgâh başlarında ve laboratuvar

çıkışına yakın yerlerde kurulmalıdır. Musluklar mümkünse ayakla,

dizle veya ellerin yaklaştırılması ile açılabilir özellikte olmalıdır.

Göz ve Yüz Koruması

Laboratuvar çalışmaları sırasında yüz ve göze sıçrayabileceği düşünülen

her türlü işlemde yan korumalı güvenlik gözlükleri, maske gözlükleri ve yüz

koruması veya yüz kalkanları kullanılmalıdır. Bunlar içinde güvenlik gözlükleri

kısmi koruma sağlarken etkinliği nispeten zayıftır. Maske gözlükler ise

akomodasyon kusurları nedeniyle takılan gözlükler ile beraber kullanılabilir.

Ancak bu tip korumanın kullanımı rahat değildir ve görüntüsü sınırlı ve

buğulanma nedeniyle bozuktur. Yüz koruyucular ise yüz ve göz için en çok

koruma sağlayan araçlardır. Numaralı gözlük ile kullanımı ve görüş kalitesi

iyi olup görüş açısı geniştir.  
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Maske Kullanımı

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında bazı işlemler sırasında aerosol oluşabil-

mektedir. Aerosol oluşumu hem solunum yoluyla bulaşa neden olabileceği

gibi doğrudan temas yoluyla da bulaşabilmektedir. Geçtiğimiz yüzyılın ilk

yarısında tüberkülozun bulaşma yolları arasında yapılan çalışmalar esnasında

"damlacık çekirdeği" adı verilen bir konsept ortaya atılmıştır. Bu çalışmalarda

aksırma ve öksürme fotoğrafları çekilerek çapları birkaç ile yüzlerce mikron

arasında değişen binlerce damlacığın havaya saçıldığı gösterilmiştir. Gelişmiş

fotoğraf  teknikleri  ve  uygun  modeller  ile  yapılan  sonraki  çalışmalar

damlacıkları saçılmalarından sonraki çok kısa bir süre içinde evaporasyona

uğradığını; bunun damlacık büyüklüğüne de bağlı olarak bazen saniyenin

yüzde biri kadar kısa sürede gerçekleştiğini ve damlacığın içerisinde taşıdığı

partikül ve onu önceden çevreleyen sıvının içeriğiyle birlikte kuru bir kitleye

dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Bir insan boyu yükseklikten saçılan 140

mikrometreden büyük damlacıklar buharlaşma olmasına yeterince zaman

kalmadan birkaç saniye içerisinde ve sıklıkla zeminde toz ile agregat oluşturarak

havaya karışamayacak hale gelmektedir. İşte bu çalışmalarda bundan daha

küçük damlacıklar ise zemine varmadan içindeki sıvı kısım buharlaşarak

damlacık çekirdeğine dönüştüğü ve aerodinami kurallarına göre havada asılı

kaldığı anlaşılmıştır. İşte bu nedenden dolayı aerosol oluşumu iki nedenle

laboratuvar güvenliğini tehdit eder. Birincisi 5 mikrometre çapındaki küçük

partiküllerin solunum yoluyla alınabilmesidir. İkincisi ise daha büyük parti-

küllerin yerçekiminin etkisi ile çalışma yüzeyine, elbisenin kollarına ve diğer

ekipmanın yüzeyine yapışarak muköz membranlardan ve hasarlı ciltten içeri

girebilir hale gelebilmesidir. Bu maksatla hem çalışanların işlemleri sırasında

etrafı kontamine etmemek hem de damlacık çekirdeği ile çalışanların enfekte

olmaması için cerrahi tip maske kullanımı tavsiye edilir. Fakat biyogüvenlik

kabini kullanılacaksa tercihe bağlıdır. Mikobakteri ve viroloji laboratuvarlarında

çalışanlar  uygun  test  edilmiş  N95  solunum  koruması veya diğer uygun

solunum koruması olan maskeler giyilmelidir. Bunlar cerrahi maskelerden

daha iyi koruma sağlar. Mikobakteriyoloji, mikoloji, viroloji ve moleküler

mikrobiyoloji  laboratuvarlarında ilave solunum korunma önlemleri gerekebilir.
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Biyolojik Güvenlik Kabini

Biyolojik güvenlik kabinleri (BGK) çalışanı, laboratuvar ortamını ve çalışma

materyallerini kültürler, stoklar ve tanısal örnekler gibi enfeksiyöz ajanlar

içeren materyaller ile yapılacak her işlemde meydana gelebilecek enfeksiyöz

aeresoller ve sıçramalardan korumak için tasarlanmış cihazlardır. Bu nedenle:

• Mikrobiyoloji laboratuvarlarında vorteksleme, karıştırma, dokuları ezme,

parçalama, sonikasyon ve santrifüj ile bu cihazla ilgili örnek kaplarının

açılması,  aktarılması  gibi  bütün  işlemler  biyogüvenlik  kabininde

yapılmalıdır.

• Biyogüvenlik kabininin işletim ve güvenli çalışma rehberi hazırlanarak

laboratuvar personeline yayınlanmalıdır ve tüm kullanıcılara uygulamalı

eğitimi verilmelidir.

• Özellikle kabinin yetersiz teknik kullanımı, kabin içi kırılmalar ve

sıçramalardan personeli korumayacağı konusunda açıklama yapılmalıdır.

• Kabinde  fan  çalışmadan  ve  hava  akımı  güvenli  moda  geçmeden

çalışmaya başlanmamalıdır.

• Kabin kullanılırken ön tarafındaki cam panel çıkarılmamalıdır. Kabin

içindeki aparat ve malzemeler mümkün olduğunca az tutulmalıdır.

• Kabin içindeki hava kafesleri not kâğıtları, pipet veya diğer malzemelerle

hava akımı(özellikle arka kısmı)  kesilmemelidir. 

• Isı üretimi hava akımını saptırarak hava filtresine zarar verebileceğinden

kabin içinde bunzen beki kullanılmamalıdır. Bunun yerine kabin

içinde elektrikli insineratör kullanımını sağlamalıdır.  Fakat en iyisi

steril tek kullanımlık özeler kullanmaktır.

• Kabin içinde normal atık ve delici-kesici atık kabı bulunmalıdır.

• Bütün çalışmalar ön cam panelince görülebilen ve kabin içinin orta

kısmında yapılmalıdır.

• Kabini kullanan personelin arkasındaki trafik en aza indirilmelidir.

• Çalışma sırasında eller kabin içine dik olarak sokulmalı ve çalışmaya



232

başlamadan önce negatif basınçlı hava ile temizlenmesi için 1-2 dakika

beklenmelidir.

• Biyogüvenlik kabininin yüzeyi gün sonunda, çalışma bitiminde veya

herhangi bir enfeksiyöz örneğin dökülme ve saçılmalarında uygun

dezenfektan ile temizlenmelidir.

• Kabin fanı çalışma bitiminden 5 dakika sonrasına kadar çalıştırılmalıdır.

• Bazı biyogüvenlik kabinlerinde işlem sonrası dekontaminasyon için

ultraviyole ışık vardır. Bu tip kabinlerde çalışma bitiminden sonra

ultraviyole lamba 15 dakika kadar çalıştırılmalıdır. Yalnız biyogüvenlik

kabininin bulunduğu odada insan varken, göz ve cildi istenmeyen

etkiler yapabileceğinden ultraviyole ışıklar kapatılmalıdır.

Otoklav Güvenliği

Mikrobiyoloji  laboratuvarlarında  enfeksiyöz  ajanlarla  yapılan  tüm

çalışmalarda ister tek kullanımlık ister tekrar kullanılabilir malzemeler olsun

laboratuvar dışına mutlaka dekontamine veya sterilize edilerek çıkarılmalıdır.

Bu amaçla en etkin  ve  en  güvenilir  yöntem  olarak otoklav kullanılmalıdır.

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında otoklav hem besiyeri, tüp gibi malzeme

sterilizasyonunda hem de atıkların dekontaminasyonu ile tekrar kullanılabilir

malzemelerin sterilizasyonunda kullanılmaktadır. Eğer laboratuvar imkanları

uygunsa  o  laboratuvarın  iki  otoklavı  olmalıdır.  Biri ile kirli malzemenin

dekontaminasyonu diğeri ile de sterilize edilecek malzemeler için kullanıl-

malıdır.  

• Otoklav kullanan personel paketleme, malzemenin yüklenmesi ve

etiketlenmesi konusunda eğitimli olmalı ve sterilizasyon ünitesinde

işletim sistemi hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Aynı zamanda otoklav

çalışması  sırasında  oluşabilecek  acil  durum  eğitimlerini  de  almış

olmalıdır.

• Eğer laboratuvarda eski tip otoklavlar kullanılıyorsa otoklavın arka ve

yan taraflarına dokunulmamalıdır. Zira onların ısı koruma özelikleri

olmayabilir ve personelde yanıklara neden olabilir.
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• Otoklavın  bulunduğu  yerde  cihazın  yanına  yanabilen  malzeme

(karton veya plastik malzeme) veya yanıcı sıvılar konmamalı veya

depolanmamalıdır.

• Toksik, yakıcı (asit, fenol gibi) sıvılar ile uçabilen (etanol, metanol, aseton

ve kloroform gibi) veya radyoaktif maddeler asla otoklavlanmamalıdır.

• Otoklavlanmadan önce uygun olan biyomedikal atıklar biyolojik zararlı

etiketli atık kazanına yerleştirilmelidir.

• Tek kullanımlık malzemeler kırmızı torbalara konularak otoklavlanmalıdır.

Ancak tüm kırmızı renkli torbalar otoklav için uygun değildir. Dikkat

edilmeli ve sadece  otoklav  için  üretilen  kırmızı  renkli  torbalar kul-

lanılmalıdır.

• Dekontaminasyondan önce iğneler, bistüri ucu, pipetler veya kırılmış

cam malzemeler gibi uygun kesici maddeler sızdırmaz, etiketlenmiş ve

sert kaplara yerleştirilmelidir.

• Tezgâh üzerine serilen absorban kâğıtlar veya kâğıt önlük gibi kuru

malzemeler kazan içine yerleştirildikten sonra buhar oluşumunu

kolaylaştırmak için 100 ml kadar su kazan içine konulmalıdır.

• Otoklav kazanları aşırı yüklenmemelidir. Zira bu gibi durumlarda buhar

sirkülâsyonu engellenir ve sterilizasyon veya dekontaminasyon işlemi

gerçekleşmez.

• Otoklav kazanlarının kapakları buharın içlerine rahatça girebilmesine

müsaade edecek şekilde gevşekçe kapatılmalıdır.

• Otoklav için kazanlar paslanmaz çelik veya poliprolen tepsilerin üzerine

konulmalıdır.

• Otoklav açılmadan önce cihazın soğumasına müsaade edilmelidir.

Buhar  çıkarıldıktan  sonra  kapak  yavaş  yavaş  açılmalı  ve  mümkün

olduğunca uzak durulmalıdır.

• Kapak açılırken yan korumalı gözlükler veya tercihen yüz kalkanı

kullanılmalıdır.
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• Otoklav sıcak öğeleri kaldırmak veya çıkarmak için kalın, dirseği içine

alan, ısıya dayanıklı, sıvı geçirmez eldiven kullanılmalıdır.

• Otoklavlanan malzemenin otoklav bandı kontrol edilmelidir. Eğer

otoklav bandında renk değişimi olmamışsa bir başka ifadeyle otoklav

bandı çalışmamışsa kazan içindeki malzemeler yeniden sterilize

edilmelidir.

• En az haftada bir kere Bacillus stearothermophilus sporları içeren

biyolojik sterilizasyon kontrolü yapılmalıdır.

• Ayrıca bu cihaz ile ilgili bütün yönlerinin değerlendirildiği düzenli bir

bakım ve onarım programı kurulmalı ve takibi yapılmalıdır.

Santrifüj Kullanımı

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında güvenliğin ön koşullarından biri de iyi

teknikle çalıştırılan santrifüj kullanımıdır. Zira santrifüj kullanımı sırasında

çalışılan örnek, uygun teknikle çalıştırılmadığında veya yüklenmediğinde

dökülme ve sıçramalara neden olabilir. Bunu önlemek için:

• Santrifüjler, üretici firma talimatlarına göre işletilmelidir.

• Kullanıcılar santrifüjleri, godelerinin yerleştiğini görebildikleri bir

seviyede tutmalıdır.

• Santrifüjde kullanılan örnek tüpleri kalın duvarlı ve tercihen plastik

olmalıdır.

• Kullanmadan  önce  örnek  kapları  mutlaka  göz  ile  kırık,  çatlak ve

kapaklarının tam kapanıp kapanmadığı konusunda muayene edilmelidir.

• Godeler mümkünse biyolojik güvenlik kabininde yüklenmeli, açılmalı,

dengelenmeli ve distile su ile boş godeler ayarlanmalıdır. Aynı amaç

için  tuzlu  su  veya  hipoklorit  solüsyon  korozif  olduğundan  dolayı

kullanılmamalıdır.

• Risk Grup 3 ve 4. olan mikroorganizmalarla çalışılıyorsa santrifüj

godeleri kapaklı olanlar kullanılmalıdır.

• Sıvı seviyesi ile santrifüj tüpü arasında bırakılan boşluk miktarı üretici

firma önerileri doğrultusunda olmalıdır.
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• Gode ve rotor kadranı ağırlıkları eşitlenmiş, tüpler doğru ve dengeli

bir şekilde yerleştirilmiş olmalıdır.

• Açık santrifüjler kullanıldığında sızdırma veya sıçrama yapabileceğinden

tüplerin aşırı yüklenme yapılmadığından emin olunmalıdır.

• Godeler, rotorlar ve santrifüj içi boşluk belli periyotlarda dezenfektan

ile temizlenmelidir. Kullandıktan sonra godeler denge sıvısı boşaltıldıktan

sonra ters çevirilerek saklanmalıdır.

Sonuçta iyi santrifüj tekniği ve güvenli kapaklı tüpler yayılan partiküller

ve enfeksiyöz aeresollere karşı yeterli koruma sağlar.

Laboratuvarda Örneklerin Güvenliği

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında örneklerin alınmasından taşınmasına ve

laboratuvara kabulünden sonuçların raporlanmasına kadar olan her aşamada

çalışanlar  enfeksiyona  yakalanma  riski  ile  karşı  karşıyadır.  Bu  yüzden

çalışanların hatalı tutumları, kötü laboratuvar teknikleri ve cihazların yanlış

kullanımı laboratuvar güvenliğinin temel sorunlarını teşkil etmektedir. Bu

başlık altında hastadan alınan örneklerin kapları, örnekleri taşınması ve

laboratuvara örnekleri kabulü ile işlenmesi için örnekleri açılması sırasında

dikkat edilmesi gerekli olan birkaç konudan bahsedilecektir.

Mikrobiyoloji laboratuvar güvenlik ekipmanları içinde örnek kapları

önemli bir konudur. Bazı laboratuvarlarda örnek kapları (kan, serum, balgam,

dışkı  gibi…)  ve  mikrobiyoloji  disiplininde  kullanılan  tüp  ve  şişelerin

(aglütinasyon testleri, biyokimyasal reaksiyon test tüpleri gibi…) ağzı pamuk

ile tıpa şeklinde kapatılarak kullanılmaktadır. Bu durumda pamuğun kendisi

aerosol  oluşturduğundan  ve  ilave  olarak  içinde enfeksiyöz etken de

bulunduğundan farkına bile varılmadan enfeksiyöz ajanlar hem çalışanlara

hem de çevreye yayılabilmektedir. Ayrıca devrilme durumunda da pamuk

tıkaç ciddi bir fiziksel engel teşkil edemeyeceğinden enfeksiyöz materyal

etrafa saçılabilir. Bu nedenle mikrobiyoloji laboratuvarlarında örneklerin

(hepsi potansiyel enfeksiyon kaynağı olarak kabul edilmelidir) taşınması ve

laboratuvarda kullanılan tüm malzemelerin tamamının kapaklı olması bir

güvenlik standardı olmalıdır. Bunlara ilave olarak:
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• Örnek taşıma kapları cam veya tercihen plastik olmalıdır.

• Tıpa veya kapakları usulüne uygun olarak kapatıldığında sızdırmamalıdır.

Kapların dışında örnek veya enfeksiyöz ajana ait kalıntılar kalmamalıdır.

• Örnek taşıma kapları yapılacak işlemi kolaylaştırmak için doğru olarak

etiketlenmelidir.

• Örnek istek formu asla örnek kaplarına sarılmamalı, bu formlar ayrı

bir yerde tercihen su geçirmez bir zarfta veya bir torbada taşınmalıdır.

• Örnek transferinde çapraz kontaminasyonu ve yanlış tanıyı önlemek

için her zaman bir hasta için bir örnek torbası kullanılmalıdır. Bu

nedenle birden fazla hastaya ait örneklerin aynı torbada taşınması

engellenmelidir.

• Örnek kaplarından dökülme, sızma ve sıçramaları önlemek için dik

kalacak bir şekilde raflandırılmış ikinci bir kutu içerisine konulmalıdır.

Bu ikinci kutu metal veya plastik olabilir ve otoklavlanabilmelidir. Ayrıca

kimyasal dezenfektanların etkisine dayanıklı olmalı ve sızdırmaz contalı

bir kapağı olmalıdır. Örnek taşıma için kullanılan ikinci kaplar şüpheli

bir  durumda  hemen,  rutin  işlemlerde  ise  en  az  haftada  bir  kez

dekontamine edilmeli, bunun dışında her gün temizlenmelidir.

• Eğer örnekler pnömatik sistem ile taşınacaksa idrar kapları gibi sıkıca

kapanabilen ve sızdırmaz kaplarla taşınmalıdır. Bu şartlar tam olarak

yerine getirilemeyecekse örneklerin elden teslimi önerilir.

• Taşınan bu örnekler laboratuvar kabulünde mümkünse laboratuvarda

bu iş için ayrılmış ayrı bir yerde teslim alınmalıdır.

• Alan personel sağlık açısından potansiyel tehlike oluşturan durumların

farkında olmalı ve özellikle kırık veya sızdıran kaplarla işlem yaparken

kararlaştırılmış standart önlemler (örneğin reddi ve imhası gibi…)

uygulanmalıdır.

• Örnek kapları kırılmış veya etrafa sıçramış ise ve örnek ile temasa

maruz kalınmışsa derhal laboratuvar sorumlusuna bildirilmeli ve iş

kazası bildirim formu tutulmalıdır.
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• Gözle görülen kantaminasyonlarda 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu

gibi bir dezenfektan emdirilmiş bir havlu ya da gazlı bez kullanılarak

görünür kontaminasyon silinmelidir.

• Dezenfektanlar kolay ulaşılabilir bir yerde olmalıdır. Bu alan sık sık

dezenfektanlar ile silinmelidir. Bu işten sorumlu personel laboratuvar

önlüklü (özellikle kolları kapatacak şekilde) ve eldivenli olmalıdır.

Ayrıca diğer personel koruyucu ekipmanı gözlük, yüz kalkanı ve

maske hazır bulunmalıdır. Örnek kapları işlem yapılacak tezgâhlara

dağıtıldıktan sonra, örnekler mutlaka biyolojik güvenlik kabininde

açılmalıdır.

• Ayrıca sızdıran tüpler, kaybolan örnek kapları ve kırılan tüplerin kayıtları

tutulmalı ve izlenmelidir. Bu kayıtların artması taşıma uygulamalarını,

örnek kabul şartlarının veya toplanmasının geliştirilmesine ihtiyaç

duyulduğunu göstermekte ve gerekli önlemlerin alınması için iyi bir

geri besleme verisidir.

Dezenfeksiyon

Yöntem ne olursa olsun dezenfeksiyonun amacı laboratuvar çalışanlarını

enfeksiyöz ajanlardan korumaktır. Laboratuvar sorumluları laboratuvar

dezenfeksiyonu ile ilgili talimatlar hazırlamalı ve bu hazırlanmış talimatlar

laboratuvar içinde kirli malzemenin dekontaminasyonu, temizlenmiş materyalin

nasıl atılacağı, dezenfektanların kullanımı, yüzeylerin nasıl temizleneceği

personel koruyucu ekipmanların hangisi olduğunu içermelidir.

Laboratuvar çalışanları genellikle çalışma sırasında eldivenli iken gelen

telefona cevap verirken, bir şeyler not ederken eldiven çıkarmayı unutur ve

kirli  eldiven  ile  bu  işleri  yapmaya  devam  eder.  Bu  nedenle  eldiven  ile

dokunulabilecek saat, kalem, telefon veya termometre gibi bütün malzemeler

sık  sık  temizlenmelidir.  Genel  temizlik  amaçlı  alkol  veya  alkol  esaslı

solüsyonlar kullanılmamalıdır. Zira alkol buharlaştığından dezenfektanın

etkinliğini düşürmektedir. Pek çok kurum uygulama kolaylığı ve ucuzluğu

nedeniyle tavsiye ettiği dezenfektan, 1:10 oranında sulandırılmış çamaşır suyudur.
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Amonyak, amonyum klorid veya fosforik asit içeren temizlik ürünleri

ile  hipoklorit  solüsyonlarının  birlikte  depolanması  veya  farklı  klorid

solüsyonları asla karıştırılmamalıdır. Bu maddelerin karıştırılması klor gazının

açığa çıkmasına neden olur ve bu da burun ve gözde irritasyon, göz yaşarması,

baş ağrısı, kısık nefes gibi belirtilere neden olur. Bu semptomlar birkaç saat

sürer.  Eğer  personelin  daha  yoğun  maruziyeti  söz  konusu  ise  solunum

problemleri gelişebileceğinden mutlaka bir doktora başvurması gereklidir.

Bu tür bir durumla karşılaşıldığında diğer çalışanların sağlığı için laboratuvar

boşaltılır ve güçlü, keskin koku o oda veya alandan uzaklaştırılır ve tamamen

çıkana kadar laboratuvar havalandırılmalıdır. 

İyi bir dezenfektan hepatit B virüsü, HIV veya diğer kan yoluyla bulaşan

patojenlere etkili olmalıdır. Bir dökülme olduğunda tezgâh yüzeyi, raflar,

çalkalayıcı  tezgâhı,  boyama  tezgâhı, su veya ısıtma banyoları ve bütün

tepsiler temizlenmelidir. Çalışma bitiminde bütün yüzeyler temizlenmelidir.

Tek kullanımlık örtüleri kullanımı ekipmanların temizleme aralıklarını

azaltabilir ancak ekipman veya çalışma alanlarının temizlik ihtiyacı yerine

geçmez. Çöp kovaları kontamine veya her çalışma sonunda atılmalı veya

dezenfekte edilmelidir. Kurumuş kan veya vücut sıvıları tavsiye edilen dezen-

feksiyon solüsyonu ile en az 20 dakika temas edecek şekilde kire iyice geçi-

şine müsaade edilmeli ve daha sonra atılmalıdır. Perkütan yaralanmaya neden

olabileceğinden bıçak, bistüri gibi kesici malzemelerle kurumuş kan ve

vücut sıvılarını kazımaya çalışılmamalıdır. Laboratuvardaki sterilizasyon ve

dezenfeksiyon konusunda ayrıntılı bilgi için Bakınız: Laboratuvar temizli-

ği, dezenfeksiyon ve dekontaminasyon prensipleri.

Homojenizatör, Çalkalayıcı, Sonikatör ve Öğütücülerin Kullanımı

Mikrobiyoloji laboratuvarlarının vazgeçilmez ekipmanları olan homojenizatör,

çalkalayıcı, sonikatör ve öğütücüleri sızıntı, sıçrama ve aerosol oluşturma

potasiyeli yüksek cihazlardır. Bu cihazlardan homojenizatörler yüksek oranda

sıçrama ve aeresol oluşturduğunda evlerde kullanılan tiplerinin kullanımı

tavsiye edilmez. Laboratuvarlar için üretilen modeller tercih edilmelidir.  Bu

maksatla:
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• Bu cihazlarda kullanılan tüm kaplar, kapaklar ve şişeler kullanım

öncesinde çatlak veya kırılma açısından dikkatli bir şekilde kontrol

edilmeli ve kapakların tam oturur ve sızdırmaya karşı tam korumalı

olduğundan emin olunmalıdır.

• İşlem sonrası kaplar birkaç dakika bekletildikten sonra açılmalıdır. 

• Sonikatör, homojenizatör ve karıştırıcılar, çalışma sırasında kap içinde

basınç  artışına  yol  açar.  Bu  olay  enfeksiyöz  materyalin  aerosol

oluşumuna  neden  olabilir.  Bu  oluşan  aerosol kapak  ve  kazan

arasından kaçabilir. Bu nedenle özellikle plastik kazan kullanılmalıdır.

Çünkü cam kazanlar kırılabilir, kullanıcının yaralanmasına neden

olabilir veya enfeksiyöz materyalin sıçramasına neden olabilir. Böyle

bir durumda işlem hemen durdurulmalıdır. 

• Laboratuvarda uygunsa bu cihazlarla yapılan tüm işlemler biyolojik

güvenlik kabininde yapılmalıdır. Ancak plastik kutular (karıştırılan veya

homojenize edilen materyalin bulunduğu kutu) sıçrama ve aerosol

oluşumuna karşı biyolojik güvenlik kabininde açılmalıdır.

• Mikrobiyoloji  laboratuvarlarının  vazgeçilmezlerinden  olan  doku

öğütücüleri de sıçramaların en önemli kaynaklarından biridir. Buradaki

en önemli husus özellikle biyolojik güvenlik kabininde çalıştırılmasıdır.

Genel olarak cam ve plastik olmak üzere iki tiptir. Cam doku öğütücüleri

kullanılıyorsa  emici  malzeme  içinde  eldiven  ile  kullanılmalıdır.

Kullanımdan dolayı kırılma ve çatlamalara neden olabileceğinden

plastik doku öğütücüleri tercih edilmelidir.

Buzdolabı ve Derin Dondurucuların Kullanımı

Buzdolabı,  derin  dondurucular  periyodik  olarak  çözdürülerek  içleri

temizlenmelidir.  Temizlik deterjanlı  veya  sabunlu  su  ile yapılmalıdır.

Yükleme  sırasında  kırılan  tüp ve  küçük  tüpler  atılmalıdır. Temizlikten

sonra, kabin iç yüzeyleri dezenfekte edilmelidir. Bu işlem yapılırken yüz

koruması ve lastik eldivenler olmalıdır. 

Buzdolabı içinde depolanmış bütün kutuların içerikleri ismi açık bir

şekilde etiketlenerek depolanma tarihleri ve depolayan kişinin adı yazılmalıdır.

Etiketlenmemiş işi bitmiş olan materyal otoklavlanarak imha edilmelidir.
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Dondurucu içeriği bir envanter ile dışarıdan belirtilmelidir. Buzdolapları

patlamaya karşı dayanıklı olmadıkça yanıcı sıvılar asla konmamalıdır. Ayrıca

laboratuvar içinde bulunan buzdolaplarına asla yiyecek ve içecek maddesi

bulundurulmasına izin verilmemelidir. Bu tür işler için personel dinlenme

odası gibi bir alana konulan buzdolapları kullanılmalıdır.

Liyofilize Enfeksiyöz Materyal İçeriğinin Açılması

Liyofilize materyal açıldığında çok dikkatli olunmalıdır. Zira tüp içeriği

negatif basınç altında olabilir ve kapak açıldığında hava içeriye hücum edebilir

ve atmosfere materyalin bir kısmı dağılabilir. Bu nedenle tüpler biyolojik

güvenlik kabininde açılmalıdır. Tüp usulüne uygun bir şekilde açılabilmesi

için aşağıdaki işlemlerin yapılması gereklidir.

• Tüpün dış yüzeyi dekontamine edilmelidir.

• Mümkünse pamuk veya selüloz plak ortasına yakın bir yere işaret

konulmalı,

• Tüp kırılmadan önce elleri korumak için alkol emdirilmiş pamuk ile

tutularak kırılmalıdır.

• Tepesi nazikçe çıkarılmalı.

• Eğer  tıkaç  hala  ampulün  içindekilerin  üzerindeyse,  pamuk  tıkaç

forsepsle çıkarılmalıdır.

• Köpürmeyi önlemek için süspansiyon içine yavaşça sıvı ilave edilmelidir.

Atık Yönetimi

Her laboratuvar bir atık yönetim planı hazırlamalıdır. Bu planda laboratuvar

yöneticileri, güvenlik sorumlusu ve güvenlik elemanlarının sorumlulukları

belirlenmelidir. Tüm atıklar ayrılmalıdır. Temel olarak atıklar evsel, medikal,

tehlikeli ve radyoaktif olarak ayrılmalıdır. Atıklar hakkında ayrıntılı bilgi için

Bakınız; Medikal Atıklar ve İmhası. Laboratuvardan kontamine olmayan (evsel)

atıklar ve kontamine medikal atıklar çıkmaktadır. 
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LABORATUVARDA  TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYON VE

DEKONTAMİNASYON PRENSİPLERİ

Murat GÜNAYDIN, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI

Mikrobiyoloji laboratuvarları, enfeksiyon hastalıkları tanısında oldukça

önemli bir yere sahip olan ve bu konuda birçok farklı örnek türü ile çalışan

laboratuvarlardır. Bu çalışmalar esnasında laboratuvar çalışanı için temiz,

sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak oldukça önemlidir. Bunun sağlanması

içinde güncel bilgiler eşliğinde laboratuvar risk kriterleri değerlendirilmeli ve

gerekli uygulamalar eksiksiz yerine getirilmelidir. Laboratuvarda biyogüvenlik

programlarının uygulanabilmesi için temizlik, dekontaminasyon, dezenfeksiyon

ve sterilizasyon prensiplerinin bilinmesi oldukça önemlidir. Yapılan işe ve

çalışılan enfeksiyöz ajana bağlı olarak spesifik dekontaminasyon gerekebil-

mektedir. Dekontaminasyonun etkinliği, dezenfektanlarla temas zamanı her

ürün ve üretici için farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle dezenfektan

kullanımında üretici önerileri doğrultusunda çalışılması önem arz etmektedir.

Tanımlar 

Dezenfeksiyon ve sterilizasyonda birçok farklı terim kullanılmaktadır.

Biyogüvenlik için önemli olan bazı terimler:

Antimikrobiyal madde: Mikroorganizmaları öldüren ya da üreme ve

çoğalmasını baskılıyan maddelerdir.

Antisepsi: Canlı doku üzerindeki veya içindeki mikroorganizmaların

öldürülmesi veya üremelerinin engellenmesidir.

Antiseptik: Canlı doku üzerindeki veya içindeki mikroorganizmaların

öldürülmesi veya üremelerinin engellenmesi için kullanılan kimyasal

maddelerdir.

Biyosid: Mikroorganizmaları öldürücü özellikteki maddeler için kullanılan

genel bir terimdir.

Dezenfeksiyon: Sporlar dışında mikroorganizmaların tamamen olmasa

bile büyük kısmının ortadan kaldırılması işlemidir. Dezenfeksiyon işlemi
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genellikle çalışma alanları, ekipmanlar gibi cansız yüzeylere ya da objelere

uygulanır.

Dezenfektan: Mikroorganizmaların vejetatif şekillerini öldürmek için

kullanılan ancak sporlara etkisi olmayan kimyasallar veya kimyasal karışımlardır.

Genellikle cansız yüzeylere uygulanır.

Dekontaminasyon: Mikroorganizmaları ortadan kaldıran ve/veya öldüren

sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi uygulamaları çok genel anlamda

dekontaminasyon olarak adlandırılır. Dekontaminasyonun amacı kontamine

materyalin bir sonraki dezenfeksiyon veya sterilizasyon işlemi için hazır hale

getirilmesidir. Tekrar kullanılabilen aletler  önce  yıkanıp  sonra sterilizasyon

işleminden geçirilerek dekontamine edilir. Deterjan ve germisid kullanılarak

yapılan rutin zemin temizliği bile kontamine yüzeylerin dekontaminasyonu

olarak kabul edilebilir.

Organik madde varlığı (materyal ön temizlikten geçmemişse) dekontami-

nasyonun daha uzun süre uygulanmasını gerektirir. Ön temizleme işlemin-

den geçmiş maddelerin sterilizasyonu için 121°C’de 20-30 dakika yeterli

iken, enfeksiyöz atık gibi mikroorganizma yoğunluğu fazla materyalin de-

kontaminasyonu için daha uzun süre gereklidir.

Dekontaminan: Antiseptik, kimyasal germisid ve dezenfektan özelliğindeki

maddelerdir.

Sterilizasyon: Endosporlar da dahil olmak üzere mikroorganizmaların

tamamen öldürülmesi ya da ortadan kaldırılması işlemidir. Diğer bir deyişle

sterilizasyon bir ortamın ya da maddenin canlı mikroorganizmaların tüm

formlarından arındırılması amacıyla uygulanan bir işlemdir. Bu anlamda

sterilizasyon kesin bir ifade olarak kullanılmakla birlikte, matematiksel tahminler

pratikte  sterilizasyon  işleminden  sonra  ortamda  canlı  mikroorganizma

bulunabileceği yönündedir. Sterilizasyon sağlanmaması olasılığının bir milyon

işlemde birden daha düşük olma durumudur.  Sterilizasyona yüksek oranda

dayanıklılık göstermeleri nedeniyle prionlar için uygulanması önerilen farklı

sterilizasyon şartları mevcuttur. Yüksek riskli dokularla (beyin, spinal kord,

hipofiz dokusu, gözün arka kısmı) kontamine kritik veya yarı kritik aletlerin

sterilizasyonu için önerilen birkaç seçenek bulunmaktadır. Bunlar; 
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(1) Ön vakumlu otoklavda 134˚C’de ≥18 dakika sterilizasyon, 

(2) Yer çekimli otoklavda 132˚C’de 60 dakika sterilizasyon, 

(3) Aletlerin 1 N NaOH içinde 1 saat tutulması, sonrasında çıkarılıp suyla

yıkanması ve yer çekimli otoklavda 121˚C veya ön vakumlu otoklavda

134˚C’de 1 saat sterilizasyonudur. Mümkün olduğu her durumda sterilizatör

öncesinde NaOH veya soydum hipoklorit ile ön işlem uygulanmalıdır.

Sporosid: Mikroorganizmaları ve sporları öldüren kimyasallar veya

kimyasal karışımlardır. 

Temizlik: Kir ve organik maddelerin uzaklaştırılma işlemidir. Temizlik

fırçalama, vakumlama, toz alma, suyla birlikte sabun veya deterjan kullanılarak

yıkama ve paspaslama işlemlerini içermektedir. Kir ve organik maddeler

mikroorganizmaların yerleşmesine olanak sağlamakta ve dekontaminanların

etkisini azaltmaktadırlar. Doğru ve uygun sterilizasyon ve dezenfeksiyon için

ön temizleme oldukça önemlidir.

Dezenfeksiyon Yöntemleri

Fiziksel ve kimyasal olmak üzere başlıca iki yöntemle dezenfeksiyon işlemi

yapılabilmektedir.

Fiziksel Dezenfeksiyon Yöntemleri:

Kaynatma: 100°C’de  15  dakika  kaynatma  işlemi  vejetatif  bakterileri

öldürmektedir.

Pastörizasyon: 63°C’de 30 dakika veya 72°C’de 15 saniye pastorizasyon

uygulaması besin patojenlerini öldürür. Benzer uygulama, bakteriyi öldürürken

immunojenitenin korunması amacıyla kimi ölü bakteri aşılarının (tifo aşısı

gibi) hazırlanmasında da kullanılır.

İyonize Etmeyen (noniyonize) Işınlarla Dezenfeksiyon: UV ışınlarının,

özellikle 240-280 nm arasında dalga boyu olanlarının mikrobisidal özelliği

bulunmaktadır. Laboratuvarlarda sıkllıkla 253.7 nm dalga boyundaki UV

lambaları yüzeylerin dezenfeksiyonu için kullanılmaktadır. Virüsler genellikle

UV ışınlarıyla inaktive olmaktadırlar ancak sporsuz bakterilere göre daha

dirençlidirler. HIV için UV ışınları önerilmemektedir. UV kullanırken ışının
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yüzeye direkt gelmesi ve 2 metreden daha yakın mesafede olması etkinlik

için önemlidir. Ayrıca UV lambalarının kullanım süreleri kayıt edilmeli ve

ömrü biten lambalar kullanılmamalıdır. 

Kimyasal Dezenfeksiyon Yöntemleri:

Kimyasal dezenfeksiyon amacıyla kullanılan farklı etki mekanizmasına ve

farklı kullanım alanlarına sahip dezenfektanlar bulunmaktadır. Bu dezenfek-

tanlardan başlıcaları; fenoller, klor ve klor bileşikleri, iyot ve iyot bileşikleri,

aldehitler, alkoller, kuartener amonyum bileşikleri, hidrojen peroksit ve ağır

metallerdir.

Laboratuvarda Kullanılan Dezenfektanlar

Klor ve Klor Bileşikleri:

Hızlı etki gösteren yaygın olarak kullanılan ve geniş etki spektrumuna sahip

bir dezenfektandır. En yaygın kullanılan formu çamaşır suyu olarak bilinen

sodyum hipoklorittir. Çamaşır suyunun (%5 klorin içerir) sudaki farklı

konsantrasyonları dezenfektan olarak kullanılır. Klor içeren dezenfektanlar

ortamda organik materyalin artmasıyla inaktive olur. Genel amaçlı kullanılacak

bir laboratuvar dezenfektanı 1 g/L klorin içermelidir. Enfeksiyoz bir materyal

döküldüğünde  veya  organik  madde  miktarının  fazla  olduğu  durumlarda

5 g/L klorin içeren daha kuvvetli solüsyonlar hazırlanmalıdır.

Çamaşır suyu olarak satılan sodyum hipoklorit solüsyonları yaklaşık olarak

50 g/L klorin içerir ve bu nedenle 1:50 oranında sulandırılarak 1 g/L veya

1:10 oranında sulandırılarak 5 g/L son konsantrasyon elde edilir. Ancak

ülkemizde  ticari  olarak  satılan  çamaşır  sularının  klorin  içerikleri  farklı

olabilmesinden dolayı sulandırma işlemi için klorin konsantrasyonuna

dikkat edilmelidir, ayrıca kaliteli olmayan çamaşır sularındaki metal asitlerinin

kullanılan malzemeye zarar verebileceği unutulmamalıdır. Endüstriyel amaçlı

hazırlanan çamaşır suları daha yüksek klorin (örn. 120 g/L ) içerebilir ve yine

yukarıda belirtilen oranlarda sulandırılmalıdır. Granül veya tablet halindeki

kalsiyum  hipoklorit  [Ca(ClO)2]  genelde  %70 klorin içerir. Granül veya

tabletlerle 1.4 g/L ve 7.0 g/L olacak şekilde hazırlanan solüsyonlarda sırasıyla

1 g/L ve 5 g/L klorin bulunacaktır (Tablo 1). Klorin gazı oldukça toksiktir. Bu

nedenle çamaşır suyu iyi havalandırılan yerlerde kullanılmalı ve saklanmalıdır.
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Sodyum dikloroizosiyanurat (NaDCC) kan veya diğer enfeksiyoz materyallerin

döküldüğü durumlarda dekontaminan olarak kullanılabilir (en az 10 dakika).

Klorin dioksit (ClO2) ise kuvvetli ve hızlı etkili bir germisid ve kuvvetli bir

oksidan maddedir. Çamaşır suyuna göre daha düşük konsantrasyonlarda

aktiftir. Sudaki solüsyonlarının aksine gaz hali stabil özellikte değildir.

Formaldehit:

Tüm mikroorganizmaları ve sporları 20°C’nin üzerindeki sıcaklıkta öldüren

bir gazdır. Ancak prionlara etkisi yoktur. Formaldehid nispeten yavaş etki

göstermekte ve etki gösterebilmesi için %70 nem oranına ihtiyaç duymaktadır.

Katı polimeri olan paraformaldehid halinde ya da formaldehidin sudaki

%37’lik solüsyonu olan formalin şeklinde satılır. Her iki formülasyonun da

etki gösterebilmesi için ısıtılması gereklidir. Bu şekilde ortama salınan gaz,

odalar ya da biyogüvenlik kabinleri gibi kapalı ortamların dekontaminasyonu

için kullanılabilir. Tehlikeli ve irritan özellikte (özellikle mükoz membranlara

ve göze) bir gazdır. Düşük konsantrasyonlarda bile solunum problemlerine

neden olabilir. Formalinin %5 sulandırılması ile etkili bir dezenfektan elde

edilir ancak genellikle irritan özelliği nedeniyle yüzey dezenfektanı olarak

kullanılmaz.

Gluteraldehit:

Gluteraldehit sature dialdehittir ve yüksek düzey dezenfektan olarak

kabul edilmektedir. Aköz solüsyonu asidiktir ve bu haliyle sporisidal etki

Dezenfeksiyon Öncesi Dezenfeksiyon Öncesi

Temizlik Yapıldığında Temizlik  Yapılmadığında

Gerekli klorin miktarı                                            %0.1 (1 g/L) %0.5 (5 g/L)

Sodyum hipoklorit solüsyonu (%5 klorin) 20 mL/L 100 mL/L

Kalsiyum hipoklorit (%70 klorin) 1.4 g/L 7.0 g/L

Sodyum dikloroizosiyanurat toz formda (%60 klorin) 1.7 g/L 8.5 g/L

Sodyum dikloroizosiyanurat  tablet formunda
(her tablette 1.5 g klorin) 1 tablet/L 4 tablet /L

Kloramin toz formda (%25 klorin) 20 g/L 20 g/L

*Laboratory Biosafety Manuel, 3rd Ed,2004., (WHO)

Tablo 1. Klorin bazlı dezenfektanlar için kullanılması önerilen sulandırım oranları*. 
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göstermemektedir. Bikarbonat kullanılarak alkali hale getirildiğinde sporisidal

aktiviteye sahip olmaktadır. Solüsyon bir kez aktive olduğunda 14 gün içinde

kullanılmalıdır. Gluteraldehid toksiktir; gözlere, burun boşluklarına ve

üst  solunum  yollarına  irritan  etki  göstermektedir.  Bu  nedenle  temastan

kaçınılmalıdır.  Üretici  firma  önerileri  doğrultusunda  ve  uygun  kişisel

koruyucu ekipmanlarla iyi havalandırılabilen ortamlarda kullanılmalıdır.

Yüzey dezenfektanı olarak kullanılmaları önerilmez.

Fenol Bileşikleri:

Fenoller  yıllardır  kullanılmakta  olan  dezenfektanlardır.  Bakterisidal,

fungisidal,  virüsidal  ve  tüberkülosidal  etkiye  sahiptirler.  Fenol  bazlı

dezenfektanlar daha çok %5-%10 konsantrasyonlarda kullanılmaktadırlar.

Bazı fenol bileşiklerinin sulandırma işleminde distile veya deiyonize su

kullanılmalıdır. Fenol toksik etkiye sahip olduğu için kullanım esnasında

kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Kullanılan ürüne deterjan ilavesi aynı

zamanda temizleme ve dezenfeksiyonu sağlar. Bu ürünlerin %2-5 arasındaki

konsantrasyonları zemin, duvarlar ve çalışma tezgahları gibi yüzeylerin

dekontaminasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Triklosan antisepside

kullanılabilen bir fenol bileşiğidir. Ancak laboratuvar bazlı çalışmalarda bazı

bakterilerin düşük düzey triklosana direnç gösterebildiği görülmüştür. 

Kuartener Amonyum Bileşikleri:

Katyonik deterjan özelliği gösteren kuartener amonyum bileşikleri yüze-

ye etkili dezenfektanlardır. Gram-pozitif bakteriler ve lipid içeren virüslere

etkilidir. Gram-negatif bakterilere karşı daha az etkili olup, lipid içermeyen

virüslere, M. tuberculosis’e ve sporlara etkili değildir. Birçok kuartener

amonyum bileşiği alkol gibi diğer germisidlerle birlikte kullanılmaktadır. De-

zenfektan özelliklerini organik maddeler, suyun sertliği ve iyonik olmayan

deterjanlar etkilemektedir. Zemin, mobilya ve duvar gibi kritik olmayan yü-

zeylerin dezenfeksiyonunda kullanılmaktadırlar.

Alkoller:

Etil alkol (etanol, C2H5OH) ve isopropil alkol [2-propanol, (CH3)2CHOH]

benzer dezenfektan özelliklerine sahiptir. Çok uçucudur. Bu nedenle daha

çok deride antiseptik olarak veya termometre ve enjeksiyon şişelerindeki



249

lastik  kısımların  dezenfeksiyonunda  kullanılır.  En  sık  %70’lik  (en etkili

konsantrasyon) etil ve isopropil alkol kullanılır. Daha düşük veya daha yüksek

konsantrasyonları germisidal etkili olmayabilir. Lipid içermeyen virüslere

karşı aktiviteleri değişkendir ve bakteri sporlarına karşı etkisizdir. %70’lik

etanol deri antisepsisi dışında gerektiğinde çalışma bankoları, biyogüvenlik

kabinleri ve küçük cerrahi aletlerinin dezenfeksiyonunda kullanılabilir. Alkolün

en büyük avantajı uygulandığı bölgede herhangi bir kalıntı bırakmamasıdır.

Alkol bazlı el ovucular da bugün sıklıkla kullanılmaktadır. Alkolün diğer bazı

dezenfektanlarla kombinasyonları daha kalıcı ve güçlü etki ortaya çıkarabilir.

Hidrojen Peroksit ve Perasitler:

Hidrojen  peroksit  (H2O2)  ve  perasitler,  klorin  gibi  kuvvetli  oksidan

özelliktedir. Geniş spektrumlu germisidlerden kabul edilir. Ayrıca, insan ve

çevre açısından klorine göre daha güvenlidir. Hidrojen peroksit kullanıma

hazır %3’lük veya %30’luk solüsyonlar halinde satılır. % 30’luk solüsyonlar

steril su ile 5-10 kez sulandırılır. Bununla birlikte %3-6 konsantrasyondaki

hidrojen peroksit solüsyonları tek başına göreceli olarak daha yavaş ve sınırlı

germisid  etki gösterir.  Günümüzde hidrojen peroksidi stabilize eden,

germisidal etkisini hızlandıran ve korozifliğini azaltan maddelerin katıldığı

ürünler mevcuttur. Hidrojen peroksit çalışma bankoları, biyogüvenlik kabinle-

ri gibi çalışma alanlarının dekontaminasyonunda kullanılabilir. Isıya duyarlı

tıbbi/dental gereçlerin dezenfeksiyonu için daha yoğun solüsyonları uygun

olabilir. Hidrojen peroksit veya perasetik asit gazı (CH3COOOH) da bu tip

tıbbi gereçlerin dekontaminasyonunda kullanılabilmekle birlikte özelleşmiş

donanım gerektirir. Hidrojen peroksit ve perasitler alüminyum, bakır, pirinç

ve çinko gibi metallere korozif olabilir; ayrıca kumaş, saç ve derinin rengini

ağartabilir. Daima serin ve ışıksız ortamlarda saklanmalıdır.

Süperokside Su:

Süperokside su yeni kullanıma girmiş olan bir diğer dezenfektandır.

Tuzlu suyun elektrolizi ile elde edilen klor ve hipokloroz asit antimikrobiyal

etkinliği sağlar. Son ürünün çevreye ve insan sağlığına zararlı olmaması en

önemli avantajıdır, kullanımı giderek artmaktadır. Üretildiği yerde kullanılması

önerilir.  



250

Dezenfeksiyon Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çok çeşitli kimyasal içeriğe sahip farklı konsantrasyon ve isimde dezen-

fektanlar bulunmaktadır. Bu ürünler arasından seçim yaparken uluslararası

kabul edilmiş test normlarında, referans laboratuvarlar tarafından mikrobi-

yolojik etkinliğinin test edilmiş olmasına dikkat edilmelidir. 

İdeal bir dezenfektanda olması beklenen özellikler:

1. Geniş etki spektrumuna sahip olmalı,

2. Hızlı etki göstermeli,

3. Çevresel faktörlerden etkilenmemeli, organik materyal varlığında da

etki gösterebilmeli; sabun, deterjan ve diğer kimyasallarla birlikte

kullanılabilmeli,

4. Toksik olmamalı, kullanıcı ve/veya hastaya irritan etki yapmamalı,

5. Kullanılan yüzeylerde ve aletlerde korozyona neden olmamalı; kumaş,

plastik, kauçuk ve diğer materyallerde yıpratıcı etki yapmamalı,

6. Kullanılan alanlarda rezidüel antimikrobiyal film oluşturmalı,

7. Uygulanması kolay olmalı,

8. Kokusuz olmalı veya hoş kokuya sahip olmalı,

9. Ekonomik olmalı, yüksek maliyete neden olmamalı,

10.Suda çözünebilir olmalı,

11.Konsantre halde veya dilüe edildiğinde stabil olmalı,

12.Temizleyici özelliği iyi olmalı ve

13.Çevre dostu olmalıdır.

Laboratuvar Ortamının Dekontaminasyonu

Laboratuvar ortamının, mobilyaların ve ekipmanların dekontaminasyonu

çeşitli sıvı ve gaz özellikteki dezenfektanların kullanımıyla yapılmaktadır.

Yüzeylerin dekontaminasyonunda sodyum hipoklorit solüsyonu (çamaşır

suyu) kullanılabilir. Solüsyon en az 10 dakika temas ettirilip kurumaya bırakılır.
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Genel kullanım amacı için 1 g/L klorin içeren solüsyon uygun ancak, daha riskli

durumlar için daha yoğun klorin içeren solüsyonların (5 g/L) kullanılması ge-

rekmektedir. Bu amaçla çamaşır suyu yerine %3 hidrojen peroksit içeren so-

lüsyonlar veya bilinen bir kontaminasyonun olmadığı çalışma alanları için

%70 alkol de kullanılabilir. Laboratuvar yüzey temizliğinde önerilen yöntem

ve süreler için farklılık göstermektedir (Tablo 2).

Odaların ve ekipmanların dekontaminasyonunda formaldehit gazı ile

buharla dezenfeksiyon işlemi uygulanabilmektedir. Bu yöntemin tehlikeli ve

dikkat gerektirici bir yöntem olmasından dolayı deneyimli personel tarafından

yapılmalıdır. Bu yöntemin kullanımı esnasında pencere ve kapılar kapalı

olmalı gaz çıkışını engelleyecek önlemler alınmalıdır. Bu işlemden sonra

personel laboratuvara girmeden ön ve yeterli havalandırma işlemi yapılmalıdır.

Formaldehitin nötralize edilmesinde amonyum bikarbonat gazı kullanılabilir.

Ancak günümüzde formaldehit ile dekontaminasyon işlemi sık kullanılma-

maktadır. Onun yerine uygulanması daha kolay olan hidrojen peroksit

buharlama  kullanılabilmektedir.  Kullanıma  bağlı  olarak  tıbbi  cihazlarda

fonksiyon kaybı bildirilmemiştir. Sağlık çalışanı uygulama alanlarına girmeden

önce ortamdaki hidrojen peroksit miktarı da kısa süre içinde çalışanlar için

güvenli sınırlara inmektedir.  Hidrojen peroksit ile buharlama yöntemindeki

sorunlar ise optimal dekontaminasyon süresinin belirli olmaması ve ortamın

tekrar ne zaman kontamine olacağının bilinmemesidir.

YER SIKLIĞI MALZEME YÖNTEM

(DEZENFEKTAN)

LAVABOLAR ve Günde en az 2 kez Çamaşır suyu (1/50) + Fırçalama + Ovma (Ofis
YÜZEYLER Toz temizlik malzemesi ve tedavi odalarında

ayrı fırça kullanılmalı)

DUVARLAR Camlar 15 günde bir Deterjan + Çamaşır Duvarlar tavandan 
ve kez silinmeli, duvarlar suyu (1/50) duvara silinmelidir. 

CAMLAR ayda bir ve ihtiyaç Camlar deterjanla 

olduğunda temizlenmeli silinmeli

CİHAZ  YÜZEYLERİ Her gün Dezenfektanlı su ile Dezenfektanlı su
ile temizlenmeli,

daha sonra oda

havalandırılmalıdır

KAPI ve Her vardiyada birer kez Su + Deterjan Silinerek temizlenmeli
KAPI KOLLARI ve gerektikçe yapılmalı (arap sabunu)

Tablo 2. Laboratuvar yüzey temizlik yöntem ve süreleri.
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Biyogüvenlik Kabinlerinin Dekontaminasyonu

Klinik  mikrobiyoloji  laboratuvarlarında  çoğunlukla  sınıf  2  kabinler

kullanılmaktadır. Sınıf 1 ve sınıf 2 kabinlerin dekontaminasyonu için formaldehit

gazı veren, daha sonra bu gazın kabin içinde sirkülasyonunu ve nötralizasyonunu

sağlayan  sistemler  kullanılabilir.  Buna alternatif  olarak  uygun  miktarda

paraformaldehit (havadaki son konsantrasyonu %0.8 olacak şekilde) ile

paraformaldehitten %10 daha fazla miktarda amonyum bikarbonat farklı kap ve

ısıtıcılar üzerine yerleştirilir. Elektrikli ısıtıcıların fişleri ısıtıcıların kontrolünün

sağlanması açısından kabin dışında takılı olmalıdır. Kabin içindeki bağıl nem

%70’in altında ise ağzı açık bir kaba sıcak su konularak kabin içine yerleşti-

rilmelidir. Kabinin ön paneli tamamen kapatılıp sıkıca kapatılmalıdır. Kabin

içindeki gazın odaya sızmaması için ön kapak kısmından elektrik kablolarının

geçtiği yerler ve kabinin tüm çıkış yerleri iyice bantlanır. Formaldehit bulunan

kap ısıtılır. Tüm paraformaldehid buharlaştığında ısıtıcı kapatılır. En az 6 saat

bekletildikten sonra diğer kap ısıtılarak amonyum bikarbonatın tamamen

buharlaşması sağlanır. Kabinin havalandırması kısa aralarla açılarak amonyum

bikarbonat gazının kabin içinde sirkülasyonu sağlanır. Kabin açılmadan önce

30 dakika beklenir. Kabin yüzeyleri kullanılmadan önce kalıntıların giderilmesi

amacıyla silinmelidir. Bu tür toksik gazların yerine çevre ve insanlar için daha

güvenli hidrojen peroksit buharlama gibi alternatif yöntemler kullanılabilir.

Laboratuvarda Kullanılan Cam Malzemelerin Temizliği

Cam malzemelerin tekrar kullanılabilmeleri için yıkanmalarına özen

gösterilmelidir. Bu amaçla iyi bir temizleyici kullanılmalıdır. Kirli cam gereçler

(tüp, petri, şişe vb.)  önce otoklavlanmalı ve sıcak iken içerikleri dökülerek

uzaklaştırılmalıdır. Sonrasında deterjan ve fırça kullanılarak içleri yıkanmalıdır.

Bu  işlemden  sonra  iki  kez  çeşme  suyu  bulunan  evyeye  uygun  sepetler

içerisinde bırakılıp 15 dk. bekletilmeli sonrasında suları boşaltıldıktan sonra

distile su bulunan evye içerisinde aynı şekilde bekletilmelidirler. Daha sonra

tezgah üzerine serilen kurutma kağıdı veya gazlı bez üzerine ters konularak

suların süzülmesi sağlanmalıdır. Steril edilmek istenen şişeler ve tüplerin

ağızları tıkaçlanarak ve yöntemine göre ambalajlanarak kuru sıcak havada

steril edilmelidir.
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Günümüzde  laboratuvar  cam  gereçlerini  otomatik  olarak  yıkayan,

durulayan ve dezenfekte eden laboratuvar bulaşık makineleri bulunmaktadır.

Bu makineler kullanılırken kirli malzemeler öncelikle otoklavlanmalı ve içleri

temizlenmeli sonrasında makinede yıkanmalıdır.

Laboratuvarda  Meydana  Gelen  Biyolojik  Kazalarda  Yapılması

Gerekenler

Laboratuvar kazaları laboratuvar çalışmasının herhangi bir kısmında

meydana gelebilmektedir. Bu nedenle öncelikli olarak laboratuvar çalışma

prosedürlerine dikkat edilmelidir. Ancak herhangi bir kaza durumunda

yapılması  gerekenlerin  de  bilinmesi  gerekmektedir.  Kazara biyolojik

materyalin dökülmesi durumunda yapılması gerekenler enfeksiyöz ajana,

dökülen materyalin miktarına ve aerosol oluşumuna göre değerlendirilmelidir.

Dekontaminasyonun etkinliği dökülen materyalin miktarına, vücut sıvısı

türüne, protein içeriğine, enfeksiyöz ajan içeriği ve konsantrasyonuna ve

dökülen yüzeye göre değişmektedir.

Dökülme durumunda kullanılması için bulundurulması gereken

malzemeler:

- Dezenfektanlar (örn: %10 konsantrasyonda çamaşır suyu)

- Kağıt havlu

- Kişisel koruyucu ekipman (maske, gözlük, eldiven)

- Otoklavlanabilir süpürge, maşa, pens

- Otoklavlanabilir plastik torbalar

- Biyolojik atık kabı

Büyük miktarda dökülmelerde yapılması gerekenler:

1- Oda ve alan boşaltılmalı, oluşan aerosollerin solunmamasına dikkat

edilmelidir.

2- Tüm laboratuvar personeli alanın boşaltılması konusunda uyarılmalıdır.

3- Etkilenen bölümün kapısı kapatılmalı, 30 dakika beklenildikten sonra

alana girilip temizlik yapılabilir. Temizlik yapılırken mutlaka kişisel

koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Yüksek riskli bir etken söz konusu

ise HEPA filtreli maske kullanılmalıdır.
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4- Alandaki kırık cam veya diğer malzemeler uzaklaştırılmalıdır. Bu işlem

sırasında mutlaka süpürge, maşa veya pens gibi aletler kullanılmalı, elle

hiçbir malzeme alınmamalıdır. Toplanan malzemeler biyolojik atık

kabına atılmalıdır.

5- Dökülme alanı kağıt havlu gibi emici bir madde ile kapatılmalıdır. Sıvının

absorbsiyonundan sonra tüm kontamine materyaller biyolojik atık

kabına atılmalıdır.

6- Dökülme alanı çevreden merkeze doğru olacak şekilde sıvı bir deterjan

solüsyonuyla dikkatli bir şekilde temizlenmelidir.

7- Taze hazırlanmış dezenfektan solüsyonu kontamine alana dökülmelidir.

Dezenfektanın 20 dakika yüzeyle temasından sonra dezenfektan solüsyonu

tek kullanımlık bir malzemeyle silinmeli ve kurumaya bırakılmalıdır.

Dökülme alanı suyla yıkandıktan sonra temizlik işleminde kullanılan

malzemeler otoklav poşetine veya biyolojik atık kabına atılmalıdır.

9- Eller su ve sabunla yıkanmalıdır.

A z miktardaki dökülmelerde yapılması gerekenler:

1- Kişisel güvenlik ekipmanları kullanılmalıdır.

2- Kontamine materyal dökülmüş alan dezenfektan emdirilmiş kağıt

havluyla silinmelidir.

3- Eğer gerekli görülüyorsa su ile yıkama yapılabilir.

4- Tüm materyaller biyolojik atık kabına atılmalıdır. Sonrasında eller su

ve sabunla mutlaka yıkanmalıdır.

Biyogüvenlik kabini içinde meydana gelen dökülmelerde yapılması

gerekenler:

1- Biyogüvenlik kabini çalışıyor halde bırakılmalıdır.

2- Dezenfektan kontamine alana dökülüp kağıt havluyla sıvı absorbe

edilmelidir. Alkol kullanılmamalıdır. Kullanılan kağıt havlular biyolojik

atık kabına atılmalıdır.

3- Dezenfektan 20 dakika bekletilmelidir.

4- Dezenfektan emdirilmiş bir bezle tüm kabin yüzeyi ve ekipmanlar

silinmelidir.
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5- Eğer havalandırma boşluklarınında kontamine olduğu düşünülüyorsa

bu alanlarda açılıp dezenfekte edilmelidir. 

6- Kabinde tekrar çalışmaya başlamadan önce kabin 10 dakika çalıştırılmalıdır.

7- Potensiyel bir enfeksiyöz ajanla büyük miktarda dökülme meydana

geldiyse dekontaminasyon için teknik servisten destek istenmelidir.

Kabin çalışır halde bırakılmalıdır. 

Laboratuvar Malzemelerinin İmhası

Her türlü laboratuvar atığının (bakteri kültürleri ve kültür stokları, çeşitli

klinik örnekler, patolojik materyaller, bu tür materyal ile kontamine olmuş

eldiven, eküvyon, lam-lamel, pipet, petri vb. malzemeler ve diğer disposabl

malzemeler) güvenli bir biçimde imhası laboratuvar sorumluluğundadır.

Enfeksiyöz laboratuvar atıkları yasa ve yönetmeliklerin uygun gördüğü şekilde

imha  edilmeden  önce  otoklavlanarak  dekontamine  edilebilir  ve/veya

laboratuvarın (veya hastanenin) bulunduğu bölgedeki yakma merkezine

gönderilebilir. Ülkemizdeki tıbbi atıkların imhası için uygulanması gereken

esaslar 25883 sayılı Resmi Gazetede 22.07.2005 tarihinde yayımlanmıştır. Bu

yönetmeliğe göre; tıbbi atıkların sterilizasyon işlemine tabi tutularak zararsız

hale getirilmesi, yakılması veya depolanması suretiyle bertaraf edilmesinden

belediyeler ya da belediyelerin yetki devri yaptığı kuruluşlar sorumludur.

Laboratuvarların (ayrıca hastanelerin) yapması gerekenler ise:

• Üretilen atıklar diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilir.

• Hiçbir  suretle  tıbbi  atıklar  diğer  evsel  atıklar,  ambalaj  atıkları  ve

tehlikeli atıklar ile karıştırılmaz.

• Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve

taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen ham maddeden

sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı

100 µ olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek

büyüklükte ve her iki yüzünde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE"

amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik

torbalar kullanılır. 
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• Torbalar en fazla 3/4 oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve

gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip

diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar

hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz. Tıbbi atık torbalarının

içeriği hiçbir suretle sıkıştırılmaz, torbasından çıkarılmaz, boşaltılmaz

ve başka bir kaba aktarılmaz.

• Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak

delinmeye yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve

sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde

"ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ile "DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ

TIBBİ ATIK" ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine

kartondan yapılmış kutu veya konteynırlar içinde toplanır. Bu biriktirme

kapları, en fazla 3/4 oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve kırmızı

plastik torbalara konur. Kesici-delici atık kapları dolduktan sonra

kesinlikle sıkıştırılmaz, açılmaz, boşaltılmaz ve geri kazanılmaz.

• Tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları 3/4 oranında dolduklarında

derhal yenileri ile değiştirilir. Yeni torba ve kapların kullanıma hazır

olarak atığın kaynağında veya en yakınında bulundurulması sağlanır.

• Bu yönetmeliğin verdiği izin ve esaslar doğrultusunda tıbbi atıklar

ünitelerden imha edilmek üzere toplama merkezlerine götürülmektedir.

Ülkemizde yönetmelik gereği üniteler ya da hastaneler tıbbi atıkların

bertarafı amacıyla münferit sterilizasyon tesisleri kurup işletemez. Buna

karşılık yönetmeliğin 13. maddesinde belirtildiği şekilde laboratuvarlar

(özellikle mikrobiyoloji laboratuvarı) gerektiğinde enfeksiyöz atıklarını

basınçlı buhar ile sterilizasyon işlemine tabi tutabilir. Bu durumda

otoklav torbaları ile otoklavlanan atıklar kesici-delici tıbbi atık kaplarına

konulur. Otoklav torbalarının yukarıda belirtilen teknik özelliklerin

yanı  sıra  140 °C’ye  kadar  nemli-basınçlı  ısıya  dayanıklı  ve  buhar

geçirgenliğine haiz olması zorunludur.
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KİMYASAL GÜVENLİK

Bora DOĞAN

Pratikte mikrobiyoloji laboratuvarı çalışanları yalnızca mikroorganizma-

larla karşılaşmazlar. Laboratuvar pratiğinin vazgeçilmez bir parçası olan kim-

yasallardan kaynaklanabilecek tehlikelerle de baş etmeleri gerekir. 

Kimyasalların toksik / zararlı etkileri hakkındaki özel bilgilere sahip olmak

veya  bunlara  nasıl  ulaşabileceğini  bilmek  çok  önemlidir.  Patlamaların,

kazaların ve tehlikenin kaynağı genellikle taşıma ve saklama koşullarıdır.

Kimyasallardan  doğacak  tehlikelerin  önceden  bilinmesini sağlayacak

dokümanlar, kimyasal maddeleri sağlayan şirketlerden kolaylıkla temin

edilebilir. Bu tip bilgi içeren formlar ya da belgeler; genellikle satın alınan

kimyasal ile birlikte laboratuvara alınmalı, bu bilgileri içeren dokümanlar

şartnamelerin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Bu dokümanlar, ürünlerin

kullanıldığı laboratuvarlarda kolay erişilebilir yerlerde bulunmalıdır.

Tehlikeli olduğunu bildiğimiz ya da tehlikeli olacağını düşünmediğimiz

birçok kimyasal, laboratuvarda yaptığımız çalışmaların her aşamasında karşımıza

çıkabilir.  Konu  hakkında  bilgi  sahibi  olmak;  bizi,  meydana  gelebilecek

beklenmedik tehlikelerden koruyacağı gibi, kazaların oluşmasından sonra

alınacak tedbirler de tehlikenin büyümeden bertaraf edilmesini, kendimizin

ve çalışma arkadaşlarımızın kazayı en az zarar ile atlatmasını sağlayacaktır.

KİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI

Bu bölümde kimyasalların sınıflandırılması ve tehlikeleri hakkında bilgiler

bulunmaktadır. Ayrıca kullanımları ile ilgili bazı öneriler yer almaktadır.

Ancak hiçbir zaman unutulmaması gereken nokta, kimyasalın MSDS’sine

uygun hareket etme gerekliliğidir. Çünkü burada yer alan bilgileri kullanarak

yapılacak çalışma ile çalışma ortamlarının hazırlanması, kimyasalın kullanımı,

ortaya çıkabilecek kazaların önlenmesi, meydana gelen kazaların yönetilmesi

mümkündür.
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1. Korozif Kimyasallar

Korozifler (asitler, bazlar) sıçrama ile göz ve deriye veya inhalasyon ile so-

lunum yolu dokularına hasar verebilen yapılardır. Laboratuvarlarda kullanılan

kimyasalların çoğu korozifdir veya dokular için tahriş edicidir. 

a. Korozif Sıvılar

Korozif sıvılar herhangi bir sıçrama anında etkileri çok hızlı geliştiğinden

çok tehlikelidir. Brom, sodyum hidroksit, sülfürik asit ve hidrojen peroksit

aşırı korozif sıvılara örnektir. Korozif sıvıların olumsuz etkilerinden korunmak

için aşağıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulması uygun olur: 

• Gözler  tehlikeye  açık  bölgeler  olduğundan  korozif  maddeler ile

çalışanların göz ve yüz koruyucu kıyafetler giymesi gereklidir. 

• Cilt ile teması önlemek için eldivenler ve diğer kimyasala dirençli

koruyucu elbiseler giyilmelidir. 

• Aşırı ısınmaya bağlı buhar patlamasını önlemek için her zaman asitler

veya bazlar suya eklenmelidir(Asla tersini yapmayın). 

• Asit ve bazlar depolanırken ayrı konulmalıdır. 

• Korozif sıvılar mutlaka göz seviyesinin altında depolanmalıdır. 

• Herhangi bir sıçrama anında nötralizasyon kiti hazır bulundurulmalıdır.

b. Korozif Gazlar

Korozif gazlar bütün vücut için, özellikle de gözler ve solunum sistemi

için tehlikelidir. Etkinin büyüklüğü maddenin vücutta çözünebilirliği ile

ilgilidir. Çözünürlüğü yüksek olan gazlar (örn: amonyak, hidrojen klorit)

ciddi burun ve boğaz irritasyonuna neden olurken, düşük çözünürlüğe sahip

olanlar (örn: azot dioksit, sülfür dioksit) akciğerlere kadar penetre olabilirler.

Koku, irritasyon gibi bazı tehlike işaretleri kimyasalların bir kısmında belirgin

olmayabilir. Bu yüzden aşırı temas fark edilmeyebilir. Gazların bu etkilerinden

korunmanın en iyi yolu çeker ocakların kullanımı veya koruyucu maskelerin

takılmasıdır.  
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c. Korozif Katılar

Korozif katılar (örn: sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, fenol) gözde

ve ciltte yanıklara neden olur. Korozif katıların tozları inhalasyon sonucu

ciddi solunum yolu hasarlarına neden olur. Birçok korozif katı (potasyum

hidroksit, sodyum hidroksit) su ile karıştığında kayda değer miktarda ısı

yayarlar. Ayrıca su ile karıştırırken her zaman korozif katı kimyasalı suya yavaş

yavaş eklenmeli ve sürekli karıştırılmalıdır. Bazı durumlarda soğutmak gere-

kebilir. Korozif materyaller ile çalışırken: 

• Deri ve göz koruyucu kıyafetler giyilmelidir.

• Mümkün olan en düşük konsantrasyonda kullanılmalıdır.

• Kimyasal  madde  ile  çalışmak  için  uygun  olan  çeker  ocaklarda

çalışılmalıdır.

• Taşıyıcılar ile taşımalı ve depolarken özel kaplarda depolanmalıdır.

• Dilüsyon yaparken her zaman asit veya baz suya eklenmelidir.

• Yavaş şekilde seyreltip ve yavaşça karıştırılmalıdır.

• Asitleri gazlardan uzak tutulmalıdır.

2. Reaktif Kimyasallar (unstabil)

Bazı kimyasallar hızla stabilitelerini kaybedip patlayabilirler. Bu duruma

kimyasallar eskidikçe daha da duyarlı olurlar. Bu tür kimyasal maddeler: 

• Sallanmaya, baskıya, ısıya veya ışığa duyarlı olabilirler.

• Hava veya su ile tehlikeli reaksiyonlar oluşturabilirler.

• Yanabilir, patlayabilir veya uygunsuz materyallerle karşılaştığında yanıcı

veya toksik gaz salınımına neden olabilirler.

• Hızlı bir şekilde polimerize olabilir, dağılabilir veya gaz hale geçebilirler.

• Toksik, korozif, okside edici ya da yanıcı olabilirler.

• Bazı kimyasallar satın alındığında tehlikeli olmayabilir ancak ilerleyen

zamanda tehlikeli olabilirler. (Örn: dietil eter, pikrik asit solüsyonları). 
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Bu nedenle stabilitesini koruyamayan bu tür kimyasalların istenmeyen

etkilerinin önlenebilmesi için:

• Özel  kaplarının  (konteyner)  geldiği  ve  açıldığı  tarihi  mutlaka  not

edilmelidir.

• Açılan paketleri 6 ay içinde atılmalıdır.

• Eğer inhibitör eklenmemişse açılmayan paketler de 1 yıl içinde atılmalıdır. 

Peroksit Oluşturan Bileşikler ve Reaktifler:

Birçok kimyasal hava veya ışıkla karşılaştığında tehlikeli peroksit bileşikleri

meydana getirirler. Eterler ve bazı ketonlar bu tür kimyasallara örnektir. Bu

ürünlerin paketlendikleri ortam, normal atmosfer şartları olduğu için peroksit

formları paketler açılmasa dahi ortaya çıkabilir. Peroksitler; buharlaşma veya

distilasyon ile konsantre edildiklerinde, ısı kaynakları ile karşılaştıklarında

veya şoka uğradıklarında çok şiddetli patlamalara neden olurlar. Eter perok-

sitlerinin oluşumu, kapaklarının açılması ile hızlanır ve dolapta saklamak

peroksit oluşumunu önlemez. Sadece stabilizatör eklenmesi çözüm olabilir. 

Katılarda ve visköz sıvılarda peroksit oluşumu gözle görülebileceği gibi,

bu iş için kullanılacak kantitatif ve kalitatif ölçüme yarayan kitler de vardır.

Peroksit oluşumundan şüphelendiğiniz takdirde gerekli testleri yapmadan

hiçbir kimyasalı kullanmayınız. Ayrıca uygun çeker ocaklar, deri ve göz

koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Ancak yine de ilgili kimyasal ile çalışmadan

önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) iyice okunmalı ve nasıl stabil

kalacağı ile ilgili gerekli önlemler alınmalıdır. Peroksit oluşturan kimyasallar

tanımlanmalı ve etiketlenmelidir. Etiketlerde mutlaka; alındığı tarihi, ilk açılma

tarihi ve üreticinin önerdiği imha edilme tarihi not edilmelidir. Eterlerdeki

peroksit oluşumunu önlemek için; sıkıca kapatılmış kutularda, serin yerlerde

ve ışıktan uzakta saklanmalıdır. Donma ısısının altında saklanmamalı, en kısa

zamanda tükenecek kadar küçük paketler tercih edilmelidir. Kullanmadan

önce gözle ve kimyasal olarak  peroksit  oluşumu  kontrol  edilmelidir.  Metal

ile  temas  patlamayı tetikleyebileceğinden metal spatulalar veya manyetik

karıştırıcılar kullanılmamalıdır. Seramik, teflon veya ahşap spatulalar ve

karıştırıcılar  kullanılmalıdır.  Suya  hassas  olan  materyaller  su  ile  temas

olasılığı   bulunan   yerlerden   uzak   tutulmalıdır.   Sıçramalar   hemen

temizlenmelidir ve bunun için en uygun yöntem vermikülit veya benzeri bir

absorban kullanılmasıdır. 
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Yılda en az iki kez, unutulmuş olunabilecek ya da sızdırma ihtimali olan

materyalleri ekarte etmek için depolar denetlenmelidir. Son kullanma tarih-

leri gelmeden tüketilmelidirler.

3. Yanıcı ve Patlayıcı Kimyasallar 

Yanıcı ve patlayıcı maddeler sıvı, katı veya gaz halinde olabilir ve ısı, kıvılcım

ya da alevle karşılaşınca patlarlar. 

Yanıcı patlayıcı sıvılar; kapakları açık bırakıldığında, sızdırdıklarında ya da

ısıtıldıklarında havaya yanıcı karışımlar salabilen maddelerdir. Bu durumu

kontrol edebilmek için; uçuculuk, alev alma noktası, yanma limitleri ve

kendiliğinden tutuşma derecesi çok iyi anlaşılmalıdır. Bu tip bilgilere MSDS

bilgi kartlarından ulaşılabilir. 

Patlayıcı sıvılar veya bunların gazları ateşle oluşan kazaların en sık sebebidir.

Ayrıca bu tür kazalar en çok taşınma ve saklama sırasında meydana geldiğinden

her kimyasal için bu koşullar iyi bilinmelidir. Yanıcı ve patlayıcı sıvılar sadece

önerilen taşıyıcılarda taşınmalıdır. Bu maksatla kutular ve kapaklı taşıyıcılar

kullanılabilir. Bunlar birçok tipte bulunabilir. Kutular 5 galondan (18.9 litre)

daha az kapasitede olmalıdır. Kapaklı taşıyıcıların kapakları gaz kaçışına izin

vermeyecek şekilde olmalıdır. Bir diğer taşıma ünitesi ise yanıcı sıvı saklama

kabinleridir. Bunlar kimyasalı dışarıdan gelebilecek ateş vb. etkilere karşı

koruyan ürünlerdir. Havalandırma gerektirmezler. Bu kimyasalların üzeri

mutlaka etiketlenmelidir. 

Yanıcı ve patlayıcı sıvılar sadece uygun buzdolaplarında saklanmalı ve

dolaplar mutlaka etiketlenmelidir. Normal ev tipi buzdolapları bu iş için

kesinlikle uygun değildir, hatta bu dolapların içindeki parçalar patlamaya sebep

olabilecek olaylara yol açabilirler. Saklarken göz önünde bulundurulması

gerekenler:

• Ne kadar kullanıyorsa o kadar depolanmalıdır. 

• Güvenli kutular kullanılmıyorsa 10 galondan (37,8 litre) fazlası saklama

kabinleri dışında saklanmamalıdır. 

• Güvenli kutularda 25 galona (94,6 litre) kadar saklanabilir. 

• Yanıcı ve patlayıcı sıvıları kesinlikle çıkışlara yerleştirilmemelidir.
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• Yanıcı ve patlayıcı sıvıları; okside edicilerden, direkt gün ışığından ve

ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Burada asıl hedef yanıcı ve patlayıcı sıvıların buharlaşmasını ve ateş

kaynaklarından uzak durmasını sağlamaktır. Yanıcı ve patlayıcı sıvılar, hem

açık ateş kaynaklarından (örn: bek, kibritler, sigara) hem de belirgin olmayan

ateş kaynaklarından (örn: elektrikli aletler, statik elektrik, gazla çalışan ısı-

tıcılar) mutlaka uzak tutulmalıdır.

Düğme, karıştırıcı, motor, röle gibi malzemeler kıvılcım çıkartabilir ve

yanmayı tetikleyebilir ve buharlaşmış olan yanıcı ve patlayıcı sıvılar statik

elektrikten etkilenebilir. Statik elektrik odanın nemi ile çok ilişkilidir. Havası

kuru olan yerlerde ve soğuk alanlarda daha fazla ortaya çıkar. Bağlamak veya

metal olan/metal olmayan taşıyıcılar için topraklamaya yarayan zincirler

bağlanması bu durumu önleyebilir. Açık taşıyıcılar kullanırken oluşan buharın

uzaklaşması için çeker ocak kullanılmalıdır. Cam taşıyıcılar içinde taşıma

yapılıyorsa ağzı kapalı şişe taşıyıcısı kullanılmalıdır. Yanabilen sıvıları açık

alevde ısıtılmamalı ve bunun için buhar banyoları, tuz-kum banyoları, yağ

banyoları, sıcak hava veya nitrojen banyoları önerilmelidir. 

Laboratuvarda sık rastlanılan yanıcı ve patlayıcı kimyasal katılar; alkali

metaller, metalik hidritler ve bazı organometalik bileşikler ve sülfür içeren

bileşiklerdir. Bunların çoğu su ile reaksiyon verebilir ve sıklıkla kullanılan kuru

kimyasal yangın söndürücüler ile veya karbon dioksit ile söndürülemezler.

Bu kimyasalların kullanılması gerekiyorsa öncelikle MSDS’de yer alan yangın

söndürücülerin ortamda bulunması, kullanımı yasak olan yangın söndürü-

cülerin ise ortamdan uzaklaştırılması sağlanmalıdır.

Yanıcı ve patlayıcı gazlar ise ısı ve ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Okside ediciler ile yanıcı ve patlayıcı gazlar birbirlerinden en az 6 metre uzağa

depolanmalı ya da yanmaz özelliğe sahip duvar ile ayrılmalıdır.  

4. Okside Edici Kimyasallar 

Oksijen ve klorin gibi okside edici kimyasallar, yanıcı parlayıcı maddelere

tutuşturuculuk yapabilirler. Okside edici ajanlar yangına oksijen kaynağı

sağlayarak yangının hızını ve boyutunu arttırırlar. Ayrıca diğer kimyasallarla

reaksiyona girerek toksik gaz salınımına neden olurlar. Isıtıldıklarında toksik
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gazlar açığa çıkarırlar ve deriyi, gözleri, solunum yollarını ve diğer dokuları

yakar ya da irrite ederler. Eğer laboratuvarda okside edici ajan depolanıyorsa

aşağıdaki önlemleri almak gerekir. 

• Yanıcı patlayıcı maddelerden uzak tutulmalıdır. 

• İyi kapatılmış taşıyıcılar içerisinde muhafaza edilmelidir. 

• Üretici firmanın önerilerine göre karıştırılmalı ve seyreltilmelidir. 

• Su ile dilüe ederek aktiviteleri azaltılmalıdır. 

• Deri ve göz koruyucuları giyilmelidir. 

• Aynı alanda bulunan diğer malzemeler ile uyumlu olduğundan emin

olunmalıdır. 

5. Sıkıştırılmış Gazlar

Sıkıştırılmış  gazlar  toksik,  yanıcı,  okside  edici,  korozif  veya  bunların

kombinasyonu olabilir. Sıkıştırılmış gazlar, kimyasal tehlikenin yanı sıra

yüksek basınca bağlı riske de sahiptir. Bu sıkıştırılmış enerji, potansiyel bir

roket gibidir. Sıkıştırılmış gazların kullanımı ve depolanmasında çok özen

göstermek gerekir. Sıkıştırılmış gazların kullanımı veya depolanması sırasında

şu tehlikelerle karşılaşılabilir: 

1. Boğulma (asfiksi): Bu tehlike genellikle inert gazlardan kaynaklanır.

Çünkü inert gazlar renksiz ve kokusuz olup hızla atmosfere karışarak,

oksijen konsantrasyonunu yaşam için gerekli seviyenin altına düşürürler.

İnert gazlarla çalışırken mutlaka ortamdaki oksijeni sürekli ölçen bir

donanım kullanılmalıdır. 

2. Yanma ve patlama: Yanıcı gazların, oksijen ve diğer okside edici ajanların

en önemli tehlikesidir. Yanıcı gazların, ısı kaynaklarından, alevden ve

sıcak objelerden uzak tutulması gerekir. Oksijen ve diğer okside

edici gazlar yanmazlar ancak organik materyallerin yanışını beslerler.

Normal şartlarda yanıcı olmayan bazı materyaller oksijenden zengin

ortamda yanabilirler. 

3. Kimyasal yanıklar: Korozif gazlar yangına dayanıklı kıyafetler dahil,

birçok materyal üzerinde etkili olabilir. Bazı gazlar saf iken tehlike arz

etmemekle birlikte bir miktar nemle ciddi yıkıcı hale gelebilir. Korozif

gazlar cilt ve gözde hızla yıkıma neden olabilir. 
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4. Kimyasal  zehirlenme: Toksik  gazların  primer  etkisidir.  Düşük

konsantrasyonlar bile ciddi zehirlenmelere neden olabildiği gibi bazı

etkiler geç ortaya çıkabilir. 

5. Yüksek basınç: Tüm sıkıştırılmış gazlar, tüp içindeki sıkıştırılmış

gazın  potansiyel  enerjisinden  kaynaklanan  bir t ehlikeye  sahiptir.

Dolayısıyla bu tür sıkıştırılmış gazlar ile çalışılırken:

• Bütün tüpler duvarlara sıkıca bağlanmalı veya taşıyıcı kullanılmalıdır. 

• Gaz tipine göre ayrılmalıdır  (yanıcı, inert vb). 

• Isı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.   

• Tüpler güvenli hale getirilene ve regülatör takılana kadar tüplerin

kapakları kapalı tutulmalıdır. Bu kapaklar vanaların kaza ile kırılmalarını

önlemektedir. 

• Vanaları vb. aparatlar kurcalanmamalıdır.

• Kullanılmadığı zaman tüpler kapalı tutulmalıdır. 

• Vanalar her zaman ulaşılabilir pozisyonda tutulmalıdır. 

• Sıkıştırılmış gazlar iyi havalanan alanlarda kullanılmalıdır. 

• Toksik, yanıcı ve korozif gazların kabinlerde kullanımı sağlanmalıdır.

• Birden fazla gaz kullanılıyorsa gaz boruları etiketlenmelidir. 

• Bütün  tüpler  duvara  monte  edilmeli  ya  da  özel  taşıyıcılarında

bulunmalıdır. 

• Her bir tüp bağımsız olarak sabitlenmelidir. 

• Dolu ve boş tüpler bir arada depolanmamalıdır. 

• Okside ediciler ve yanıcı gazlar en az 6 metre uzağa depolanmalı ya da

yanmaz özellikli duvar ile ayrılmalıdır. 

• Kalorifer ya da diğer ısı kaynaklarının yanına konmamalıdır. Eğer dışarıda

depolanıyorsa aşırı hava değişikliklerinden korunmalıdır. Korozyonu

önlemek için bir miktar yüksekte depolanmalıdır. 
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• Tüplerin  hiçbir  parçası  52 °C’nin  üzerine  çıkmamalı,  asla  alevle

karşılaşmamalıdır. 

• Tüpler, elektrik aksamlarından uzak tutulmalıdır. 

• Tehlikeyi en aza indirmek için ihtiyaç kadar tüp bulundurulmalıdır. 

• Tüplerin, içeriğini belirten şekilde etiketlendiğinden emin olunmalıdır.

Tüpler kullanılmadan önce MSDS’leri mutlaka okunmalıdır. Tüplerin valf

çıkış bağlantıları uyumsuz gazların karışımını önleyecek biçimde tasarlanır.

Bir tüpün kurulumunda şu basamaklar izlenir. 

1. Kapalı bir regülatör tüpe bağlanmalıdır. Regülatörü tamamen bağlamadan

kesinlikle vanayı açılmamalıdır. Regülatörler gazlara spesifiktir. Regülatör,

bağlantı noktasını zorlayıcı güç kullanmadan takılmalıdır. Eğer regülatör

girişe uygun değilse uydurmak için asla zorlanmamalıdır. Kötü uyum

gaz kaçaklarına sebep olabilir. 

2. Gaz yavaşça açılmalı, açma işlemine vana kolayca döner hale gelinceye

kadar devam edilmeli. Bu şekilde açmak regülatöre aşırı gaz akımını önler.

Eğer beklenen basıncın altında bir değer okunuyorsa kaçak açısından

araştırılmalıdır.  Kaçak  varlığı  köpük  yardımıyla  kontrol  edilebilir.

Dondurucu soğukların altında bu iş gliserin ile yapabilir. Asla ateş

kullanılmamalıdır.  

3. Gazla iş bitince tüp kapatılmalı ve regülatördeki basınç düşürülmelidir.

Ekipmanın Yerleştirilmesi ve Boruların Montajı: 

• Uygun olmayan bağlantı noktaları zorlanmamalıdır. 

• Teflon bantlar veya vida kayganlaştırıcılar kullanılmalıdır. Teflon bantları

sadece gittikçe incelen borular için kullanılır. Düz borular veya metal

bağlantıları için kullanılmamalıdır. 

• Bakır  borularda  keskin  köşeler  oluşturulmamalıdır.  Tekrarlayan

katlanmalar bakır boruların kırılmasına neden olur. 

• Plastik borular basınçlı sistemlerde önerilmemeli, çünkü basınçta ve

termal streste özelliklerini yitirebilirler. 
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• Farklı türden bağlantılar karışık olarak kullanılmamalıdır. 

• Oksijenle ilgili bağlantılarda yağ veya kayganlaştırıcı kullanılmamalıdır. 

Çoğu kaçak, vana-valf sisteminden kaynaklanmaktadır. Laboratuvar

personeli kesinlikle kaçağı tamir etmeye çalışmamalıdır. Ortam havalandırılmalı

ve gerekli birimlere derhal haber verilmelidir. Ayrıca boş tüpler: 

• Boş tüplerin regülatörleri çıkarılıp kapakları kapatılmalıdır. 

• Tüpler boş olarak işaretlenmeli ve bu şekilde depolara gönderilmelidir. 

• Boş ve dolu tüpler bir arada depolanmamalıdır. 

• Boş ve dolu tüpler aynı manifolda bağlanmamalıdır. Ters akıma neden

olabilir. 

6. Çok Toksik Gazlar

Çok toksik gazlar (örn; arsin, diboran, florin, hidrojen siyanid, fosgen ve

silan) kaçak yapmaları halinde, çok ciddi problemlere sebep olabilirler. Bu

nedenle kimyasala özel önlemler almak gerekir. Ancak genel olarak; 

• Gaz kabinlerinde saklanmalıdır, 

• Ani basınç kaybına duyarlı otomatik gaz kesiciler kullanılmalıdır, 

• Özgün gaz için alarm-uyarı sistemi oluşturulmalıdır, 

• Bu gazların değişimi sırasında bağımsız havalandırma kaynakları olan

aparatlar kullanılması gerekmektedir. 

7. Dondurucular (Kriyojenikler)

Kriyojenik sıvılar -73 °C’nin üstünde kaynayan sıvılardır. Sıvı azot, sıvı oksijen

ve karbondioksit, laboratuvarda en sık kullanılan kriyojenik materyallerdir.

Yangın, patlama, donma, basınç yükselmesi ve asfiksi gibi tehlikelere neden

olabilirler. 
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Sıkıştırılmış gazlar için önerilenler, aynı zamanda kriyojenikler için de

uygundur. Ancak ilave olarak iki önemli tehlike vardır. Bunlardan birisi aşırı

düşük sıcaklık ve diğeri de gazın buharlaşmasıdır.

Kriyojenik sıvılar çok düşük ısıya sahiptir ve bu gazlar insan dokularını

hızla dondurabilir. Bir çok metal bu ısılarda daha dayanıklı hale gelirken,

karbon, çelik, plastik gibi malzemeler kırılgan hale gelirler. Uygun materyal

seçimi çok önemlidir. Bu sıvılarla meydana gelen yanıklar ciddi doku hasarına

neden olabilir. 

• Sıvı azot, gaz hale geçerken 696 kat fazla yer kaplar. Bu rakam argon

için 847, hidrojen için 851 ve oksijen için 862’dir. Oksijen hariç, diğer

dondurucu gazlar asfiksiye neden olabilir. Oksijen ise oksijenden zengin

ortam oluşturarak materyallerin yanmasına katkıda bulunabilir. Hidrojen

kendisi patlayıcı özelliğe sahiptir. 

Dondurucu sıvıların çoğu kokusuz, renksiz ve tatsızdır. Bu sıvıları taşırken

yanıklara ve donmalara dikkat edilmelidir. Dondurucu sıvılar ile çalışırken

sıçrama ve kaynama mutlaka olur. Bu sebeple çalışmalar çok yavaş yapılmalıdır.

Yalıtımı  iyi  olmayan  borulara  veya  kaplara  asla  dokunulmamalıdır. Ele

yapışabilir. 

KİMYASALLARIN DEPOLANMASI

Kimyasalların uygun ortamda depolanması kazaların oluşmasını önleyecektir.

Bu depolamalar yapılırken fiziki özelliklerin sağlanması dışında, reaksiyona

girme potansiyeli olan kimyasalları ayırarak saklamak tehlikeyi azaltacaktır.

Bu kısımda genel saklama koşulları ve öneriler yer almaktadır. 

Kimyasalların sağlıklı bir şekilde depolanabilmesi için öncelikle depolanacak

materyallerle ilgili detaylı bilgi sahibi olunması, kimyasalların birbirleri ile

uyumsuzlukları ve ne şekilde ayrılarak depolanmaları gerektiği hususlarının

çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu aşamada MSDS’lerin vazgeçilmez bir

kaynak olduğu unutulmamalıdır. Sadece kimyasal maddeler için değil genel

olarak laboratuvarlarda malzeme depolama kurallarına göz atılacak olursa: 

• Acil güvenlik ekipmanlarına (yangın söndürücü, göz yıkama, duşlar,

acil yardım kitleri) veya araç kontrol bölgelerine (kesiciler, kutular,

vanalar) ulaşım yollarında engel bulunmamalıdır. 
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• Çıkış yolları üzerinde ve merdivenlerde engel bulunmamalıdır. 

• Malzemeler raflardan sarkmayacak şekilde yerleştirilmelidir.  

• Güvenli basamaklar ya da merdivenler kullanılmalı, asla tabure veya

sandalye kullanılmamalıdır. 

• Kullanımda olanlar hariç, kimyasalların çalışma alanında durmamasına

özen gösterilmelidir.

• Yiyecek  saklamak  için  kullanılan  buzdolapları  ile  içinde  kimyasal

bulunanların ayrılması ve etiketlenmesi şarttır.

• Laboratuvarda en düşük yeterli miktarda malzeme bulundurulmalıdır.

• Isı kaynaklarından ve direkt gün ışığından uzak tutulmalıdır. (Örn;

fırınlar, otoklav,buhar boruları)

• Her sınıftan kimyasalın (yanıcı, korozif, vb.) spesifik saklanma bölgeleri

işaretlenmeli ve her kullanımdan sonra ayrı yere konmalıdır.                   

• Sürekli  kullanılan  malzemelerin  omuz  ve  diz  arasındaki  raflara

yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

• Ağır cisimler alt raflara konulmalıdır. 

Kimyasal Maddelerin Depolama Kuralları

Kimyasalların depolanması, yukarıda belirtilen hususlara ilave olarak

aşağıdaki konulara da ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir: 

• Kimyasalların depolanacağı kabinler sert, dayanıklı olmalıdır. Metal veya

sert ahşap tercih edilmelidir.

• Korozif sıvıları, göz hizasının üstünde depolanmamalıdır. 

• Eğer  kimyasal,  hava  sirkülasyonu  olan  bir  kabin  gerektirmiyorsa

kapalı bir kabinde ya da kaymayı önleyici parçası bulunan raflarda

depolanmalıdır. 

• Korozyona dirençli raflar kullanılmalıdır. 

• Tehlikeli kimyasallar sadece izni olan personelin girebileceği yerlerde

depolanmalıdır. 
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• Kimyasallar koridorlarda, lavoba altlarında veya çalışma alanları

üzerinde saklanmamalıdır. 

• Şişeler asla üst üste koyulmamalıdır.

• Kimyasallar sağlam kapanabilir özel kaplarda, özel kaplar da düşmelerini

önleyecek raf sistemlerinde (önlerinde 12,7 mm – 19 mm engel bulunan)

depolanmalıdır.

• Raflara ve kabinlere yerleştirilecek maddelerin, rafın veya kabinin taşıma

kapasitesinden fazla olmadığından emin olunmalıdır.

• Rafların bağlı olduğu duvarların sağlam ve dayanıklı olduğundan ve

rafların uygun şekilde monte edildiğinden emin olunmalıdır.

• Materyaller istiflenerek (üst üste yığma tarzında) depolanmamalıdır.

Stabiliteleri bozulabilir ve uyuşmazlık olabilir.

• Yangın söndürücü sistemin fıskiyeleri ile depolama yapılan rafların en

üstü arasında en az 18 inç (45,7 cm) mesafe bulunmalıdır.

• Kimyasallar birbirleri ile olan uygunluklarına göre depolanmalı, asla

alfabetik olarak sıralanmamalıdır(Tablo 1). Eğer birden fazla tehlikeli

özellik taşıyorsa (örn: Yanıcı ve korozif ise) öncelikli özelliğine göre

ayrılmalıdır. 

• Solununca toksik olan ve koku yayan kimyasalların buharlaşması

önlenmelidir. (kapakları kapatılmalı, parafilm ile kaplanmalı, uygun

kabinlerde açılmalı vb) 

• Buzdolabında  saklanması  gereken  patlayıcı  maddeler,  patlamaya

dayanıklı soğutucularda saklanmalıdır.

• Kimyasallar, haftalık olarak bozulma ve etiket bütünlüğü açısından

değerlendirilmelidir. 

• İstenmeyen kimyasallar, atık yönetmeliğine uygun olarak imha edilmelidir. 

• Kimyasalların envanteri saklanmalı ve senede bir mutlaka güncellen-

melidir. 
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KİMYASAL ADI UYUMSUZ OLDUĞU MADDE

Asetik Asit Kromik asit, nitrik asit, hydroxyl bileşenleri, etilen glikol, perklorik asit, peroksitler, permanganat içeren 

bileşikler

Aseton Brom,  klor, nitrik asit, sülfürik asit, hidrojen peroksit.

Asetilen Klorin, bromin, flor, iyot, bakır, fluorin, gümüş, civa

Alkali metaller Karbontetraklorid ve diğer klorinli hidrokarbonlar su, karbondioksit, halojenler (brom, klor, flor, iyot ) 

(örn: Na,  Mg, K)

Alüminyum Asit veya alkali solüsyonlar, amonyum persülfat, su, kloratlar, nitratlar, nitratlı organik bileşikler.

Amonyak, (Anhydrous) Civa, klorin, kalsiyum hipoklorit, iyot, brom, hidrofluorik asit, gümüş içeren bileşikler

Amonyum nitrat Asitler, metal tozları, yanıcı sıvılar, kloratlar, nitratlar, sülfür, yanıcı maddeler

Anilin Nitrik asit, hidrojen peroksit

Brom Amonyak, asetilen, butadien, bütan, metan, propan (veya diğer petrol gazları), hidrojen, sodyum carbit,

tur pentin, benzen, ince ince ayrılmış metaller.

Karbon, (aktive edilmiş) Kalsiyum hipoklorit, tüm okside edici ajanlar

Kloratlar Amonyum tuzları, asitler, metal tozları, sülfür, yanıcı maddeler,siyanitler 

Kromik asit Asetik asit, naftalin, , gliserin, turpentin, alkol, yanıcı sıvılar

Klor Amonyak, asetilen, butadien, bütan, metan, propan (veya diğer petrol gazları), hidrojen, sodyum carbit,

turpentin, benzen, ince ince ayrılmış metaller.

Kalsiyum oksit Su

Aktif karbon Kalsiyum hipoklorit ve tüm okside edici ajanlar.

Kostikler Organik ve inorganik asitler.

Bakır Asetilen, hidrojen peroksit

Flor Her şeyden izole edin

Yanıcı sıvılar Amonyum nitrat, inorganik asitler, hidrojen peroksit, sodyum peroksit, halojenler, kromik asit

Hidrokarbonlar Flor, klor, brom, kromik asit, sodyum peroksit

Hidroflorik asit anhydrous amonyak, amonyum hidroksit

Hidrojen peroksit Bakır, krom, demir, birçok metal veya metal tuzları, alkoller, aseton, anilin, nitrometan, yanıcı sıvılar,

okside edici gazlar.ve tüm organik materyal.

Hidrojen sülfit Nitrik asit, okside edici gazlar

İyot Asetilen, amonyak (aqueous veya anhydrous), hidrojen

Civa Asetilen, fulminik asit, amonyak, alkali metaller, hidrojen, oksalik asit

Nitrik asit Asetik asit, anilin, kromikasit, hidrosiyanik asit, hidrojen sülfit, yanıcı sıvılar, yanıcı gazlar.

Oksijen Yanıcı gazlar, sıvılar.

Oksalik asit Gümüş, civa

Perklorik asit Asetik anhidrit,alkol, kağıt, ağaç, yağ, bizmut ve alaşımları, organik materyaller

Fosfor Hava, oksijen

Potasyum Hava, karbon tetraklorid, karbon dioksit, 

Potasyum klorat Sülfurik ve diğer asitler

Potasyum permanganat Gliserin, etilen glikol, benzaldehit, sülfirik asit

Gümüş Asetilen, oksalik asit, tartarik asit, amonyak bileşikleri

Sodyum peroksit Alkol, glasiyal asetik asit, asetik anhydrit, benzaldehit, karbon disülfit, gliserin, etilen glikol,

etil asetat, metil asetat

Sülfürik asit Potasyum klorat, potasyum perklorat, potasyum permanganat (veya hafif metal içeren benzer

bileşikler sodyum, lityum vb gibi)

Su Asetil klorid, alkali metaller, baryum peroksit, kromik asit, fosfor, sülfürik asit, sülfür trioksit.

Tablo 1. Sık kullanılan kimyasalların birbirleri ile uyumsuzlukları 
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TEHLİKELİ MATERYAL BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Kimyasallardan kaynaklanan risklerin en aza indirilmesi için “Tehlikeli

Materyal Bilgilendirme Sistemi” uygulanmakta ve bu sistem; “Etiketleme,

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu” (MSDS) ve “Eğitim” olarak üç temel başlık

altında incelenmektedir:

Etiketleme

Bir kimyasal maddenin taşıma, depolama veya kullanım yerinde mutlaka

etiketi olmalıdır. Bu etiket; bir iz, işaret, damga veya yapıştırma şeklinde ola-

bilir. İki çeşit etiketleme vardır.

1. Üreticinin Yapmış Olduğu Etiketleme: Üretici firmalardan sağlanan

kimyasalların tamamında, açıklayıcı bilgi içeren etiketler bulunur. Etiketler

günlük kullanım içerisinde zarar görmeye ve yıpranmaya çok açıktır. Bu

etiketlerin sağlam kalmasını sağlamak çok önemlidir. Kullanım esnasında

etiketlerin yıpranması, kolay ulaşılır bir bilgi kaynağının kaybı manasına gelir.

İyi bir etiketleme şu öğeleri içermelidir.

• Ürünün tanımlayıcısı (ismi),

• Tedarikçinin kimliği (şirketin adı),

• Tehlike sembolleri,

• Risk ibareleri (ürünün ana tehlikelerini tanımlayan bir kelime),

• Önlem ifadeleri (güvenli çalışmaya yönelik öneriler),

• İlk yardım önerileri,

• Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) referans bilgileri.

İyi bir etiket aynı zamanda kullanıcın anlayacağı dilde yazılmalıdır. Alınan

ürün ithal bir ürün dahi olsa ürün üzerindeki etiketin tedarikçi firma tarafından

ülkenin anadiline çevrilmiş olması önemlidir.

2. Çalışma Alanındaki Etiketler: Kimyasal maddelerin daha küçük kaplara

ayrılarak kullanılması laboratuvar pratiğini oldukça kolaylaştırsa da aslında

kullanıcıyı önemli bir bilgiden uzaklaştırmaktadır. Bu nedenle kimyasal

madde asıl kutusundan başka bir yere aktarıldığında yapılacak ilk iş; yeni
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kutu veya küçük paketin kimyasalın ismi ile etiketlenmesi, öncelikli güvenlik

derecesinin ve MSDS referans bilgisinin yazılması olmalıdır. Ürünün ismi

Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda  göründüğü  gibi  olmalı,  tam  adını  ve

konsantrasyonunu içermelidir.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)

Bu belgeler; kimyasalın formülasyonunu, detaylı molekül bilgisini, fiziksel

etkilerini, sağlık üzerine olan etkilerini ve kimyasal özelliklerini içeren

belgelerdir. Ayrıca bu belgede, saklama koşulları, taşıma koşulları gibi bilgiler

de bulunur. Bu nedenledir ki, dünyanın çoğu ülkesi kimyasalların satışının

yapılabilmesi için öncelikle bu belgenin sağlanmasını şart koşmaktadır. Ayrıca

OSHA (Occupational Safety and Health Administration) yayınladığı rehberde

MSDS’de hangi bilgilerin yer alması gerektiğini bildirmiştir. Bu bölüm içinde

"Malzeme Güvenlik Bilgi Formu" adı ile geçen kısımlar uluslararası termino-

lojiyide sadık kalmak amacıyla MSDS (Material Safety Data Sheet) kısaltması

kullanılacaktır.

Ülkemizde de kimyasal malzeme güvenlik bilgi formlarının Çevre ve

Orman Bakanlığı’nca 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete'de

yayınlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi

Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" ve 11

Mart 2002 tarih ve 24692 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Güvenlik Bilgi

Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği"’ne uygun olarak

hazırlanması gerekmektedir. Bu formlar laboratuvarın merkezi bir yerinde

özenle saklanmalıdır. Eğer ürün güvenlik bilgi formu elinizde yoksa elektronik

ortamdan kontrol edilebilir ve tedarik edilebilir. Ancak bu da mümkün

değilse üretici ile irtibata geçerek MSDS temini gerekmektedir.

MSDS’lerde bulunan bilgilerin anlaşılması ve yorumlanması kimi zaman zor

olabilmektedir. Bunu biraz daha kolaylaştırmak anlaşılır bir hale getirebilmek

için öncelikle bir MSDS’ de bulunacak bilgilerle ilgili bazı açıklamaların

bilinmesi faydalı olacaktır. 
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MSDS’ lerde bulunan kısımlar: 

1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 

Bu kısımda madde / müstahzar adı, formun düzenlenmesinde kullanılan

mevzuat, formun hazırlanma tarihi, formda yeniden düzenleme yapılmış ise

en son düzenlemenin yapıldığı tarih ve kaçıncı düzenleme olduğu, sayfa

numarası ve form numarası yer alır ve bu bilgiler ayrı ayrı belirtilmelidir.

1.1. Madde/müstahzarın tanıtılması: Kimyasal maddenin tanıtıcı bilgileri

11/7/1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe

giren “Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği”nde belirtilen usul ve esaslara

göre belirlenmiş  olan etiketinde yer alan bilgiler ile aynı olarak

hazırlanır. Etiket bilgilerinin belirlenmesine ilişkin ulusal mevzuatın

yetersiz görülmesi halinde, kimyasal maddenin tanıtımına ilişkin gerekli

diğer bilgiler bu bölümde belirtilir.

1.2. Madde / Müstahzarın kullanımı: Kimyasal maddenin amaçlanan

veya önerilen kullanım biçimleri ve kullanım alanları bu kısımda

belirtilir. Çok sayıda olası kullanım biçimi veya kullanım alanı bulunması

halinde, yalnızca en önemli veya en yaygın olanlara yer verilir. 

Kimyasal maddenin fiilen ne işe yaradığı (Örneğin: yangın yavaşlatıcı,

oksitlenmeyi engelleyici vb.) da bu kısımda belirterek, özet bir tanımla

açıklanır. 

1.3. Firmanın tanıtımı: Kimyasal maddeyi  piyasaya arz eden üretici,

ithalatçı,  dağıtıcının;  adı,  firma adı, açık adresi, telefon ve faks

numaraları bu kısımda bulunur. 

1.4. Acil durum telefonu: Firmanın veya ilgili  resmi kurumun acil durum

telefon numaraları, gerektiğinde kolay ulaşılması açısından burada

yer alır.

2. Bileşimi  /  İçindekiler Hakkında Bilgi 

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nun ikinci kısmında, yukarıda birinci kısımda

belirtilen  bilgiler  detaylandırılır.  Bu  kısım,  alıcıların  kimyasal  maddenin

bileşenlerine ilişkin tehlikelerini kolayca tanımalarına yöneliktir.  

2.1. Kimyasal maddenin tam bileşim yapısı verilmeyebilir.
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2.2. 11/7/1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe

giren "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"nde belirtilen usul ve

esaslara göre, tehlikeli olarak sınıflandırılan müstahzarda bulunan

maddeler, konsantrasyonları veya konsantrasyon aralıkları ile birlikte

bu kısımda belirtilir. 

2.3. Tehlikeli  olarak  sınıflandırılmayan  fakat  “Tehlikeli  Kimyasallar

Yönetmeliği”ne göre, çevreye veya insan sağlığına herhangi bir zararı

olan maddelerle ilgili konsantrasyon bilgileri. 

2.4. CAS numarası(Chemical Abstracts Service), IUPAC (International

Union of Pure and Applied Chemistry) adlandırma sistemine göre

adı bu kısımda bulunur.

3 . Tehlikelerin  Tanıtımı 

Bu kısımda kimyasalın insan ve çevreye yönelik taşıdığı tehlikeler kısaca

belirtilir. Bu kısımda tanımlayıcı şekiller ve bilgiler yer alır. Bu bilgilerin

“Tehlikeli  Kimyasallar  Yönetmeliği”ne  uygun  olması  gerekir.  Burada bazı

kısaltmalar yer alabilir. (Örn: R20 : Solunması halinde sağlığa zararlıdır.) 

4 .  İlk Yardım Tedbirleri 

Bu kısımda ilk yardım konusundaki bilgiler yer alır. Bilgiler   kısa ve

kullanacak kişiler tarafından kolayca anlaşılır şekilde hazırlanmalıdır. Belirtiler

ve etkiler açıkça özetlenmelidir. Herhangi bir kaza anında ve kaza yerinde

yapılması gerekenler ile kimyasala maruz kalınmasından sonra takip eden

dönemde  ortaya çıkması muhtemel gecikmiş etkiler belirtilir.

İlk yardım konusundaki bilgiler; kimyasalın solunması, cilt ve göz ile

temas etmesi ve yutulması gibi   değişik  maruz kalma biçimlerine göre ayrı

alt başlıklar halinde yer alır. Bir doktorun profesyonel yardımının gerekli

olup olmadığı veya önerildiği durumlar ile doktora iletilmesi gereken özel

bilgiler, var ise antidot bu kısımda bulunur. Yapılması gereken özel ve acil

işlemler için gerekebilecek özel tavsiye ve tedbirler bu kısımda belirtilir.

5 . Yangınla Mücadele Tedbirleri 

Bu kısımda, kimyasaldan kaynaklanan veya kimyasalın etrafında yangın

olduğunda alınması gereken tedbirler anlatılır. Uygun yangın söndürücülerin

hangisi olduğu, uygulanması gereken özel söndürme yöntemleri, ortaya

çıkan gazın solunması halinde meydana gelebilecek zararlar açıklanır ve

koruyucu ekipman bu bölümde tarif edilir. 
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6 . Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler 

Kimyasalın kaza sonucu yayılmasına karşı tedbirleri bu kısımda bulmak

mümkündür. Ayrıca 

• Kişisel önlemler; uzak tutulması gereken tutuşturucu kaynaklar, yeterli

havalandırmayı sağlayan ve solunumu koruyucu  şartlar, tozumayı

kontrol altına alacak önlemler, deri ve göz ile temasını önleyici tedbirler.

• Çevresel  önlemler; kanallara,  yüzey  ve  yeraltı  sularına,  toprağa

karışmasını  engelleyici  uyarılar  ve  önlemler,  civardaki  insanlar  ve

tesislere bildirilmesi gereken uyarılar, 

• Temizlenme metotları "……….. yı kullanma", "……………ile nöt-

ralize et" gibi ibareler de yine bu kısımda yer alır. 

7. Kullanma ve Depolama 

Sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması, gerekli önlemlerin alınabilmesi

ve çalışma koşullarının uygun olarak planlanabilmesi için gerekli bilgiler

buradadır.  Kimyasalın kullanımı esnasındaki koruyucu önlemler; nasıl kontrol

altına alınacağı, havalandırmanın nasıl yapılacağı, çevreyi korumak için hangi

tedbirlerin alınacağı gibi teknik önlemler de bu kısımda bulunur. 

Ayrıca; kimyasalın güvenli depolanması için gerekli olan depolama odaları,

özel kaplar, uyumsuz olduğu malzemelere ait bilgiler bulunur. 

8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma 

Bu kısımda; içerikte yer alan her bir bileşeni için mesleki maruz kalma limit

değerleri, biyolojik limit değerleri belirtilir. Ayrıca tehlikeli kimyasallarla

çalışılan işlerde ve iş yerlerinde alınacak tedbirler, çalışma şartları, kontroller,

kişisel korunma tedbirleri, koruyucu ekipman gibi bilgiler bu kısımda bulunur.

Kişisel korunmanın gerekli olduğu yerlerde, hangi ekipmanın yeterli ve uygun

koruma sağlayacağı detaylı olarak belirtilir. 

9 . Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

Bu kısımda; görünüm, koku, pH, kaynama noktası/kaynama aralığı, parlama

noktası, alev alma sıcaklığı, patlayıcılık özellikleri, oksitleme özellikleri, buhar

basıncı, nispi yoğunluk, çözünürlüğü, dağılım katsayısı, akışkanlık, buhar

yoğunluğu, buharlaşma hızı, oranı gibi parametreler bulunur.
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10 . Kararlılık ve Reaktivite 

Bu kısımda kimyasalı kullanırken kaçınılması gereken durumlar, (Örn:

kıvılcım, alev, ısı, basınç vb.) kaçınılması gereken materyaller (Örn; su, hava,

asitler, bazlar vb.) ve bozunma ürünleri yer alır. 

11 . Toksikolojik Bilgi

Burada, kullanıcının kimyasal madde ile temas etmesi halinde ortaya

çıkabilecek çeşitli toksikolojik  etkiler özetlenir. Değişik maruz kalma biçimleri

için toksikolojik özellikler ve bununla ilişkili semptomlar bu kısımda belirtilir.

Kısa  ve  uzun  süreli  etkiler  [örn;  alerjik  etki  (duyarlılık),  bayıltıcı  etki,

kanserojenik etki, mutajenik etki vb.] mutlaka belirtilir. 

12 . Ekolojik Bilgi 

Bu kısımda kimyasal maddenin havada, suda, toprakta yapacağı muhtemel

etkiler bulunur. Bu etkiler; ekotoksisite, hareketlilik (doğadaki yayılma

potansiyeli), kalıcılık ve bozunabilirlik, biyobirikim potansiyeli ve diğer ters

etkiler alt başlıklarında detaylandırılmıştır. 

13 . Bertaraf Bilgileri 

Kimyasalın atık özelliği kazandıktan sonra veya tahmin edilen kullanımı

sonrası ortaya çıkabilecek atıklarının güvenli bertarafı, geri kazanımı ya da

özel depolanması gibi bilgiler bulunur. 

14 . Taşımacılık Bilgisi 

Bu kısımda tüm ulaştırma yollarında izlenecek yol ve ilişkili kodlamalar yer

alır. Son kullanıcı olarak bizleri ilgilendiren bir kısım değildir. Daha çok

ürünü  ithal  eden  firmayı  veya  fabrikadan  laboratuvara  ulaştırılma  işi

ile ilgilenenler için belirtilir.

15 . Mevzuat Bilgisi 

Güvenlik Bilgi Formu kapsamındaki kimyasalın satışı, kullanımı, kullanım

alanları ve miktarlarına, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla bir

yasaklama ve kısıtlama getirilmiş ise bunlar bu kısımda yer alır.
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16 . Diğer Bilgiler 

Bu son kısımda ilgili risk durumları liste halinde yazılır. Kullanımla ilgili

eğitim önerileri, kullanım sınırlamaları, form hazırlanırken kullanılan bilgi

kaynakları belirtilir. 

EĞİTİM

Kimyasallarla çalışan kişilerin gerekli eğitimi alması laboratuvar güvenliği

açısından çok önemlidir. Eğitim; kimyasalların temini, depolanması, taşınması,

kullanımı, imhası, personel koruyucu ekipman kullanımı, bilgiye ulaşma

yolları, kazalar, afet durumları, ilk yardım, iyi laboratuvar uygulamaları gibi

başlıkları içermelidir. İyi bir laboratuvar oryantasyon programı ve sorumlusu

belirlenerek bu aşamalar bir doküman yardımı ile takip edilmeli ve basamakların

atlanmasına veya eksik uygulanmasına müsaade edilmemelidir.

KİMYASALLARLA TEMAS ŞEKİLLERİ

Günlük laboratuvar pratiğinde kimyasallara maruziyetimiz az gibi görünse

de çoğumuz fenol, merkaptoetanol, ksilen gibi malzemelerin kokusunu

yakından biliriz. Bu maruziyetin azaltılması "iyi laboratuvar uygulamaları"

ile mümkün olsa da en büyük sorun kazalar anında ortaya çıkan temastır.

Kimyasallarla temas dört ana başlıkta toplanabilir. Bunlar;

a. Göz ve Deri Yoluyla Temas

Kimyasalların en basit giriş yoludur. Ciltteki temas genellikle yanma,

döküntü veya ciltten emilim ile kana karışması şeklinde sonuçlanabilir.

Kimyasalın kana karışması, toksik etkinin vücudun diğer bölgelerine ulaşmasına

yol açar. Kimyasalın ciltten emilimi olup olmadığına dair bilgi malzeme

güvenlik bilgi formlarında yer alır.

Emilim, kimyasalın özelliklerinden ve derinin sağlık durumundan doğrudan

etkilenir. Cilt kuru, hasarlı veya çatlak ise direnci de düşüktür. Yağda çözünen

maddeler, örneğin birçok organik çözücü cildi rahatlıkla geçebilir. Uygun

eldiven ve personel koruyucu ekipman giyilmesi bu temas yolunu ortadan

kaldırır. Burada kişisel koruyucu ekipmanın varlığı korunma için yeterli

değildir. Uygun kişisel koruyucu ekipman bulunmalıdır. Uygun ekipmanın
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seçimi için bazı rehberler vardır (Örn: Guidelines for the Selection of

Chemical Protective Clothing). Aşağıdaki tabloda bazı kimyasallar ve bunlara

uygun eldivenler listelenmiştir.

Deri ile temasın belirtileri; kuruma, ciltte beyazlaşma, kızarma, kabarma,

raş, vezikül oluşumu ve kaşıntıdır. Kimyasal ile temastan sonra, etkilenen

bölgeyi en az 15 dakika su ile yıkamak gerekir (Su ile vereceği yanıt bilinmek

koşulu ile). Eğer gerekiyorsa kıyafetlerinizi çıkarmak, kimyasal ile temasın

azalmasını sağlar. Semptomlar devam ediyorsa veya MSDS’de yer alan kritik

semptomlar varsa tıbbi yardım almak gerekir. Yıkama esnasında sabun ve

deterjan kullanmak uygun değildir. Çünkü bu işlem, doğal koruyucu yağları

temizleyerek irritasyon ve inflamasyona yol açar. Bazı vakalarda ise kimyasalın

emilimini kolaylaştırır.

Kimyasalın göz ile teması, ağrılı hasarlar veya görüş kaybı ile sonuçlanabilecek

durumlara yol açabilir. Koruyucu gözlük takılması göz ile temas riskini

azaltabilir. Kimyasal ile temas sonrası göz hemen yıkanmalı ve yıkama işlemi

en az 15 dakika sürmelidir. Yıkama yapılırken kontakt lensler çıkarılmalıdır.

Tıbbi  yardım  açısından  durum  değerlendirilmeli  ve  ona  göre  hareket

edilmelidir.

b. Solunum Yoluyla Temas:

Gazların, aerosollerin ve buharların en sık giriş yoludur. Akciğerlerde lokal

etkinin yanı sıra kana karışarak sistemik etki oluşturur. Emilim, kimyasalın

yapısal özelliklerinden (moleküler yapı, çözünürlük, partikül büyüklüğü)  ve

inhale edilen gazın konsantrasyonundan etkilenmektedir. 

Eldiven Tipi

Çalışılacak Kimyasal Kauçuk Neopren Butil PVC Nitril Viton

Asetik asid 2** 3*** 4**** 2** 1* 4

Formik asid 2** 3*** 4**** 3*** 2** 2**

Laktik Asid 4**** 4**** 4**** 3*** 4**** 4****

Maleik asid 3*** 3*** 2** 3*** 3*** 4****

Oksalik asid 4**** 4**** 4**** 4**** 4**** 4****

Not: ****; 8 saatten uzun mükemmel koruma, ***; 4 saatten uzun iyi düzeyde koruma, **; 1 saatten kısa

zayıf koruma, *; Kesinlikle önerilmez

Tablo 2. Uygun eldiven seçimi.
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Birçok kimyasal kendine özgü bir kokuya sahiptir ve belli konsantrasyonda

kolayca algılanabilir. Ancak koku ile toksisite arasında bir bağlantı yoktur.

Kokunun fark edilebilirliği açısından kimyasallar arasında önemli farklılıklar

vardır. Yüksek konsantrasyonda kimyasal ile temas ya da uzun süre temas

sinirde yorgunluğa (algılamanın zamanla azalması) yol açabilir. Bu durum

kokunun algılanamaması ve dolayısıyla farkında olmadan kimyasal ile aşırı

temasa yol açabilmektedir. 

Aşırı temasın belirtileri, baş ağrısı, artmış mukus salınımı, göz, burun ve

boğazda irritasyondur. Konfüzyon, baş dönmesi, uyku hali veya halsizlik gibi

narkotik etkiler bazı kimyasalların, özellikle solventlerin alınması ile ortaya

çıkabilir. Solunum yolu aracılığı ile bir temas durumunda, ulaşılabilir yerde

ise öncelikle kimyasalın kaynağını kapatın ve temiz havanın olduğu bir yere

geçin. Tıbbi yardım açısından gerekli değerlendirmenin yapılması önemlidir.

Solunabilir tehlikeli materyallerin iyi havalanan alanlarda saklanması gerekir.

Çeker ocaklar potansiyel temas riskini azaltırlar. Bazen, çeker ocakların hava

akımı yeterli olmayabilir. Bu durumda respiratör kullanımı gerekir.

c. Gastrointestinal Sistem Yoluyla Temas:

Gastrointestinal sistem (GIS) toksik maddelerin girişi için bir başka yoldur.

Kimyasalların direkt olarak alınması nadir bir durum olsa da, kontamine

yiyeceklerin alınması veya kirli ellerin ağız ile teması GIS aracılıklı etkileşime

neden olur. Laboratuvarda yiyecek yememek, gıda bulundurmamak, sigara

ve içecek içmemek riski azaltabilir.

Kimyasalın direkt yutulması, şu anda pek sık kullanılmayan bir metot

olan ağızla pipetleme sonucu oluşabilir. Böyle bir durumda hızla en yakın

sağlık kuruluşuna ulaşmak en uygun davranıştır. Ayrıca bu yolla kimyasaldan

etkilenen kişiyi kesinlikle kusturmamak gerektiği unutulmamalıdır. 

d. Parenteral Yol ile Temas

Son giriş yolu ise kazara enjeksiyondur. Enjeksiyon, koruma görevi yapan

dokuları (deri) by-pass ederek doğrudan dolaşıma ulaşmayı sağlar. Madde

buradan sistemlere yayılır. Genellikle iğne kazaları ile olur. Pipet kazaları,

hayvan  çalışmaları,  cam malzemelerin  kırılması  veya  kontamine  keskin



281

cisimlerin batması ile de bulaşma olur. Böyle bir durumda,  batma bölgesinin

öncelikle su ile iyice yıkanması, daha sonra gerekiyorsa tıbbi müdahale için ilgili

merkezlere ulaşılması uygundur. Kesici aletlerin dikkatli kullanımı, iğnelerin

uçlarının etkisiz hale getirilmesi ve eldiven kullanımı muhtemel enjeksiyon

riskini azaltır. 

Kimyasalların giriş noktalarından bahsedildiğinde MSDS’de yer alan

kodlamalar hakkında bilgi vermek uygun olacaktır.  MSDS’ler ve etiketleri

hızlı  anlamayı  sağlayacak  standart  kodlamalar  içerirler.  Bunlardan  en

sık  kullanılanı  “Tehlikeli  Materyal  Bilgi  Sistemi”dir.  Bu  sistem  renk ve

sayı kullanarak bilgilendirmeyi hedefler. Rakamlar tehlikenin derecesini,

renkler ise tehlikenin cinsini gösterir. En alt satırda ise personel koruyucu

ekipman  bilgisi  yer  alır.  Bu  nedenle  bir  MSDS  etiket  örneği  Şekil-1’de

verilmiştir.

Yaygın kullanılan bir etiketleme sistemidir. Burada tehlike derecesine göre

numara (0–4) ve tehlike cinsine göre renk kodu kullanılmaktadır.

Şekil - 1: MSDS etiket örneği
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SAĞLIK RİSKİ (MAVİ)

Oral toksisite >1 , <50 mg/kg

Dermal toksisite >20, <200 mg/kg

İnhalasyon toksisitesi >0.05, <0.5 mg/L

Deri irritasyonu Ciddi irritasyon, korozif, cilt yanıkları.

Göz irritasyonu Ciddi irritasyon, korozif göz dokularında geri dönüşü olmayan hasar. 

3 Ciddi tehlike:

Oral toksisite ≤1 mg/kg

Dermal toksisite ≤ 2 0

İnhalasyon toksisitesi ≤0.05

Deri irritasyonu Ciddi irritasyon, korozif, cilt yanıkları.

Göz irritasyonu Ciddi irritasyon, korozif göz dokularında geri dönüşü olmayan  hasar. 

4 Çok ciddi tehlike:

Oral toksisite >5000 mg/kg

Dermal toksisite >2000 mg/kg

İnhalasyon toksisitesi >20 mg/L

Deri irritasyonu İrrite edici değil

Göz irritasyonu İrrite edici değil, etki 24 saatten kısa sürede düzelir.

0 Minimal tehlike:

Oral toksisite >500 , <5000 mg/kg

Dermal toksisite >1000, <2000 mg/kg

İnhalasyon toksisitesi >2, <20 mg/L

Deri irritasyonu Zayıf irritan.

Göz irritasyonu Zayıf veya orta derecede irritan fakat etki 7 günde düzelir.

1 Hafif tehlike:

Oral toksisite >50 , <500 mg/kg

Dermal toksisite >200, <1000 mg/kg

İnhalasyon toksisitesi >0.5, <2 mg/L

Deri irritasyonu Orta derecede irritan, doku yıkımı yok.

Göz irritasyonu Orta derecede veya ciddi irritan ancak etki geri dönüşümlüdür. Korneal 
opasite 8-21 günde düzelir. 

2 Orta tehlike:
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YANABİLİRLİK (KIRMIZI)

0 Minimal Tehlike

Materyal yanıcı değildir. Bu grup kimyasallar 815 °C’de 5 dakikada bile

yanmaz.

1 Hafif Tehlike

Materyalin alev almadan önce ısıtılmış olması gerekir. Bu maddeler

815 °C’de 5 dakika veya daha az işlem ile yanar veya 94 C°’ ve üzerinde alev

alma noktası olanlar. (Class 3B)

2 Orta Tehlike

Alev alması için orta derecede ısıtılmalı ya da patlatılmalıdır. Bu grupta

38 C°’ den yüksek alev alma derecesi olan (Class 2 ve üzeri), iri partikülleri

olan çabuk yanan fakat patlamayan katı materyaller, fibriler yapısı olan hızlı

yanan katılar (örn: Pamuk, keten) ve yanıcı buhar salmaya hazır olan katılar

ve yarı katı kimyasallardır.

3 Ciddi Tehlike

Normal koşullarda alev alması mümkün olan Alev alma noktası 23 C°’

den az, kaynama noktası 38 °C’den fazla olan(Class 1B), alev alma noktası

23 °C’den fazla, kaynama noktası 38 °C’den az olan(Class 1C), normal ko-

şullarda yanıcı katıların tozları ile birleşerek patlayıcı karışımlar oluşturan

kimyasal maddelerdir.

4 Çok Ciddi Tehlike

Normal ısı ve basınçta hızla ve tamamen buharlaşırlar. Bunlara örnek

yanıcı gazlar, yanabilen kriyojenik gazlar, havada kendi kendine tutuşabilen

materyaller ve alev alma noktası 23 °C’den az, kaynama noktası 38 °C’den

az olan (Class 1A) kimyasallardır

REAKTİF OLABİLİRLİK (SARI)

0 Minimal Tehlike

Normal koşullarda hatta yangın durumunda bile stabil olan materyallerdir.

Su ile reaksiyon vermezler. Materyal >300 °C’de ve <500 °C’de ısı verebilir.
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1 Hafif Tehlike

Normal koşullarda stabil olan materyal, sıcaklık ve basınç artışı ile unstabil

hale  geçebilir.  Hava,  ışık,  nem  değişiklikleri  ile  ayrışmaya  çözünmeye

başlayabilir. Materyal >150 °C’de ve <300 °C’de ısı verebilir.

2 Orta Tehlike

Sıcaklık ve basınç değişikliklerine şiddetle yanıt vermeye hazır materyallerdir.

Su  ile  şiddetli  reaksiyon  verebilirler  veya  su  ile  karşılaştığında  patlayıcı

olabilirler. Materyal ≤150 °C’de ısı verebilir.

3 Ciddi Tehlike

Patlamaya hazır materyallerdir ancak bir ateşleyici sebebe ihtiyaç duyarlar.

Termal  ve  mekanik  şoklara  duyarlıdırlar.  Su  ile  karşılaştığında  ısı veya

ateşlemeye ihtiyaç duymaksızın patlarlar.

4 Çok Ciddi Tehlike

Normal basınç ve sıcaklıkta patlayıcı olabilirler.

Kişisel koruyucu ekipmalar ile ilgili kodlama;

Yine MSDS’lerde yer alan bir başka kodlama kişisel koruyucu ekipmanlarla

ilgilidir. Bu şekiller alınması gereken önlemlerin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

MSDS’lerde yer alan personel koruyucu ekipman işaretleri ve kodları Şekil-2’de

verilmiştir.

Yine MSDS ve etiketlerde aşağıda birkaç örneği bulunan uyarıcı işaretlerde

yer almaktadır.

KİMYASAL DÖKÜLMELER, KAZALAR, SIÇRAMALAR 

Laboratuvar kimyasalı satan birçok ticari firma sattıkları ürünün kullanımı

sırasında meydana gelebilecek sıçrama, akma, damlama veya dökülmeleri

durumunda yapılacaklar ile ilgili olarak MSDS’ lerinde bilgi veya uyarı notları

vermektedir. Yoksa bile laboratuvar sorumluları tarafından bu uyarı notları bir

çizelge  halinde  hazırlanarak  personelin  rahatlıkla  ulaşabileceği  bir  yere

konmalıdır.  Ayrıca  her  laboratuvarda kimyasal dökülme ve sıçramalarda

kullanılacak ekipmanlar hazırlanmalı ve bunlar laboratuvarda tutulmalıdır: 
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• Kimyasal temizleme kiti,

• Koruyucu elbise, (kalın lastik eldiven, yüksek boğazlı ayakkabılar veya

lastik botlar, respiratörler),

• Kürek ve faraş,

• Kırılan camları almak için forseps,

• Paspas, bez, havlu kağıt,

• Kova,

• Asitleri  ve  kimyasalları  nötralize  etmek  için  sodyum  karbonat  veya

sodyum bikarbonat,

• Alkali sıçramaları örtmek için kum,

• Yanıcı olmayan deterjanlar. 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Gözlük

Gözlük, eldiven

Gözlük, eldiven, önlük

Yüz maskesi, eldiven, önlük

Gözlük, eldiven, toz maskesi

Gözlük, eldiven, önlük, toz maskesi

Gözlük, eldiven, gaz maskesi

Sıçramalardan koruyucu gözlük, eldiven, önlük, gaz

maskesi

Gözlük, eldiven, gaz ve toz maskesi

Sıçramalardan koruyucu gözlük, eldiven, önlük, gaz

ve toz maskesi

Hava ünitesi olan maske, eldiven, tam takım kıyafet,

bot

Şekil - 2: Personel koruyucu ekipman sembolleri ve kodları

(http://www.supplylinedirect.com/item/safetysigns/righttoknow/nfpaprotectiveequipmentlabel/)
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Tüm laboratuvarlar bünyelerinde kimyasal olarak tehlikeli maddeler bulun-

dururlar.  Her  laboratuvarda,  mesai zamanı veya mesai dışı zamanlarda

kimyasallar ile oluşabilecek kazalar ile karşılaşmak mümkündür. Böyle bir

durumda kaza ile karşılaşan kişinin eğitimli olması ve yapılacakları bilmesi, bu

yapılacakların önceden belirlenmiş ve kolay ulaşılabilen yerlerde yazılı olması

kişinin işini kolaylaştıracaktır.

Eğer ciddi bir kimyasal dökülme, kaza meydana geldi ise bu durumda ilk

yapılacak  iş  laboratuvar  güvenlik  sorumlusuna haber verilmeli ve kazanın

meydana geldiği yerde bulunan gereksiz personeli uzaklaştırılmalıdır. Daha

sonra kontamine olma ihtimali olan personeli dikkatle incelenmeli ve dökülen

materyal yanıcı ise bütün ateşleri ve ateş kaynağı olabilecek tüm ekipman

söndürülmeli ve gazlar vanadan kapatılmalıdır. Mümkünse pencereleri açılmalı,

elektrikli ekipmanları kapatılmalı ve kimyasalın solunmasına izin verilmemelidir.

Egzoz(atık) havalandırma sistemlerini çalıştırılmalıdır. En son olarak sıçrama

temizlenmelidir. Bir sürpriz ile karşılaşmamak için bu tür durumlarla karşılaşıl-

dığında bir uygulanmak üzere bir plan yapılmalıdır. Bu planda sorumluluk

verilecek personelin alternatifleri ile birlikte laboratuvar şefi tarafından mutlaka

belirlenmesi gereklidir.

Dökülme  ve  kimyasal  ile  beklenmedik  temaslar,  kimyasalların  düzgün

taşınmaması durumunda da meydana gelebilir. Bu tür kazaların önlenmesi

için; 250 ml veya daha fazla kırılabilecek malzeme içinde bulunan kimyasalı,

uzun mesafeye taşıyacaksanız şişe taşıyıcısı kullanılmalıdır. Kimyasalların içinde

bulundukları malzemeler kimyasalın niteliğine göre, plastik, metal veya cam

olabilir. Binalar arasında 4 litre ve üzerinde kimyasal taşımaktan mümkün

olduğu kadar uzak durmalı, mutlaka gerekiyorsa primer taşıyıcılarının içinde

(orijinal  ambalajı  ile)  çok  dikkatle  yapmak  gerekir.  Bireysel  olarak

kimyasalı taşıyan kişi, her türlü tehlike ve kaza anında yapılacaklar hakkında

bilgilendirilmiş olmalıdır. Sıkıştırılmış gazlar taşınırken yuvarlama veya sürüme

yerine, taşıyıcılar ile taşıma yolu seçilmelidir. 

Kimyasallar eğer mümkünse yolcu asansörü dışında bir asansörle taşınmalı

ve mümkünse orijinal ambalajında olmalıdır.
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BİYOTERÖRİZM AJANLARIYLA ÇALIŞIRKEN LABORATUVARDA

BİYOGÜVENLİK

Berksan ŞİMŞEK

Biyoterörizm ajanları, bir ülke veya toplum gruplarına karşı savaşma

amacıyla kullanılan bakteriler, mantarlar, parazitler veya virüsler gibi biyolojik

mikroorganizmalardır. Biyolojik silah diyebileceğimiz bu mikroorganizmalar

sporlar, besinler, içme suyu ve hayvan sürüleriyle taşınabilir.

Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Hastalık Kontrol ve Korunma

Merkezi (The Centers for Disease Control and Prevention; [CDC]) biyolojik

ajanları toplumda oluşturduğu riske göre kategorilere ayırmaktadır. Kolayca

yayılabildikleri için en yüksek riski taşıyanlar A kategorisine sınıflandırılır.

Bu  maddeler  aşağıdaki  hastalıklara  neden  olan  bakteriler  ve  virüsleri

içermektedir. Örneğin: şarbon, botulismus, veba, tularemi, çiçek hastalığı ve

viral kanamalı ateş (hantavirüs ve ebola) gibi. 

Topluma orta derecede risk oluşturan biyolojik ajanlar CDC tarafından B

kategorisi içinde sınıflandırılmaktadır. Bu ajanlar bir ölçüde kolayca yayılabilir

ve orta şiddette hastalığa neden olabilir. Bu hastalıklardan ölüm oranları

genellikle düşük düzeydedir.

Biyoterörizm ile ilgili olarak yakın tarihe göz attığımızda 1972 yılında

Biyolojik ve Toksik Silahlar Kongresinde biyolojik silahların dünya genelinde

üretiminin sonlandırılması ile ilgili olarak bir karar alınmıştır. Ancak imza altına

alınan bu karara rağmen birinci körfez savaşından sonra Irak’ta Birleşmiş

Milletler  gözlemcileri  tarafından  biyolojik  materyal  bulunmuş  ve  yok

edilmiştir. Irak yetkilileri 19.000 litre yoğunlaştırılmış botulinum toksini

ürettiklerini kabul etmiştir. Japonya’da teröristler aerosol formunda botulinum

toksini kullanmayı denemişler fakat başarılı olamamışlardır. Bunlardan

başka Amerika’da 1984 yılında iki restoranda aerosol formunda Salmonella

enterica serovar typhimurium kullanılmış ve 750 kişi etkilenmiştir. Örnekler

kolaylıkla arttırılabileceği gibi biyoterörizm maksatlı en tipik ve panik yaratan

örnek, 11 Eylül 2001 saldırılarından hemen sonra Amerika’da toz halinde

şarbon sporlarının posta yoluyla gönderilmesi ile gerçekleştirilen saldırılardır. 
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Günümüzde tanısal testlerin gelişmesiyle ülkemizde de sadece biyoterörizm

maksatlı kullanım değil aynı zamanda laboratuvarlarda da çalışılan Kırım

Kongo kanamalı ateş virüsü gibi hastalık etkenlerinin de biyolojik tehlikeler

olduğu unutulmamalıdır.

ETKENLERİN SINIFLANDIRILMASI

Potansiyel olarak biyoterör veya biyolojik silah ajanı olarak kullanılabilecek

biyolojik ajanlar CDC tarafından üç kategoride (Kategori A, B, C) gruplandı-

rılmıştır (Tablo 1). Bu liste oluşturulurken;

Biyolojik Etken Oluşturduğu Hastalık

Kategori A

Variola major Çiçek

Bacillus anthracis Şarbon

Yersinia pestis Veba

Clostridium botulinum toksini Botulizm

Francisella tularensis Tularemi

Filovirüsler (Ebola, Marburg) Viral kanamalı ateş

Arenavirüsler (Lassa, Junin, Machupo)

Kategori B

Coxiella burnetti Q ateşi

Brucella spp. Bruselloz

Burkholderia mallei/pseudomallei Ruam/Melioidoz

Alfavirüsler (Venezuella, Doğu ve Batı at ensefalomiyeliti) Ensefalit

Toksinler (Risin, Clostridium perfringens, SEB) Toksik sendromlar

Rickettsia prowazekii Tifüs

Chlamydia psittaci Psittakoz

Besinlerle bulaşan enfeksiyonlar

Salmonella spp., Shigella dysenteriae,

Escherichia coli O157:H7

Su ile bulaşan enfeksiyonlar

Cryptosporidium parvum, Vibrio cholerae

Kategori C

Nipah virüsü

Hantavirüs

Kene kaynaklı kanamalı ateş virüsleri

Kene kaynaklı ensefalit virüsleri

Sarı ateş

Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis

Tablo 1. Biyolojik ajanların sınıflandırılması.
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1) Toplum sağlığı üzerine etkisinin ciddiyeti ve insandan insana bulaşma

riski,

2) Silah olarak yayılma potansiyeli, 

3) Mikroorganizmaya karşı hazırlanmış aşı veya ilaçların depolanması

için  özel  hazırlık  gerekmesi  veya  izolasyon  için  özel  laboratuvar

tekniklerinin gerekmesi, 

4) Toplumda korku veya terör oluşturması göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

En önemli grup kategori A’dır. Çünkü bu gruptaki etkenlerin insandan

insana yayılımı ve çevreye bulaşması oldukça kolaydır. Mortalite oranları

yüksektir ve kitle ölümlerine neden olabilir. Halk içinde paniğe yol açar. Bu

gruptaki ajanlarla olan saldırılara hazır olmak ve hızlı cevap vermek gerekir.

Çiçek bu grup içinde ayrı bir öneme sahiptir, çünkü toplumdaki aşısız kişilere

kolaylıkla  bulaşır.  Botulizm  daha  az  ölüme  neden  olur,  ancak  solunum

paralizisine neden olduğu için sağlık birimlerinin solunum desteği açısından

hazır olması gerekir. Kategori A’daki diğer ajanların toplum sağlığı açısından

oluşturdukları tehdidin boyutu hakkında farklı görüşler vardır. Kategori

B’deki ajanlar ise nispeten kolay yayılır. Daha düşük morbiditeye ve mortaliteye

neden olur. Sağlık sistemi bu kategorideki hastalıklar için tanı yöntemlerine

ve  sürveyans  sistemine  ihtiyaç  duyar.  Kategori  C’deki  ajanlar  ise  kolay

üretilebilme ve yayılma özellikleri ile gelecekte biyolojik silah olabilecek

ajanlardır. Bu kategoride yer alan özellikle Kırım Kongo kanamalı ateş virüsü

ve Hantavirüs gibi etkenler tanı amacıyla ülkemiz laboratuvarlarında da

çalışıldığından bu etkenlerle çalışan personele detaylı eğitim verilmeli ve

etkenlere yönelik güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

ETKENLERİN KULLANIM YOLLARI

Biyolojik ajanlar biyoterörizm maksatlı olarak aşağıdaki üç şekilden biri

şeklinde hedefe atılır veya yayılır;

a. Gıdaların ve su sistemlerinin kontaminasyonu ile insanlar enfekte edilir,

b. Sivrisinek, bit veya pire gibi vektörlerin enfekte edilerek hedef seçilen

insanların vektörler tarafından ısırılması sağlanır,

c. Aerosol bulut oluşturularak kurbanların inhalasyonu sağlanır.
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Biyolojik ajanlar, direkt enjeksiyon yoluyla suikast amacıyla da kullanılabilir,

ancak sınırlı sayıda ölüme neden olur. Bundan dolayı geniş çaplı saldırılar

düzenlenemez. Su kaynaklarına dikkat çekilmiştir, ancak bitkiler tarafından

arıtılma, dilüsyon ve klor nedeniyle bu yöntemle de çok geniş çaplı hastalık

oluşturulamaz. Artropod veya kemiriciler tularemi, sarı humma etkeni gibi

mikroorganizmalar için kullanılabilir. İkinci dünya savaşında veba yayılımı

için pireler kullanılmıştır, ancak bu tip saldırıların yönetimi zordur. Gıda

kaynaklı saldırılarda ise, gıdaların hazırlığı sırasında korunması ile çok geniş

çaplı saldırılar önlenebilir. Havayolu ile yayılabilen ajanlar ile çok geniş kitle-

ler etkilenebilir. Ancak burada da yüksek titrelerde üreyebilen sadece birkaç

ajan havayolu ile yayılıma uygundur ve ağır, ölümcül hastalığa neden olabilir.

Küçük partiküllü aerosoller çoğu kez ultraviyole ile inaktive olur ve ancak

rüzgar  ile  yayılabilir.  Bu  ajanların  hazırlanması ve yayılımı özel hazırlık

gerektirir. Ancak bazı avantajları da vardır; gece yayılabilir ve özel meteorolojik

koşullarla,  rüzgarla  yere  doğru  taşınarak  çok  sayıda  kişi  ve/veya hayvan

etkileyebilir 

ETKENLERE GÖRE LABORATUVAR UYGULAMALARI

Genel Bilgiler

Biyolojik ajan içerdiğinden şüphelenilen herhangi bir örnekle karşılaşıl-

dığında öncelikle evrensel olarak kabul görmüş güvenlik önlemleri alınarak

örneğe müdahale edilmelidir (eldiven, gözlük, laboratuvar önlüğü, gerekliyse

maske takmak gibi kişisel koruyucu ekipman kullanımı, örnek laboratuvara

ulaşmış ise çalışmaya başlamadan önce biyogüvenlik kabini kullanımı gibi).

Bu şartlar sağlandıktan sonra çalışılmak istenen etkene uygun olarak gerekli

örnek (kan, doku, idrar, semen vs.) alınmalıdır. 

Bir sonraki aşama laboratuvarın hangi biyogüvenlik düzeyine dâhil olması

gerektiğine ve buna göre sayılan koruyucu önlemlerin hangi kombinasyonda

bir araya getirileceğine karar vermektir. Bunun için de çalışma kapsamına

giren enfeksiyöz ajan/ajanlara göre risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Yapılan

değerlendirme sonucunda mevcut laboratuvarda çalışılması mümkün olmayan

örnekler bir üst biyogüvenlik seviyesi olan bir laboratuvara gönderilmelidir. 
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Şüpheli etkenlerin paketlenmesi, herhangi rutin bulaşıcı maddelerin

paketlenmesiyle aynıdır: sıvı sızdırmaz birincil ve ikincil bir koruyucu kap,

emici madde, sağlam ve iyi etiketlenmiş dış koruyucu kap (PTT Genel

Müdürlüğü’nün Mektup Postası Tüzüğü’nde Bölüm D, Özel Hizmetler, Madde

44; "Biyolojik  Madde  Kapsayan  Gönderilerin  Kabul  Koşulları"nda da

belirtildiği gibi üçlü paketleme), nakliyatçının kategori A maddeler için beyanı

vs.  içermelidir.  Fakat  şüpheli  etkenlerin  bulundurulması,  kullanımı  ve

transferiyle ilgili istenen şartlar, daha karışık, sıkı ve katı zorunluluklara tabidir.

Belirlenen listede yer alan etkeni içeren örnek ya da etkeni içerdiğinden

şüphelenilen maddenin taşınması amaçlanmışsa, hem gönderen hem de alıcı

aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır.

a. Bu tür bir transfer gerçekleşmeden, belirlenmiş etkenlerin taşınması

ya da kabul edilmesiyle ilgili yönlendirme, talimat ve izinler için ilgili

devlet yetkilileriyle irtibata geçilmelidir. 

b. Ek olarak, gönderen, paketleyen, yükleyen, taşıyan ve teslim alanların

üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerekmektedir.

31.03.2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "Tehlikeli Maddelerin

Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" ve 25.09.2010 tarihinde

resmi gazetede yayınlanan "Enfeksiyöz Madde ile Enfeksiyöz Tanı ve

Klinik  Örneği  Taşıma  Yönetmeliği" hükümleri uyarınca yapılması

gerekenler detaylarıyla anlatılmıştır. CDC’nin internet sitesinde belir-

lenmiş etkenlerle ilgili bütün bilgiler, belirlenmiş etkenlerin transferiyle

ilgili kurallar, başvuru formları ve ek kaynakça bulunmaktadır. Ayrıca

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA,) Uluslararası Sivil

Havacılık Örgütünün (ICAO) ve ülkelerin taşımacılıkla ilgili ulusal

düzenlemeleri bulunmaktadır.

Laboratuvarlarda çalışan kişiler, biyolojik etkenlerle ilişkili potansiyel

tehlikeler hakkında bilgilendirilmeli ve bu etkenlerin güvenle taşınması

konusunda gerekli olan standartlar ile ilgili eğitim almış olmalıdır. İyi bir

laboratuvar uygulaması için laboratuvar içerisinde birincil ve ikincil bariyerlerin

uygun kullanımı gereklidir. Bunlar arasında birincil bariyerler için; biyolojik

güvenlik kabinleri, kişisel koruyucu malzeme (eldiven, koruyucu gözlük,

maskeler, elbise ve ayakkabı koruyucuları), kapalı santrifüj kapları ve taşıyıcılar
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yer alırken, ikincil bariyerleri bina ve laboratuvar kullanım alanlarının tasarım

ve yapımı oluşturmaktadır. Otoklav olanakları, göz banyosu ve el yıkama

birimlerinin  varlığı,  özel  havalandırma  sistemleri  ve  bölümler  arasında

kontrollü geçişler ikincil bariyerler arasında sayılabilir.

Laboratuvarlarda güvenli uygulamalar ile çeşitli birincil ve ikincil bariyerlerin

kullanım durumuna göre, laboratuvar biyogüvenlik seviyeleri (BGS) dört

farklı düzeyde düzenlenir. BGS, laboratuvarlarca uygulanan özgül prosedürlerle,

enfektif etkenlerin çeşitli bulaş yolları da göz önüne alınarak değişiklik

gösterir.

Genel olarak belirlenmiş biyoterörizm etkenleri için CDC, direkt örneklerle

çalışırken BGS 2 düzeyinde, kültüre edilmiş ve üretilmiş örnekler için ise en

az BGS 3 düzeyinde önlemler alınması gerektiğini belirtmiştir. Enfeksiyöz

etkenlere göre önerilen biyogüvenlik düzeyleri ve minimum standart düzen-

lemeler Tablo 2’de verilmiştir. Biyoterörizm etkenleri içinde en sık kullanılma

ihtimali olan etkenler ilerleyen bölümlerde ayrıca ele alınmıştır.

Etkenlere Yönelik Bulaş Yolları ve Oolası Örnekler

Biyoterör ajanı olarak B. anthracis‘in etken olduğu durumlarda olası

örnekler, sporlarının solunmasıyla ya da sporların kasıtlı olarak serbest

bırakılmasıyla oluşan solunumsal şarbonu teşhis etmek için, burun ve boğaz

sürüntüleri, indüklenmiş solunum sekresyonları, balgam ve kandır. Aynı

zamanda şüpheli mektuplarla gönderilen tozlarda örnektir. İnsandan insana

bulaşma rapor edilmemiştir.

Yersinia pestis’in etken olduğu bir biyoterörizm olayında, ajanın havaya

karıştırılması çok olasıdır ve yüksek bir ölüm oranına sahip olan ve kişiden

kişiye son derece bulaşıcı olan pnömoniye yol açmaktadır. Pnömoni for-

munda kültür için uygun örnekler balgam, boğaz sürüntü örnekleri, boğaz

çalkantı suyu gibi solunum yolu örnekleridir. Fakat bunların normal flora ile

kontaminasyonundan dolayı bronkoalveolar yıkama ya da lavaj örnekleri

tercih edilebilir.

Clostridium botulinum ile gerçekleştirilen biyoterörizm saldırılarında

aerosol  form  ve  toksin  ile  kontamine  yiyeceklerin  alımı  kullanılabilir.

Solunumsal botulizmin gerçekleşmesi olası olsa da, toksin aerosol içinde
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dayanıksızdır. Bu nedenle biyoterörizmde daha etkili olan yol, gıdaların

kontaminasyonu ve bu gıdaların oral alımı ile gerçekleşebilir. Japonya’da

teröristlerin aerosol formunu denediği fakat başarılı olamadığı bilinmektedir.

Ayrıca geçmişte Irak’ında yüksek miktarlarda bu toksinden ürettiği tespit

edilmiştir. Olası biyoterörizm saldırılarının araştırılmasında, serum, gastrik

aspirat, dışkı ve çevre veya nazal sürüntü örnekleri inhale edilmiş aerosol

botulinum toksininin tespitinde oldukça yararlıdır.

Biyoterörizm amacıyla Francisella tularensis’in kullanılması durumunda,

organizmaya ait havadaki aerosollerin solunması muhtemeldir ve pnömoni

ya da tifo benzeri hastalığa yol açmaktadır. Her iki sendrom için semptomlar

nonspesifiktir. İnsandan insana bulaşma nadirdir. Hastalandırıcılık gücünün

yüksek (deri altından 10 ve akciğer yoluyla 10-50 bakteri enfeksiyon için

yeterlidir) ve mortalitesinin orta düzeyde olması biyolojik silah etkinliğini

arttıran faktörlerdir. Pulmoner hastalığı teşhis etmek için uygun numuneler

kan, balgam, bronşiyal aspiratlar ya da bronşiyal yıkamaları kapsamaktadır.

Brucella türleri için enfektif doz inhalasyon yoluyla edinilmesi halinde çok

düşüktür ve bu durum bu etkeni potansiyel olarak etkili bir biyoterörizm

ajanı haline getirir. Kan ve kemik iliği, teşhisle ilgili kültürler için en iyi

numunelerdir, fakat dalak, karaciğer, eklem sıvısı, apseden alınan örnekler

ve beyin omurilik sıvısı da bazen Brucella türlerini içermektedir.

Variola virüsü insandan insana direkt olarak enfektif aerosollerin solun-

masıyla ya da kirlenmiş malzemeler ile doğrudan temas yoluyla bulaşır.

Biyoterörizm faaliyetlerinde kullanılması muhtemel son derece öldürücü

mikroorganizmalar  arasında  kabul  edilir.  Çiçek  bir  hastadan ilk örnek

toplanma sırasında tanımlanamayabilir; sağlık personeli enfeksiyon ajanını

doğrulamak için deri lezyonlarının yanı sıra, kan veya diğer örneklerden

numune almayı deneyebilir. Çiçek hastalığından şüpheleniliyorsa, tanı testleri

için örnek toplamaya çalışılmamalıdır.

Bilinmeyen virüsler için bulaşma ya enfekte kişiler ya da hayvanlar ile

doğrudan temas ile ya da enfekte objelerin veya insekt vektörün ısırması ile

meydana gelebilmektedir. Temas ile ortaya çıkan bir epidemi popülasyonda

oldukça  yavaş  olarak  yayılabilmektedir.  Kontamine  gıda,  su  ya  da  viral

etkene solunumsal maruziyet çok sayıda kişinin aynı anda enfeksiyonu ile
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sonuçlanabilir. Biyoterör ajanı şüphesi durumunda, tanısal testler için örnek

toplanmasına girişilmemelidir. Bir hastada ilk örnek toplanma zamanında

örnekte mevcut olan virüs bilinmeyen bir virüs olarak değerlendirilmelidir.

Hastalığın bulgularına bağlı olarak, örnek kaynakları solunum akıntıları, kan ve

diğer vücut sıvıları, vezikül materyali, dışkı ya da beyin omurilik sıvısı olabilir. 

Laboratuvar Güvenlik Uygulamaları

Patojen etkenlerle çalışma güvenliğinin sağlanmasında başlıca prensipler;

laboratuvar personelinin ve yakın çevresinin enfeksiyöz etkene maruz kalma

olasılığını azaltmak/önlemek ve dış çevreyi potansiyel patojenlerden korumak

şeklinde özetlenebilir. İyi laboratuvar uygulamaları potansiyel enfeksiyöz

etkenlere muhtemel maruziyet yollarının tümünden kaçınma tekniklerini

tarif eder. Bu teknikler genel olarak aşağıdaki uygulamaları içermektedir:

1. Laboratuvara giriş ve çıkışlar sınırlı olmalıdır.

2. Enfeksiyöz materyale veya enfekte olmuş hayvana temastan sonra,

eldiven çıkarıldıktan sonra ve laboratuvar terk edilmeden önce eller

mutlaka yıkanmalıdır.

3. Laboratuvar alanı içinde bir şey yenilip içilmemeli, sigara içimi kesinlikle

yasaklanmalıdır.

4. Laboratuvar çalışma alanı içinde kozmetik maddesi uygulanmamalı,

çalışmayı  kısıtlayıcı  takı  ve  aksesuarlardan  kaçınılmalı,  saçlar

toplanmalıdır.

5. Uygun giysiler giyilmeli (ayakkabılar kapalı olmalı, palto gibi hareket

kısıtlayıcı ya da pahalı ve zarar görebilecek giysiler giyilmemeli), çalışma

anında giyilen koruyucu giysi (önlük vb.) laboratuvar dışına çıkarılma-

malıdır.

6. Çalışma sırasında, kişisel koruyucu malzemelerden eldiven ve önlük

kullanmaya özen gösterilmeli, gerekli durumlarda gözlük, yüz koruyucu

kullanılmalı, bu malzemeler ile laboratuvar dışına çıkılmamalıdır.

7. Aerosol  oluşumuna  neden  olan  laboratuvar  uygulamalarında

(santrifüjleme, karıştırma, vorteksleme, kültür ekimi ve öze yakma,

dökülme, sıçrama vb.) dikkatli çalışılmalıdır.
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8. Ağızla pipetleme yapılmamalı, sadece mekanik pipetleme yapılmalıdır.

9. Kesici ve delici aletlerle çalışmalarda gerekli önlemler alınmalı, bu

atıkların uzaklaştırılmasında sert plastik atık kapları kullanılmalıdır.

Tıbbi   atıkların   toplanmasında   kırmızı   renkli   plastik   torbalar

kullanılmalıdır.

10. Tüm hastaların kan ve diğer vücut sıvıları potansiyel olarak enfekte

olmuş olarak kabul edilmeli, eller veya diğer cilt yüzeyleri hastanın

kan ya da diğer vücut sıvılarıyla temas ederse derhal su ve sabunla

yıkanmalıdır.

11. Çalışma yüzeyi en az günde bir kez ve her çalışma sonrası dekontamine

edilmelidir.

12. Bütün kültürler, plastik örnek ve diğer atık kapları atılmadan önce

otoklavlanarak dekontamine edilmeli, laboratuvar dışında dekontamine

edilecek materyal dayanıklı, sızdırmaz kapalı kaplara konduktan ve

üzerine uyarıcı açıklamalar yazıldıktan sonra dışarı çıkarılmalıdır.

13. Deney hayvanları laboratuvarlarında zoonozlar ve allerjenler gibi ilave

risklere karşı önlemler alınmalıdır.

14. Laboratuvar içerisinde dışarıya yayılmaya neden olabilecek kemirici ve

böcekler ile mücadele edilmelidir.

Yukarıda sayılan temel uygulamalar biyogüvenlik seviyesi 1 düzeyinde

koruma sağlar. Ancak biyoterörizm etkenlerinin çoğuyla çalışılırken, örneklerin

toplanması, şüpheli örneklere müdahale, bu örneklerin ekimi ve özellikle

de kültüre edilmiş ve üremesi olan etkenlerle, bu temel mikrobiyolojik

uygulamalara ek olarak bazı önlemler ve uygulamalar yapılmalıdır. Bu hususlar

en olası biyoterörizm etkenlerine değinilirken ayrıca değerlendirilmiştir.

Hem şüpheli örneklere müdahalede, hem kültüre edilmiş örneklerle

çalışırken BGS 2 düzeyinde önlemleri alarak çalışmak gerekli ve yeterlidir.

Ancak yüksek oranda aerosol ve damlacık oluşumu durumunda BGS 3

düzeyinde çalışmak önerilir. Buna göre yukarıda sayılan temel mikrobiyolojik

tekniklere ilaveten;
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1. Laboratuvar personeli çalışacağı patojen etken hakkında özel eğitim

almış olmalıdır.

2. Özel giriş yetkili ya da uygun eğitimi almış personel laboratuvara

girmelidir.

3. Biyolojik tehlike işareti ve o anda laboratuvarda çalışılan etkenin üzerinde

adı yazılı olarak kapı üzerinde bulundurulmalı, gerekli bağışıklama

yapılmalı ve gerekli kişisel koruyucu ekipman bulundurulmalıdır.

4. Personel,  laboratuvar  güvenlik önlemleri hakkında tüm eğitimleri

güncellemeleriyle birlikte almış olmalıdır.

5. Atık yönetimi, dekontaminasyon ve tıbbi takip uygulamalarını tanımlayan

biyogüvenlik rehberleri olmalıdır.

6. Çalışma yüzeylerinde dökülmeler ve saçılmaya karşı dekontaminasyon

uygulamaları olmalıdır. 

7. Enfeksiyöz materyale beklenmeyen şekilde aşırı maruziyet halinde

uygulanacak bir acil eylem planı, tıbbi müdahale, takip ve gerekliyse

tedavi protokolü olmalıdır. 

Bacillus anthracis, Yersinia pestis, Clostridium botulinum toksini ile

çalışırken uyulması gereken BGS 2 önlemleri yukarıda sayılan maddeleri

içermektedir. BGS 3 düzeyinde yukarıda sayılanlardan farklı olarak çalışma

kuralları, laboratuvar tasarım ve olanakları, sağlık ve tıbbi gözetim yönünden

bazı farklılıklar bulunmakla beraber genel kurallar aynıdır (Bkz. Biyogüvenlik

Seviyeleri). Kısaca bu kurallar BGS 2’ye ilave olarak;

1. Çalışma esnasında kapılar kapatılmalıdır. 

2. Personel etken maruziyeti yönünden test edilmelidir.

3. Hiçbir işlem açık tezgahta yapılmamalıdır.

4. Kullanılan malzemeler atılmadan önce dekontamine edilmelidir. Tüm

atıkların dekontaminasyonu gereklidir. Giysiler yıkanmadan önce

dekontamine edilmeli veya mümkünse tek kullanımlık laboratuvar

önlükleri kullanılmalıdır. 
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5. BGS 2 laboratuvarda kullanılan personel koruyucu ekipmanı olarak

laboratuvar personeli önü kapalı önlükler, özel maskeler ve yüz koruyucu

kalkanlar giyilmelidir.

6. Tüm işlemler BGK II’ de yapılmalıdır.

7. Güvenli santrifüj kapları kullanılmalıdır. 

8. Genel olarak kullanılan koridorlardan ayrım gereklidir. Giriş için iki

kilitlenebilir kapıdan geçiş gereklidir.

9. Duvarlar, zeminler ve tavanlar kolay temizlenebilmeli ve dekontami-

nasyona uygun inşa edilmelidir. Pencereler açılmaz olmalıdır.

10. Laboratuvar içinde otoklav gibi sterilizasyon ve dekontaminasyon araç

gereçleri olmalıdır.

11. Havalandırma sistemi, temiz bölgeden kontamine bölgeye doğru hava

akımı oluşturacak şekilde tasarlanmalıdır. Kirli hava laboratuvar içinde

yeniden dolaşmamalıdır. Bu nedenle laboratuvar içinde kirli bölgeye

doğru negatif bir basınç oluşturulmalıdır. Laboratuvar içi kirli havanın

uzaklaştırıldığı bölgede HEPA (High Efficiency Particulate Air) filtresi

ile hava temizlenmeli ve uzaklaştırılmalıdır.

12. Laboratuvar içi el yıkama üniteleri otomatik çalışacak şekilde tasarlanmalı

ve laboratuvar içinde kullanıma hazır vaziyette göz yıkama istasyonu

ve acil duş yer almalıdır.

13. BGK’ların en az yılda bir kez bakımı yapılmalıdır.

14. Araç gereçler başlangıçta kontrol edilmiş olmalı ve düzgün çalışması

için en az yılda bir kez kontrolleri yapılmalıdır.

Ancak Bacillus anthracis, Yersinia pestis, Clostridium botulinum toksini

gibi  etkenlerle  çalışırken  yüksek  oranda  aerosol  ve  damlacık  oluşumu

durumunda BGS 3 düzeyinde bir laboratuvarda çalışılması önerilir. 

Francisella tularensis için örnek toplanması, bu örneklerin transportu ve

örnek ekimleri BGS 2 düzeyinde önlemler altında mümkünken, kültürlere

yapılacak her türlü müdahalede BGS 3 düzeyindeki önlemler altında çalışmak

gereklidir.
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Brucella türleri  için  örnek  toplanması,  bu  örneklerin  transportu

ve örnek ekimleri BGS 2 düzeyinde önlemler altında mümkünken kültürlere

yapılacak her türlü müdahalede BGS 3 düzeyindeki önlemler altında çalışmak

gereklidir. 

Variola major BGS 4 düzeyinde araştırma gerektiren bir virüs olmakla

birlikte izole edilmeye çalışılmamalıdır. Eğer teknisyenler kültürü rutin olarak

işleme alırlarsa ya da kültür pasajı yaparlarsa, personelin çiçek virüsüne maruz

kalma riskini arttırabilirler.

Variola major için hem şüpheli örneklere müdahalede, hem kültüre edilmiş

örneklerle çalışırken BGS 4 düzeyinde önlemleri alarak çalışmak gereklidir.

Bu önlemler BGS 3’teki önlemlerin yanı sıra;

1. Personel giriş çıkışlarda elbise değiştirir ve çıkışta yıkanma odalarında

duş alır.

2. Tüm işlemler sınıf III BGK’da yapılır, eğer sınıf I veya II BGK kullanılı-

yorsa yaşam destek sistemi ile havalandırılan pozitif basınçlı tek parça

elbiseler kullanılır.

3. Laboratuvar izole edilmiş bir alanda veya ayrı binada kurulmalıdır.  

4. Yaşam destek sistemleri günlük olarak denetlenmelidir.

5. Kanalizasyon delikleri ve servis hatları HEPA filtreyle döşenmelidir.

6. Ellerin kullanılmadığı veya otomatik lavabolar olmalıdır.

7. Çift kapılı otoklavlar bulunmalıdır.

8. Özel resirkülasyon yapmayan ventilasyon sistemi kurulmalıdır.

9. Laboratuvarla dışarısı arasında iletişim sistemi bulunmalıdır.

Biyogüvenlik seviyesi 4 düzeyinde (Bkz. Biyogüvenlik Seviyeleri) önlemlere

sahip laboratuvarlar özel laboratuvarlardır. Devlet hastanesi, üniversite

hastanesi veya özel laboratuvarların bu tarz bir etkenle çalışması gibi bir

durum söz konusu değildir.

Viral kanamalı ateş etkenleri ve bilinmeyen virüsler, nadir rastlanan ve

bunyaviridae, flaviviridae, arenaviridae ve filoviridae ailelerine mensup

çeşitli virüsleri içermektedir. Potansiyel viral biyoterörizm etkenleri Tablo

3’te verilmiştir.
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Bu etkenlerden şüphelenilen örneklerle çalışılacağı zaman herhangi bir

ön bilgi yok ise BGS 2 önlemlere başvurarak çalışılmalı ve örneklerin klinikleri

ile ilgili bilgiye ulaşıldığı anda biyoterör etkeni şüphesi durumunda, tanısal

testler için örnek toplanmasına girişilmemelidir. Virüsün doğasına ilişkin ön

bilgiler alınır alınmaz, daha ileri değerlendirmeler için, kültür izolatları veya

arta kalan örnekler BGS 4 düzeyindeki laboratuvarı bulunan kuruluşlara

gönderilmelidir.

Poxviridae Arenaviridaea Bunyaviridae Flaviviridae Filoviridae Alphavirus 

Variola virüsa Lassa ateşi Rift Vadisi Kyasanur Orman Ebola virüsüa Doğu At

(smallpox) virüsü ateşi virüsüa Hastalık virüsüa Ensefaliti virüsüa

Junin virüsü Kırım-Kongo Omsk HF Marburg virüsüa Batı At

(Arjantin HFb) HF virüsü virüsüa Ensefaliti virüsü 

Machupo virüsü Hantavirüs (HF) Dengue HF  Venezuella At

(Bolivya HF) virüsü Ensefaliti virüsü

Guanarito virüsü Sarı humma

(Venezuella HF) virüsü 

aBiyoterörizm etkeni olma ihtimali en yüksek olan virüsler
bHF, hemorajik ateş

Tablo 3. Potansiyel viral biyoterörizm etkenleri.
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MEDİKAL ATIKLAR VE İMHASI

İbrahim Halil ÖZEROL

ATIKLARIN GENEL TANIMI

Toplumda günlük yaşam sırasında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzere

üretilen çeşitli malzemeler, araç ve gereçler, bir süre sonra işlevselliğini yitirince

atık kapsamına alınmaktadır. Atıklar; istenmeyen, istemeden oluşan, oluşması

engellenemeyen ve bir amacı olmayan nesnelerdir. Kullanım süresini veya

amacını tamamlayan ve kullanıldıktan sonra yararsız hale gelen ürünler,

yapılarındaki bir kusurdan dolayı artık amacına uygun çalışmayan nesneler

ve üretim amacına göre işlev yapmasına rağmen sahibinin ıskartaya çıkardığı

veya kullanmak istemediği nesnelerdir. Kısaca, amaçsız veya amacına uygun

işlev yapmayan nesneleri atık ve amacına uygun işlev yapan ve/veya yeni bir

amaçla tekrar kullanılabilen atıkları, ürün olarak tanımlayabiliriz. Aynı nesne,

farklı zaman ve yerlerde ihtiyaç duyulup duyulmamasına göre, bir kullanıcı

tarafından atık olarak kabul edilirken diğeri tarafından ürün olarak kabul

edilebilir. Bu nedenle, mülkiyete bağlı olarak, atıklar farklı bir zaman ve yerde,

asli yapı ve durumunda sahibine yararı olmayan insan yapımı nesnelerdir.

Hastane atıkları, gelecekte kullanılması düşünülmeyen ve atılması gereken

biyolojik veya biyolojik olmayan tüm atıkları tanımlar. Medikal (tıbbi) atıklar

hastane atıklarının bir alt kümesi olup; hastaların tanı, tedavi, ve (biyo) medikal

araştırmaların sonucunda oluşan atıklardır. Bu atıklar; hastaneler, araştırma

kurumları, sağlık eğitim enstitüleri, klinikler, laboratuvarlar, kan bankaları,

hayvan barınakları ve veteriner enstitülerinde oluşur. Medikal atıkların

enfeksiyöz hastalıklara neden olabilmesi nedeniyle, hazırlanan yönetmeliklere

uygun olarak bertaraf edilmeleri önerilmektedir. Günümüze kadar hazırlanan

yönetmelikler, rehberler, standartlar ve bilimsel literatürlerde enfeksiyöz

atıklar için farklı terimler kullanılmıştır. Bu terimler içinde bulaşıcı, enfeksiyöz,

enfektif, medikal, biyomedikal, tehlikeli, kırmızı çanta, kontamine, tıbbi

enfeksiyöz atık ifadeleri yer almaktadır. Sonuçta kullanılan terimler ne kadar

farklı olsa da tüm bu terimler temelde aynı atık tipini gösterir. Bu bölümde

anlam bütünlüğünü korumak ve ortak bir terminoloji kullanmak amacıyla

medikal atık veya biyomedikal atık terimi kullanılmıştır.
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Atıklar, çeşitli özelliklerine göre farklı gruplara ayrılabilir. Atıkların genel

sınıflandırılması Tablo 1’de gösterilmiştir.

1. Evsel Atıklar

A. Genel atıklar Aşağıdaki gruplarda yer almayan atıklardır.

B. Ambalaj atıkları Kâğıt, karton, mukavva, plastik, cam ve metal ya da benzeri atıklar.

2. Medikal Atıklar

A. Enfeksiyöz atıklar 1) Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları, kültür ve bakteri stoku atıkları,

enfeksiyöz vücut sıvıları, serolojik test atıkları, kontamine laboratuvar

atıkları, 

2) Kan ve kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler,

kullanılmış ameliyat giysileri, 

3) Diyaliz atıkları, karantina odası atıkları, 

4) Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri, 

5) Eksize edilen tümör ve dokular, plasenta, enfekte deney hayvanı 

cesetleri, organ parçaları, kan ve bunlarla temas eden tüm nesneler.

B. Patolojik atıklar 1) Ameliyathane, morg ve otopsi atıkları, vücut parçaları,

organik parçalar, kesik organlar vs. 

2) Biyolojik deneylerde kullanılan kobay cesetleri

C. Delici-kesici cisim atıkları Enjektör iğneleri, iğne içeren diğer cisimler, bistüri, lam-lamel,

cam pastör pipeti, kırık camlar vs.

3. Tehlikeli Atıklar Tehlikeli kimyasallar; sitostatik ve sitotoksik ilaçlar, amalgamlı atıklar,

genotoksik ve sitotoksik atıklar, farmasötik atıklar, ağır metal içeren atıklar, 

basınçlı kaplar.

Tehlikeli kimyasal atıklar; dezenfektanları (hipoklorit,

gluteraldehid, iyodoforlar, fenolik türevleri ve alkol bazlı preparatları),

X-ışını uygulama solüsyonları, monomerler ve ilgili reaktifleri, baz metal 

artıkları (çekilmiş dişlerdeki amalgam) içerir.

Farmasötik atıklar; anestezikler, sedatifler, antibiyotikler,

analjezikler vb içerir

4. Radyoaktif Atıklar Radyonüklid(ler) ile kontamine atıkları içerir; katı, sıvı veya gaz şeklinde

olabilir. Vücut sıvıları ve dokuların in vitro analizi, görüntüleme ve

tedavileri sırasında oluşurlar.

Tablo 1. Atıkların sınıflandırılması.
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Kanserojen, toksik, patlayıcı, tutuşabilen, korozif, tahriş edici vb. özellik-

lerinden dolayı insan sağlığı ve çevre bakımından risk teşkil eden atıklara

tehlikeli atık denir. Bu tür atıklar H1’den H14’e kadar kodlanarak sınıflandırılır

(Tablo 2). 

Kod Tanım Atık maddeler ve preparatların özellikleri

H1 Patlayıcı Şok, sürtünme ya da ısı etkisiyle patlayabilirler. 

H2 Oksitleyici Yanıcı maddelerle temas halinde yüksek ekzotermik reaksiyonlar gösterirler.

H3-A Yüksek oranda yanıcı Yanma noktası ≤21°C olan sıvı maddeler ve preparatlardır.

H3-B Yanıcı Yanma noktası ≥21 °C veya ≤55 °C olan sıvı maddeler ve preparatlardır.

H4 Tahriş edici Deriyle temas halinde hassasiyete sebep olabilecek korozif olmayan maddeler 

ya da preparatlardır.

H5 Zararlı Soluma, yutulma veya cilde temas halinde sınırlı sayıda hastalığa

sebep olabilirler.

H6 Toksik Soluma, yutulma veya cilde temas halinde çok sayıda ciddi,

akut veya kronik hastalığa ve hatta ölüme sebep olabilirler.

H7 Kanserojen Soluma, yutulma veya cilde temas halinde kansere sebep olabilir veya

kansere yatkınlığı artırabilirler.

H8 Korozif Temas halinde canlı dokuları bozabilirler.

H9 Enfeksiyon yapıcı Canlı mikroorganizma veya toksinlerini içerirler, insan veya diğer

canlılarda hastalıklara sebep olurlar

H10 Üreme için toksik Soluma, yutulma veya cilde temas halinde kalıtsal olmayan, doğuştan gelen 

bozukluklara sebep olabilir veya bunlara yatkınlığı artırabilirler.

(Teratojenik deyimi yerine kullanılır.)

H11 Mutajenik Soluma, yutulma veya cilde temas halinde kalıtsal genetik bozukluklara sebep 

olabilen veya bunlara yatkınlığı artırabilirler.

H12 Toksik Havayla, suyla veya asitle temasında toksik veya aşırı toksik gazlar üretirler.

H13 Toksik Atıldığında veya yeniden kullanıma hazırlandığında yukarıdaki özelliklerden 

birini gösterirler.

H14 Ekotoksik Çevre için toksik risk oluşturabilirler.

Tablo 2. Tehlikeli atıkların sınıflandırılması.
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Potansiyel tehlikeli maddelere maruz kalanları uyarmaya ve önlem almaya

yöneltme amacıyla, her sınıf için farklı semboller kullanılır (Tablo 3).

MEDİKAL ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI

Medikal atıklar (MA), sağlıkla ilgili işlemler sırasında oluşan atıklardır.

Biyomedikal atıklar (BMA) olarak da tanımlanırlar. İnsan veya hayvanlar için

tanı, test, tedavi, araştırma veya biyolojik ürünlerin üretimi sırasında oluşan

enjektörler, laboratuvar örnekleri, mikroorganizma kültürleri, vücut parçaları,

vücut sıvıları ve atık, kesici cisimler, iğneler ve bistürileri içerir. Hastanelerde

oluşan tehlikesiz atıklar (%75-90), riskli veya tehlikeli atıklar (%10-25)’den

fazladır. Tehlikesiz atıklar, birçok sağlık kuruluşunda üretilen yemek artıkları,

meyve kabukları, yıkama suyu, kâğıt ve karton ambalaj malzemelerinden

oluşan atıkları içerir. İnsan, hayvan ve çevre sağlığını tehdit eden biyolojik

atıklar  ise  tıbbi  işlemler  sırasında  veya  sonrasında  açığa  çıkan bakteri,

mantar,  parazit,  virüs  gibi  mikroorganizmaların  kendisi  veya  toksinleri

ile biyolojik bir kaynaktan köken alan her türlü örnekleri içerir. Enfeksiyöz

atıklar, belediye atıklarına karışırsa, tüm atığın enfeksiyöz hale geçmesine

E 

Patlayıcı

O

Oksitleyici

F+
Yüksek oranda

tutuşabilen

F

Tutuşabilen

Xi

Tahriş edici

Xn

Zararlı

T

Toksik

C

Kanserojen

C

Korozif

I

Enfeksiyon yapıcı

M

Mutajenik
Toksik veya aşırı toksik

gazlar

N

Ekotoksik Sitotoksik Radyoaktif

Tablo 3. Tehlikeli atıkların (ve maddelerin) etiketlenmesinde kullanılan sembol ve işaretler. 
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sebep olur. Problemin boyutu ve masrafları artar. Hastane prestiji ve hijyen

düzeyinin sürdürülebilmesi veya iyileştirilmesinin yanında, insan ve çevre

güvenliğini sağlama amacıyla, medikal atıkların yönetimi gerekir.

Medikal atıklar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından; enfeksiyöz, patolojik,

delici-kesici, genotoksik, farmasötik, kimyasal, ağır metal, basınçlı kap ve

radyoaktif atık olmak üzere çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Atıkların sınıflandı-

rılarak toplanması, uygun şekilde bertaraf edilmeleri açısından son derecede

önemlidir. 

Mevcut Durum

BMA’ların ana kaynakları hastaneler, sağlık kurumları ve laboratuvarlardır.

Hastaneler hasta ve hasta yakınları olmak üzere pek çok insanın uğrak yeri

olan kompleks kurumlardan biridir. Buna ilave olarak, hastane personeli de

eklenince hastaneler normalden fazla insanın bulunduğu yer haline gelmektedir.

Bu insanların hepsi atık üretir. Oluşan atıkların miktarı, tipi ve zararlı etkisi

bilimsel gelişmelere paralel olarak artmaktadır. BMA’lar insan sağlığı için zararlı

olabilmelerinden dolayı, bu tür tesislerle teması olan halkın korunmasını

sağlayan yasal mevzuata uygun işlemlere titizlikle uyulmalıdır. Medikal atıklar

için, medikal atık yönetim ve işleme (muamele) kuralları belirlenmiştir. Bu

kurallarda, üretilen atıkların insan sağlığı ve çevreye herhangi bir yan etkisi

olmadan uygun şekilde işleme alınması ve zararlarını azaltacak önlemlerin

alınmasından atık oluşturan kuruluşlar sorumludur. Yani atıkların ortadan

kaldırılması "üretenin" görevidir. Bu nedenle hastaneler, bakımevleri, klinik,

dispanserler, hayvan barınakları, büyük laboratuvarlar vb. tesisleri içinde

biyolojik atık arıtma tesisi kurmalıdır. Birçok kurumda arıtma tesisi bulunmaz

veya aktif olarak çalıştırılmamaktadır. Ancak atık arıtma tesisi olsa da olmasa

da  atıkların  48  saatlik  süre  içinde  muamele  edilmesinden  atık  üreticisi

sorumludur.

Sağlık kuruluşlarının çoğunluğunun belediye sınırları içinde yer almasından

dolayı, hastane atık yönetimi, doğal olarak belediye atık sistemi ile bağlantılıdır.

Aynı  zamanda,  bölgenin  halk  sağlığından  sivil  otorite  sorumludur.

Bu nedenle, sağlık kuruluşları bu konu ile ilgili sorumlulukların paylaşımı

konusunda belediye ile işbirliği içinde olmalıdır.
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Kaynakların tüketilmemesi ve sürdürülebilir kaynak kullanımı açısından;

atıkların, diğer materyallerden ve geri dönüşümü yapılmak üzere toplanan

sekonder ham materyallerden ayırt edilmesi gerekmektedir. Böylece, atık

yönetiminin temel amacı olan "Atık oluşumunun azaltılması veya engellenmesi"

gerçekleştirilmiş olur.

Hastane atıklarının yaklaşık dörtte üçü tehlikeli veya enfekte değildir.

Hastane mutfağı veya bahçesinde üretilen, oda ya da depoda oluşan ambalaj

malzemesi gibi atıklardan oluşur. Bu atıklar, ayrıştırma uygulanmak şartıyla

belediye atık sistemi tarafından işleme alınabilir. Sıkı ve dikkatli bir şekilde

atık ayırımının yapıldığı bu tür uygulamalar, gerçekten tehlikeli ve enfekte BMA

yükünü ve (toplama, taşıma, muamele ve bertaraf gibi) yönetim maliyetini

azaltacaktır. Her kuruluşun, tıbbi prosedürler ve faaliyetlere bağlı olarak

üretilen atıkları, kalitatif ve kantitatif olarak kayıt altına alan programlar

hazırlaması ve bunları uygulaması gerekir. BMA programları büyük ölçüde

genel hastane atık yönetimi içinde tartışılmaktadır. Laboratuvarlar ve kan

bankalarının atık kullanım ve yönetimi, BMA yönetmelik kurallarına göre

yetkili kişiler tarafından yürütülmelidir. Hastane enfeksiyon kontrolü ve

BMA yönetimi gibi programlara mikrobiyologlar öncülük etmelidir.

Atık Yönetimi ile İlgili Yasal Çerçeve

Atık olarak tanımlanan materyallerin ülke içi ve deniz aşırı ülkelerde;

alınması, satılması, tekrar kullanılması ve taşınmasıyla ilgili yasal düzenlemeler

hazırlanmıştır. Bir madde atık olarak tanımlanınca taşınması, satılması ve

tekrar kullanılması kısıtlanır. Zararlı atıkların sınırlar arasında taşınmasını

düzenleyen en önemli anlaşma "Basel Anlaşması" olup 100’den fazla ülke

tarafından imzalanmıştır. Basel anlaşmasına göre, atık tehlikeli ise veya ithal,

ihraç veya taşıma işlemlerinin yapıldığı devletler tehlikeli olarak kabul

ediyorsa, nakliyatı kısıtlanmaktadır. Tehlikeli maddelerin karayollarında sınırlar

ötesine taşınması kuralları, kısaca ADR (Alternative Dispute Resolution) olarak

anılan uluslararası anlaşma ile düzenlenmiştir. Bu düzenleme 29 Ocak 1968

tarihinde yürürlüğe girmiş olup sözleşmenin son güncellenmiş versiyonu

ADR 2011 adıyla yayınlanmıştır.

Yasal düzenlemeler ülke düzeyinde tüm sağlık kuruluşlarında aynı tip

standart uygulamaları içermelidir. Bu standartlar, her hastane, huzurevi ve
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her laboratuvarın uygun medikal atık yönetim sistemini uygulaması için

gereklidir. Her sağlık kuruluşunun en iyi tekno-ekonomik, kapsamlı yönetim

sistemi planları hazırlaması gerekir. Aynı zamanda, çok sayıda olan küçük ve

orta ölçekli sağlık kuruluşları için ortak işleme ve arıtma tesisleri gereklidir

ve buna göre tüm şehir için bir arıtma sisteminin kurulması gereklidir.

Türkiye’de Medikal Atıkların Yönetimi ile İlgili İdari Yapılanma,

Atık Mevzuatı ve Üretici Sorumlulukları 

Medikal Atık Yönetim Planı, atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini

sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikalardır.

Türkiye’de medikal atık yönetimi Avrupa Birliği standartları ile uyumlu hale

getirilerek atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına

zarar  vermeden  yönetimlerinin  sağlanmasına  yönelik  genel  esasların

belirlenmesi amacıyla “Çevre Kanunu” ve “Atık Mevzuatı” geliştirilmiş, “Atık

Yönetimi  Genel  Esasları’na  İlişkin  Yönetmelikler”de  atık  listeleri  ve

atık yönetiminde üretici sorumlulukları belirlenmiştir. Çevre ve Orman Ba-

kanlığı tarafından hazırlanan Türkiye medikal atık kontrolü düzenlemeleri

ilk kez 1993 yılında yayımlanmış ve 2005 yılında güncellenmiştir. Türkiye’de

atıklarla ilgili yayımlanan yönetmelikler Tablo 4’ de özetlenmiştir.

Atıklarla ilgili düzenlemeler, çalışmalar ve denetimlerden bakanlıklar,

mülki amirlikler, mahalli idareler ve atık üreticileri sorumludur.

Bakanlık, bölgesel atık yönetim planlarını hazırlar. Sağlık, Çevre ve Orman

Bakanlıkları kanun gereğince atıkların insan sağlığını etkilemeksizin çevreyle

uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayan program ve politikaları saptayarak

atıkların yönetimine ilişkin teknoloji ve yönetim sistemlerinin kurulmasında

ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamaktadırlar. 

Valilikler tarafından atık üreticisinin ve belediyenin atık yönetim planlarını

esas alan 3 yıllık "İl Tehlikeli Atık Yönetim Planı" hazırlanarak Bakanlığa

sunulur. Mülki amirler taşıma lisansı vermek, lisansı kontrol etmek, iptal

etmek veya yenilemek, kazalarda her türlü acil önlemi almak, koordinasyonu

sağlamak, kaza raporlarını yıllık olarak değerlendirerek bakanlığa bildirmek,

atık taşıma formları ile ilgili olarak yönetmelikle belirlenen işlemleri yerine

getirmekle sorumludurlar. 
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Mahalli İdareler, evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların yönetimine ilişkin

planlarını Mahalli Çevre Kurulu’na sunar. Mahalli idareler atıkların taşınması

konusunda valiliğinin uygun görüşünü almak, yapılan faaliyetin söz konusu

sözleşmelere uygunluğunu denetlemek, bakanlığa bilgi vermek üzere bağlı

olduğu valiliğe rapor vermekle yükümlüdürler. Atık üreticileri ise "Üç Yıllık

Atık Yönetim Planı"nı hazırlayarak Valilikten onay alırlar. Atık üreticileri, ulusal

ve uluslararası atık taşıma formunu doldurmak ve öngörülen yönteme uymak,

atık taşımacılığında mevcut uluslararası standartlara uymak, atığı bertaraf

tesisinin kabul etmemesi durumunda taşıyıcıyı başka bir tesise göndermek

veya taşıyıcının atığı geri getirmesini ve bertarafını sağlamakla sorumludurlar.

MEDİKAL ATIKLARIN TEHLİKELERİ

Yaşam, sağlık ve refah düzeyimizin artırılması için yapılan tıbbi bakım

faaliyetleri sırasında hastalık bulaştırma potansiyelleri yüksek olan atıklar

oluşur. Bu atıklar tehlikeli, toksik ve hatta öldürücü olabilirler. Medikal

atıkların belediye atıklarına karışmasına izin verilirse bu gibi atıkların tehlikeli

ve toksik kısımları ciddi bir risk oluşturur. Çeşitli patojen ve vektörler çoğalır,

diğer zararsız veya non-toksik belediye atıkları kontamine olur ve belediye

atık yönetimi için yapılan çabalar sekteye uğrar. Atık işçileri ve belediye

çöplüklerinden yeniden satmak için ürün toplayan çöpçüler, bilmeden ya da

farkında olmadan çeşitli toksik malzemeyle karşılaşır ve sağlıkları riske girer. Aynı

zamanda, bu tür malzemelerin yasa dışı ve etik olmayan yeniden kullanıma

verilmesi son derece tehlikeli ve hatta ölümcül olabilir. Kolera, veba, verem,

hepatit (özellikle HBV), AIDS (HIV) ve difteri gibi hastalıkların epidemik ve

hatta endemik formları halk sağlığı için ciddi risk oluşturur. Sorunun boyutu ve

hatta risklerin kapsamı ve çeşitliliği küçümsenemeyecek orandadır. Ancak,

akılcı planlama ve yönetim ile bu riskler önemli ölçüde azaltılabilir. Araştırmalar

sağlık tesislerinde üretilen toplam atıkların yaklaşık dörtte üçünün tehlikesiz

ve non-toksik olduğunu göstermektedir. Enfeksiyöz atıkların %15 ve tehlikeli

atıkların   %5   olduğu   tahmin   edilmektedir.   Bu   atıkların   kaynağında

ayrıştırılmasıyla orantılı olarak atık miktarı azaltılabilir. Benzer şekilde, daha

iyi planlama ve yönetim ile sadece atık üretimi azalmaz, aynı zamanda atık

yönetimine ayrılan genel harcama giderleri de azaltılmış olur. Günümüzde,

kurumsal  veya  organizasyonel,  eğitime  ve  motivasyona  büyük  önem

verilmektedir. Sağlık kuruluşunda görevli her düzeydeki personelin gerekli

eğitimi ile sürekli motivasyon birleştiğinde, durum oldukça iyileştirilebilir.
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Konu Kurum RG Tarih RG Sayı

Çevre Kanunu BB 11.08.1983 18132

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ÇB 20.05.1993 21586

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair ÇB 24.06.1998 23382
Yönetmelik

Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği BB 15.01.2000 23934

Özel İşlem Gerektirmeyen Radyoaktif Atıklara İlişkin Yönetmelik BB 15.01.2000 23934

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği SB 09.08.2000 24135

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ÇOB 30.07.2004 25538

Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik ETKB 02.09.2004 25571

Tehlikeli Atıkların  Kontrolü Yönetmeliği ÇOB 14.03.2005 25755

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik SB 08.05.2005 25809

Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği SB 05.07.2005 25866

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ÇOB 22.07.2005 25883

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik UB 31.03.2007 26479

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ÇOB 24.06.2007 26562

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ÇOB 04.09.2009 27339
Dair Yönetmelik

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ÇOB 26.03.2010 27533

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ÇOB 30.03.2010 27537
Dair Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin ÇOB 30.03.2010 27537
Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair ÇOB 30.03.2010 27537
Yönetmelik

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik SB 18.06.2010 27615

Enfeksiyöz Madde ile Enfeksiyöz Tanı ve Klinik Örneği SB 25.09.2010 27710
Taşıma Yönetmeliği

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ÇOB 06.10.2010 27721

İnsan Doku ve Hücreleri İle Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve SB 27.10.2010 27742
Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ÇOB 30.10.2010 27744
Dair Yönetmelik

Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği ÇOB 26.04.2011 27916

Kısaltmalar; RG: Resmi Gazete, ÇB: Çevre Bakanlığı, BB: Başbakanlık, SB: Sağlık Bakanlığı, ÇOB: Çevre ve Orman

Bakanlığı, ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, UB: Ulaştırma Bakanlığı, STB: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Tablo 4. Türkiye’de atıklarla ilgili yayımlanan kanun ve yönetmelikler.
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1. Hastane Enfeksiyonları

Hastanede yatma, cerrahi işlemler ve uzun süreli veya geniş spektrumlu

antibiyotik tedavisi ile hastane enfeksiyonları arasında korelâsyon vardır. Bu

hastalarda MRSA (metisiline dirençli S. aureus) ve VRE (vankomisine dirençli

enterokok) gibi antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalarla kolonizasyon

ve enfeksiyon daha sıktır.

2. Mesleki Tehlikeler

Hastalarla ve oluşan enfeksiyöz atıklarla teması olan sağlık kuruluşu çalı-

şanları, iş saatleri içinde sürekli risk altındadır. Atıkları toplayan, temizleyen

veya taşıyan personelde; 

a. Enfeksiyöz  hipodermik  iğneler,  bistüri  ve  bıçak  gibi  delici-kesici

cisimlerle yaralanmalar,

b. Patolojik  atıklar,  kullanılmış  eldivenler,  entübasyon  gibi  özellikle

ameliyathanede oluşan enfeksiyöz materyal ile temas,

c. Hastanın veya doktorların enfekte yatak ve elbiseleri ile temas,

d. Temizlik esnasında hastanın dışkı, idrar, kan ve cerahati ile temas

sonucu mesleki tehlikeler oluşabilir.

3. Prion Enfeksiyonları

Prionlar,  DNA  veya  RNA  nükleik  asitleri  olmayan  enfeksiyöz  yapıda

proteinlerdir. Merkezi sinir sistemi hücrelerinin konformasyonel yapısını

bozarak bulaşıcı süngerimsi ensefalopatilere sebep olurlar. Prion proteinleri

(PrP) proteazlar, ısı, radyasyon ve formalinle inaktive olmazlar. Toprakta üç

yıl canlı kalırlar ve 134°C’de 18 dakika sterilizasyon ile inaktive olmayabilirler.

Doğada  gübrede,  su  kaynaklarında,  ölü  hayvan  vücudu  ve  salgılarında

bulunabilir ve risk oluştururlar. Vücut dokuları, sıvıları ve kanla bulaşırlar.

Cerrahi aletler kontamine ise özellikle beyin ve göz ameliyatları ve organ

nakli yapılan hastalarda prion enfeksiyonları gelişebilir. 
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4. Çevresel Riskler

Hastane, bakımevleri ve laboratuvarlarda oluşan enfeksiyöz ve tehlikeli

atıkların gelişigüzel bertaraf edilmesi çevrenin belirgin olarak kirlenmesine,

halk sağlığını tehdit eden son derece bulaşıcı bazı hastalıkların yayılmasına

ve hastalık etkenlerinin vektörler ile taşınmasına yol açar. Uygunsuz bertaraf

edilen BMA yönetimi ile ilgili temel çevresel riskler aşağıdadır:

a. Vektörler (sinek, sivrisinek, böcek vb) aracılığıyla yayılan enfeksiyon ve

hastalıkların yerel ve bölge halkını etkilemesi,

b. Özellikle delici-kesici cisimlerle (iğneler, bıçaklar vb), medikal veya

paramedikal personelin ve çöp toplayan veya çöpleri karıştıranlar

arasında temas ve yaralanma sonucu enfeksiyonların yayılması,

c. Derialtı iğneler, tüpler, bıçaklar, şişeler gibi tek kullanımlık öğelerin

izinsiz geri dönüşümü sonucu enfeksiyonların yayılması,

d. Atılan ilaçların kullanımına bağlı reaksiyonlar.

ATIK İSTATİSTİKLERİ

25 Kasım 2002 tarihli, 2150/2002 No’lu (EC) direktifi ile Avrupa Birliği

üye ülkeleri, ülkelerinde üretilen atık miktarları konusunda Avrupa istatistik

kurumuna (EUROSTAT) istatistiksel verileri rapor etmek zorundadır. Bu

direktifin, Ek III’ü istatistiki adlandırma (EWCStat) ve Avrupa atık listesi

arasındaki aktarım tablosunu içermektedir. EWCStat (Avrupa Atık Komisyonu

İstatistiki Sınıflandırma), üretilen atık maddeye dayalı istatistiki raporlama

için kullanılır. Avrupa atık listesi, atık akışının kontrolü ve izlenmesi amaçlı

kullanılırken atık istatistikleri için EWCStat kategorileri kullanılır.

Medikal Atıkların Miktar ve Özellikleri

Sağlık Bakanlığı’nın 2008 yılı verilerine göre ülkemizdeki toplam hastane

sayısı 1328, bu hastanelerdeki toplam fiili yatak sayısı ise 175.141’dir. Yatak

doluluk oranları da dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucu yataklı te-

davi hizmeti veren sağlık kuruluşları ile ayakta tedavi hizmeti veren sağlık

kuruluşlarından yılda 98.423 ton tıbbi atık oluştuğu tespit edilmiştir. Türkiye

İstatistik Kurumu verilerinde ise devlet hastanelerinde yatak başına günlük
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1,92 kg tıbbi, 0,38 kg evsel katı atık ve 0,09 kg geri kazanılabilir madde olmak

üzere toplam 2,39 kg atık oluşurken, özel hastanelerde 2,01 kg tıbbi, 1,35

kg evsel katı atık ve 0,98 kg geri kazanılabilir madde olmak üzere toplam

4,34 kg atık oluştuğu belirlenmiştir. Poliklinik başı günlük tıbbi katı atık

miktarı ise devlet hastanelerinde 0,05 kg ve özel hastanelerde 0,18 kg olarak

bulunmuştur.

Genel atıklar; kâğıt ve ambalaj malzemeleri, cam şişe veya karton içecek

kapları,  cam  malzeme,  besin  kalıntıları,  cansız  çiçekler,  intravenöz  (IV )

besleme şişeleri, el havluları ve kâğıt mendiller ve vücut sıvıları ile kontamine

olmayan malzemelerden oluşurlar. Hastane atıklarının %80’i genel atıklardan,

geri kalanı; patolojik ve enfeksiyöz atıklar (%15), delici-kesici özellikteki

atıklar (%1), kimyasal veya farmasötik atıklar (%3) ve radyoaktif-sitostatik-

basınçlı  kap-kırık  termometre-kullanılmış  akü  ve  pil  gibi  özel  atıklar

(< %1)’dan oluşur. Medikal atık miktarı, gelişmekte olan ülkelerde (0,5-6

kg/kişi/yıl),  gelişmiş  ülkelere  (1,1-12 kg/kişi/yıl)  göre  daha  az  iken,  atık

yönetiminin maliyeti arasında fark yoktur. Üniversite hastanelerinde yatak

başına oluşan günlük atık miktarı (4,1-8,7 kg) daha yüksektir. 

ATIK YÖNETİMİ

Atık Yönetimi Hiyerarşisi 

Atık oluşumunu önlemek veya azaltmak amacıyla, mevcut atıkların diğer

ürünlerin imalinde hammadde olarak kullanılması artırılmalıdır. Atık oluşumu

önlenemiyorsa, insan ve çevreye verdiği zararların azaltılması sağlanmalıdır.

Bu nedenle, hiyerarşik bir düzende belirlenen atık yönetim çalışmalarının

ara verilmeksizin uygulanması ve atıkların sürekli azaltılması gerekir. Atık

yönetimi hiyerarşisi 5 kuraldan (5R kuralı) oluşur; azaltma (Reduce), tekrar

kullanma (Reuse), geri dönüşüm (Recycle), geri kazanım (Recovery) ve

kalıntıların  yönetimi  (Residual  management)  (Şekil 1A).  Atık  yönetimi

hiyerarşisinin 2020 yılı hedefi, atık oluşumunun önlenmesi ve geri kazanımı

şeklinde planlanmaktadır (Şekil 1B).

1. Atık oluşumunun önlenmesi veya azaltılması: Günümüzde, atık

oluşumunu önleme çalışmalarına rağmen gelecek 20 yıl içinde belediye

atıklarının 2 katına çıkması beklenmektedir. Bu nedenle, atık oluşumunu



315

önleme kavramı genişletilerek atık minimizasyonu kavramı geliştirilmiştir.

Atık minimizasyonu; kaynağında atık oluşumunu önleme veya azaltma, oluşan

atığın zararını azaltma ve tekrar kullanma, geri dönüşüm ve geri kazanımı

özendirme olarak tanımlanmaktadır. Atık oluşumunun önlenmesi veya

azaltılması için atık oluşumundan kesin kaçınma, kaynağında azaltma ve

ürünün tekrar kullanılması olmak üzere üç tip faaliyet yürütülür.

2. Tekrar kullanma: Atığın şekli değiştirilmeden orijinal amacına uygun

veya farklı bir amaçla kullanılmasıdır (yıkanan cam ve plastik şişelerin tekrar

kullanılması gibi). 

3. Geri dönüşüm: Atığın, şekli veya yapısı değiştirilerek orijinal ürünle

aynı veya farklı bir amaçla birden fazla kullanılmasıdır. Geri dönüşümü olan

materyallerin, üzerinde geri dönüşüm simgesi bulunan kaplarda toplanması

gerekir.

4. Geri kazanma: Atıkların, ilk kullanımındaki orijinal amacıyla veya yeni

amaçlarla kullanılmasıdır. Atıkların doğrudan yakma dışında yakıt ve enerji

elde etmek için başka amaçla kullanılması; metal, metalli bileşikler, temizlik

malzemeleri, çözücüler, çözücü olmayan organik maddeler, diğer inorganik

materyaller, asit-bazlar ve katalizör bileşiklerin ıslah edilerek tekrar kullanılabilir

hale getirilmesi; kullanılmış yağların yeniden rafine edilmesi veya başka

alanlarda kullanılması; ziraat ve ekolojik yarar için toprak yüzeyine yayma;

Şekil 1. A. Atık yönetimi hiyerarşisi ve B. 2020 yılı hedefleri.
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atık değişimi (atık borsası) ve atıkların geçici depolanmasını da içine alan

işlemlerden oluşur.

5. Atıkların işlenmesi ve nihai bertarafı: Atığın nihai bertarafından önce

işlenmesi, atıkların enfeksiyöz etkilerini azaltır ve çöpçülüğü önler. Buna

rağmen, sağlık ve çevresel riskleri tamamen yok edilememektedir. 

Medikal Atık Yönetiminin Genel Kuralları

Günümüzde, hükümet programlarında atık yönetimi yer almasına, çeşitli

yatırım ve yaptırımlar uygulamasına rağmen toplum ve sanayici işbirliği

olmadan atık oluşumu azaltılamaz. Nüfus artışı, zenginleşme, refah artışı ve

gelişmişlik düzeyine paralel olarak tüketim ve atık oluşumu artmaktadır.

Doğal kaynaklar ve çevreyi korumadan sürdürülebilir gelişme sağlanamaz.

Mevcut  kaynakların  en  az  tüketimle  yeni  nesillere  aktarılması  gerekir.

Dolayısıyla, atık tehdidine karşı yürütülen atık önleme çalışmaları, koordineli

olarak uygulanmalıdır. Yeni atık oluşumunu önlemek, tehlike ve risklerini

azaltmak amacıyla eko-verimlilik veya daha temiz üretim özendirilmeli,

endüstriyel ekoloji, genişlemiş üretici sorumluluğu, entegre ürün politikası

ve entegre kirlilik önleme ve kontrol gibi kavram ve uygulamalara önem

verilmelidir.

Medikal atıklar sadece hasta ve hastane personelini değil çevre ve toplum

sağlığını da tehdit eder. Çünkü medikal atıklar, genellikle belediye ekiplerince

genel atıklarla birlikte toplanmakta ve aynı şekilde bertaraf edilmektedir.

İnsanlar; çevrenin dağınık ve pisliğinden, çöp yığınlarının çirkin ve kirli

görünümünden ve çevreye yayılan kötü kokudan şikâyet etmesine rağmen,

atık konusunu kendi problemleri olarak kabul etmemektedir. Sanayi ve

toplumun her kesiminden insanların atık üretmeme konusunda hassas olması,

sorumluluk hissetmesi, genel atık yönetimi stratejilerini öğrenmesi ve atık

yönetimine  entegre  olmalarının  sağlanması  ile  atık  ve  atığa  bağlı  riskler

azaltılabilir.

Atık yönetiminin temel amacı, insan sağlığı ve çevreye zarar vermeden en

ekonomik yolla atıkların toplanması, ayıklanması, kullanılacak şekle geri

dönüştürülmesi, tekrar kullanılması ve son olarak, miktar ve hacminin azaltılarak

güvenli bir şekilde bertaraf edilmesidir. Bu amaçla, sağlık kuruluşları "ünite

içi atık yönetim planı" hazırlamalıdır.



317

BMA  Yönetimi  Kurallarına  göre  hastane,  huzurevi,  klinik,  dispanser,

veterinerlik kurumları, hayvan barınakları, patoloji laboratuvarları, kan

bankaları dâhil BMA üreten her kurum birer "atık üreten kullanıcı”dır. Bu

kurumların, oluşan atığın insan sağlığı ve çevre için herhangi bir zararlı etkisi

olmaması için tüm önlemleri alması ve "kullanan veya kirleten öder" prensibi

gereğince atık bertaraf masraflarını karşılaması gerekir. 

Tıbbi kuruluşlar, uzmanlar, hastane personeli ve işçilerden oluşan (doktor,

kimyager, laboratuvar teknisyenleri, hastane mühendisi, hemşire, temizlik

denetçi  ve  gözlemcileri,  temizlik  elemanı  vb)  bir "atık  yönetim  ekibi"

oluşturmalıdır. Kurumda yeterli sayıda uzman yoksa çalışmaları yürütmek

üzere hastane dışındaki uzmanlardan da yardım alınabilir. Üçüncü bir alternatif

ise tüm çalışmaları yürütecek uzman kuruluşlarla paket sözleşme yapılmasıdır.

Her durumda, tıbbi kuruluşta atıkların belirli bir süre depolanmasına uy-

gun bir yer ayrılmalıdır. Bu yerin kapalı bir alanda olması tercih edilir. Şart-

lara bağlı olarak, bu alan büyük bir oda, bir salon veya en azından uygun

parmaklıklarla çevrili kapalı bir alan da olabilir. Bu alana izinsiz giriş kesin-

likle yasaklanmalı, iyi aydınlatılmalı, yerler her gün yıkanmalı ve dezenfekte

edilmeli, kuru ve temiz tutulmalıdır.

Atık üretme, toplama, alma, depolama, taşıma, muamele, bertaraf ve/veya

diğer herhangi bir şekilde BMA ile teması olan kişilerin yetki sertifikası olmalıdır.

Sağlık Kuruluşlarında Medikal Atıkların Yönetimi

Her sağlık kuruluşunun ünite içi atık yönetimi planı hazırlayarak oluşabilecek

atık türlerini ve atık yönetim safhalarını tanımlaması, medikal atık yönetimi

örneği ve ünite içi atık yönetimi önerilerini personeline duyurması gerekir.

Bu plan, atıkları kaynağında ayrı toplama kurallarını, kullanılacak ekipman

ve araçları, atık miktarlarına göre toplama sıklığını, atıkların ayrı taşınmasını,

geçici depolama alanlarını, atık toplama araçlarının temizliğini ve dezenfek-

siyonunu, kaza anında alınacak önlemleri ve atıktan sorumlu personelin

belirlenmesini ve eğitilmelerini de içermelidir. Medikal atıkların izlenmesi

açısından oluşan atıkların tartılarak miktarının belirlenmesi ve düzenli

olarak kayıt altına alınması gerekir.
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ATIK YÖNETİM PLANINI HAZIRLANMASI

Atık kaynaklarının tespit edilip izlenmesi, tekrar kullanılabilecek olanların

ayrılması ve geri dönüştürme işlemleri yanında atıkların en düşük maliyetle

muamele edilmesi ve bertaraf edilme yöntemlerinin tespit edilmesi amacıyla

ulusal, bölgesel ve lokal düzeyde atık yönetimi planları yapılmalıdır. Bu plan

çerçevesinde; atık yönetim ekibi oluşturulur, görev ve yetkileri belirlenir,

atık toplama işçilerine bilgi ve davranış eğitimi verilir, kurum personeli ve

genel olarak halkın, atıkların azaltılması konusunda rol almaları ve gereken

diğer aktivitelere katılmaları sağlanır. Medikal atık yönetiminde; 

a) Atık kategorilerinin belirlenmesi, 

b) Atık kaplarında renk kodlamasının kullanılması, 

c) Atık kaplarının etiketlenmesi, 

d) Atık taşıtlarının etiketlenmesi gerekir.

1. Biyomedikal Atık Kategorileri

Atık kontrol programının önemli bir aşaması, atıkların tanımlanmasıdır.

Fiziko-kimyasal ve biyolojik yapılarına, toksisite ve potansiyel tehlikelerine

ve arıtma ya da bertaraf seçeneklerine göre BMA’lar on kategoriye ayrılabilir

(Tablo 5). İnsan anatomik atıkları genellikle ameliyathanelerde oluşur ancak

örnekler, tanı için patoloji bölümüne gönderilmektedir. Bu nedenle, dokuların

BMA olarak bertarafı laboratuvarın sorumluluğundadır. Patoloji laboratuvar-

larında kategori 2 (hayvansal atık), kategori 5 (atılan ilaçlar ve sitotoksik ilaçlar)

ve  kategori  9  (yakma kül)  atıkları  oluşmaz.  Tanımlama ve ilaç duyarlılık

testlerinde kullanılan örnekler, kültürler, stok kültürleri, tüpler ve plaklar

şeklinde oluşan mikrobiyoloji atıklarının bulaşıcı potansiyeli yüksektir. Ancak,

mikrobiyoloji atıklarının dezenfeksiyonu için kullanılan otoklav etkinliği test

edilmiş bir yöntemdir. Delici-kesici atıklar arasında, patoloji laboratuvarında

oluşan cam atık miktarı (kategori 4) delici atıklardan (iğne) daha fazladır.

Laboratuvarlarda oluşan kirli atık miktarı daha azdır. Kan almada veya kaza

sonucu dökülen kan ve vücut sıvılarını emici bir malzeme olarak kullanılan

pamuklular kategori 6 atıklarını oluşturur. Kategori 7 katı atıkları içerir. Kan

ve diğer patolojik örneklerin alınmasında kullanılan örnek tüpleri, tüpler ve
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kaplar dışında, esas olarak, kan bankasında tek kullanımlık kan saklama

setlerinden ve kan torbalarından oluşur. Kategori 8, laboratuvar atıklarını

yıkarken ve analizörlerde örneklerin işlenmesi sırasında oluşan sıvı atıkları

içerir. Kategori 10 ise test ve analizler sırasında üretilen kimyasal atıklardır.

2. Atık Kaplarında Renk Kodlamasının Kullanılması 

Medikal atıklar, oluşum yerinde kategorilerine göre ayrıştırılır (segregasyon)

ve farklı kaplarda toplanırlar. Tehlikeli atıkların toplandığı atık torbalarında

ve  konteynerlerde  daha  kolay  fark  edilen  farklı  renk  kodları  ve  etiketleri

kullanılır.  Böylece,  torba  veya  konteynerler açılmadan içeriği hakkında

rahatlıkla bilgi sahibi olunabildiği gibi atık tipine uygun taşıma, depolama ve

bertaraf yöntemine de karar verilebilir (Tablo 6, Şekil 2). 

Kategori Tanımı

1 İnsan anatomik atıkları (İnsan doku, organ, vücut parçaları)

2 Hayvan atıkları (hayvansal dokular, organlar, vücut parçaları, cesetler, kan, kanlı parçalar, sıvılar 

ve araştırmalarda kullanılan deney hayvanları, veteriner okulları, hastane ve hayvan

barınakları deşarjları)

3 Mikrobiyoloji ve biyoteknoloji atıkları (laboratuvar kültür atıkları, kültür stokları, canlı veya

zayıflatılmış mikroorganizma örnekleri, aşılar veya stokları, araştırma ve endüstriyel

laboratuvarlarda ortaya çıkan enfeksiyöz ajanlar, araştırmalarda kullanılan insan ve hayvan hücre 

kültürleri, kültürlerin transferi için kullanılan kap ve  araçlar, petri plakları, biyolojik toksin

üretimi sırasında oluşan atıklar) 

4 Delici-kesici cisim atıkları (delinme ve kesiklere neden olabilen iğneler, enjektörler, bistüri,

trokarlar, trokar rehberi, ameliyatta kullanılan kesici aletler, endoskopide kullanılan araçlar,

bıçak, ustura, toplu iğneler, klipsler, zımba telleri, tüpler, kırık ampuller, kırık cam şişeleri,

camlar). Kullanılmayan kesiciler de bu atık sınıfına girer.

5 Atılan ilaçlar ve sitotoksik ilaçlar (son kullanma tarihi geçmiş atıklar, kontamine ve atılacak

ilaçlar)

6 Kirli atıklar (kan ve vücut sıvıları ile kontamine pamuk, pansuman bezleri, kirli alçı kalıpları,

yatak çarşafları, kanlı diğer malzemeler)

7 Katı atıklar (deney tüpleri, kateterler, intravenöz setleri vb gibi delici-kesici cisim atıkları dışında 

tek kullanımlık nesnelerden oluşan atıklar)

8 Sıvı atıklar (laboratuvar ve çamaşırhanede, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sırasında oluşan 

atıklar)

9 Yakma kül (herhangi bir biyomedikal atığın yakılması sonucu oluşan kül)

10 Kimyasal atıklar (biyolojik maddelerin üretiminde kullanılan kimyasallar, dezenfeksiyonda

kullanılan kimyasallar, insektisitler vs.)

Tablo 5. Biyomedikal atık kategorileri
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Evsel/Genel atıklar siyah torbalarda toplanır ve üçte ikisi dolan torbaların

ağzı bağlanır. Boş ilaç şişeleri, değersiz eşyalar, mektuplar, giysiler, çocuk

bezleri, eldivenler, boş foley ve diğer drenaj sondaları, kullanılıp atılan hasta

eşyaları, temiz bezler ve peçeteler bu grup atıklara iyi birer örnektir.

Enfeksiyöz, yüksek derecede enfeksiyöz, patolojik ve anatomik atıkların

toplanmasında kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır. Bu torbalar yırtılmaya,

delinmeye, patlamaya ve en az 10 kilogram kaldırma kapasitesine sahip

taşımaya dayanıklı, çift kat kalınlığı 100 mikron olacak şekilde orijinal orta

yoğunluklu polietilen hammaddeden üretilmiş, sızdırmaz, otoklava dayanıklı,

çift taban dikişli ve körüksüz özellikte olmalıdır. Torba üzerine "Uluslararası

Biyotehlike" sembolü ve "DİKKAT! TIBBİ ATIK" ibaresi yazılı olmalı veya

yapıştırılmalıdır (Şekil 4A). 

Delici-kesici atıklar, üzerinde kesici alet simgesi olan, plastik veya aynı

özelliklere sahip kartondan yapılmış kutu veya konteynerlerde toplanır. Bu

kutular da delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez,

açılması ve karıştırılması mümkün olmayan özellikte olmalı, gerekirse, ayak

pedallı büyük kaplar kullanılmalıdır. Kutu üzerine "Uluslararası Biyotehlike"

sembolü ve "DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK" ibaresi yapıştırılmalıdır.

Farmasötik atıklar kahverengi, mavi veya beyaz kutularda, plastik torba

veya kaplarda toplanır. İçinde ilaç kalıntısı bulunan şırınga, tüp, şişeler, sondalar

ihtiyaçtan fazla yazılmış veya son kullanma tarihi geçmiş tabletler, kapsüller,

sıvı-toz-krem veya losyonlar, göz damlaları, suppozituvarlar; uyuşturucu

kalıntıları  veya  atıkları,  kontrole  tabi  ilaçlar;  vücuda  yapıştırılan  ilaçlı

nesnelerden oluşur.

Radyoaktif atıklar üzerinde radyoaktif madde sembolü etiketlenmiş, sarı

kaplar veya kurşunlu kutularda toplanır. Radyoaktif madde ile kirlenmiş veya

eser miktarda bu atıkları içeren boş tüpler, şişeler, şırıngalar, eldivenler,

maskeler, ilaç şişeleri, yastıklar, gecelik giysiler, temizlik bezlerinden oluşur. 
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3. Medikal Atık Kaplarının Etiketlenmesi

Atıkların, oluşum yerinde ayrıştırılarak toplandıktan sonra geçici depolama

alanlarına  taşınıncaya  kadar  atık  torbaları,  kapları  veya  konteynerlerde

tutulması gerekir. Sağlık kuruluşu içinde çeşitli ünitelerde biriken medikal

atık torbaları toplanır ve atık taşıma araçlarına yüklenirler. Taşıma sırasında

atıkların karışmaması için BMA bulunan kap, torba veya konteynerler kapatılıp

mühürlenmeli  ve  üstüne  atığın  özelliklerini  gösteren  uygun  bir  etiket

yapıştırılmalıdır. Etiketler, suda silinmeyen bir kalemle doldurulmalı,

"Uluslararası Biyolojik Tehlike" ya da "Sitotoksik Tehlike" sembolü ve

"Dikkat!  TIBBİ  ATIK" ibaresi  yapıştırılmalıdır.  Sitotoksik  atık  sembolü,

telofazdaki bir hücredir (Şekil 3B). Kaplar atığın oluştuğu yerin (bölüm veya

laboratuvarın) adını taşımalıdır. Böylece bir sorun ya da kaza halinde, atıkların

geriye doğru hızlı ve doğru bir şekilde takip edilmesi ve gerekirse doğaya

uygun iyileştirme için sorumluluk alınması sağlanır.

Renk kodu Atık kabı/konteyner tipi ve atık kategorisi Muamele ve bertaraf  seçenekleri

Sarı Plastik torba, Kategori 1,  2, 3 ve 6 atıklar Yakma / derine gömme

Kırmızı Dezenfekte edilmiş konteyner/plastik torba, Otoklav, mikrodalga veya kimyasal 

Kategori 3, 6 ve 7 atıklar muamele (Kategori 7 atıkları geri dönüşüme 

gönderilir)

Mavi Plastik torba/delinmeye dayanıklı konteyner, Otoklav, mikrodalga veya kimyasal muamele

Kategori 7 atıklar. ve tahrip etme/parçalama

Beyaz Plastik torba/saydam, delinmeye dayanıklı, Otoklav, mikrodalga veya kimyasal muamele

Kategori 4 atıklar ve tahrip veya parçalama ve enkapsülasyonla 

güvenli toprağa gömme

Tablo 6. Medikal atık kategorileri, renk kodları ve bertaraf yöntemleri.

Evsel atıklar Ambalaj atıkları Tıbbi atıklar Tehlikeli atıklar Radyoaktif atıklar

Şekil 2. Atıkların ayrıştırılarak toplanması.
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4. Medikal Atık Taşıtlarının Etiketlenmesi

Atıkların oluşum yerinden geçici depolama alanlarına taşınmasında özel

araçlar kullanılır. Sağlık kuruluşu içinde çeşitli ünitelerde biriken medikal

atık torbaları toplanır ve bu araçlarla taşınırlar. Atık torbalarının taşınmasında

tekerlekli ve kapaklı, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden

yapılmış arabalar, kaplar, konteynerler veya diğer amaçlarla kullanılmayan el

arabaları kullanılabilir. Bu araçlar; kolay yüklenebilmeli ve boşaltılabilmeli,

yükleme ve boşaltma sırasında atık torbasında hasara neden olabilen keskin

kenarları olmamalı ve kolayca temizlenebilmelidir. Taşıtlar, uygun bir dezen-

fektanla her gün temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 

Medikal atık taşınan araçlar atık kategorisine uygun bir renkle boyanmalı

ve etiketlenmelidir. Rutin olarak hangi taşıtta ne tür bir atık taşındığı, ne

sıklıkta ve nereye gideceğini açıklayan basit ve net bir notun konteynere

yakın göze çarpan bir yere veya duvara yapıştırılması gerekir. Etikette sorumlu

kişinin ismi, imzası ve tarihi de bulunmalıdır. Bu sorumluluk hissini artırır.

Etiketlerde alıcının ve gönderenin adı, adresi, telefon veya faks numarası

bulunmalı, ayrıca acil durumda temas edilecek kişinin adı, adresi ve telefon

veya faks numarasını da içermelidir. Araçların üstünde, "Uluslararası Biyo-

tehlike" amblemi ve "DİKKAT! TIBBİ ATIK" ibaresi bulunmalıdır. (Şekil 4)

A. BİYOLOJİK TEHLİKE B. SİTOTOKSİK TEHLİKE

Şekil 3. Biyolojik ve sitotoksik tehlike sembolleri.

Şekil 4. Medikal atıklar, turuncu renkli özel elbise giyen görevli personel tarafından özel araçlarla taşınır. 
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Atıkların Taşınması

Bu aktivitelerin üç bileşeni vardır: kurum içinde atıkların farklı gruplarda

(atık depolama torbaları veya kaplarında) toplanması, ayrıştırılmış atıkların

tesis içinde geçici depolara taşınması, depolanması ve nihayet atıkların tesis

dışına (muamele veya bertaraf tesisine) nakli.

1. Kurum İçinde Ayrıştırılarak Toplanan Atıkların Depolara Taşınması

Bölümlerde çöp kovalarında toplanan atıklar arabalarla atık toplama

istasyonuna taşınır. Atık maddelerin depolama alanından toplama odasına

alınmasını sağlamak için ayrı servis koridorları hazırlanmalıdır. Tercihen bu

koridorlar hasta ve ziyaretçiler tarafından kullanılan yollarla kesişmemelidir.

Atıklar önce bulunduğu yerden ortak depolama alanına alınmalı, buradan

tesis içindeki ya da dışındaki işleme veya bertaraf tesisine gönderilmelidir. 

2. Ortak Ara Depolama Alanı

Hastanelerde, atık paketleri ve torbalarının işleme veya bertaraf edileceği

tesise sevk edilmesinden önce toplanacağı, depolama odaları veya ara depolama

alanı gibi tesisler bulunmalıdır. BMA’lar, dış tesislere gönderilmeden önce 48

saate kadar bu depoda bekletilebilir. Depolama tesisi, hastaneden uzakta,

çevreye zararsız ve estetik görünümü bozmayacak bir yerde inşa edilir. Biri

genel ve diğeri tehlikeli atıklara ayrılan en az iki odası bulunmalıdır. Oda

sıkıntısı durumunda, tehlikeli olmayan genel atıklar uygun boyutta kapaklı

damperli kamyonda dışarıda saklanabilir. Depolama alanında, ayrı kaplarda

ve  rengi  kaplara  en  yakın  duvarın  önünde  olacak  şekilde  düzenleme

yapılmalıdır. Atık arabaları veya konteynerler bu alana geldiğinde, düzenlenen

ilgili oda veya alana sistematik olarak yerleştirilmelidir. Atık toplama veya

taşımada kullanılan araba, el arabası ve kapalı araçların parmaklıkla çevrili

hangarlarda  saklanması  gerekir.  Tehlikeli  atıkların  tehlikesiz  olanlara

karışmasını önlemek için ayrı kulübeler yapılmalıdır. Her iki kulübede de

basınçlı su ile sağlanan bir yıkama alanı, kanalizasyona drenaj kanalı ve su

sıçramalarına karşı yükseltilebilir koruma duvarlı bir platform olmalıdır.

3. Atıkların Kurum Dışına Taşınması

Atıklarda hatalı uygulamanın izlenmesi için her noktada toplanan atık

bilgileri çapraz kontrol edilir ve depolama alanında toplam atık devrini sağlar.

Atık kaynakları ile hedef arasında en az iki kontrol noktası olmalıdır. Bu
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noktalarda, atığın yeniden kullanıma girmesini engellemek ve belirlenen

taşıma yolundan sapmaması için torbalar kontrol edilmeli ve tartılmalıdır.

Arabalı taşıma saatleri ve güzergâhı tanımlanır ve uygulamaya zorlanır. Her

araba, belli bir tip çöp kutusunda toplanan atık için ayrılmış olmalıdır. 

Tehlikeli maddelerin karayollarında sınırlar ötesine taşınması ADR 2011

anlaşması kurallarına göre yapılır. Atıklar zararlılıklarına göre 9 sınıfa ayrılır

ve söz konusu yönetmeliğin kriterlerine uygun olarak, tehlikeli maddelerin

zararlarını gösteren sembol ile etiketlenerek taşınmaları gerekir (Tablo 7). Bu

yönetmelikler kapsamında ele alınmayan ancak Basel sözleşmesi kapsamında

olan atıklar sınıf 9’a göre taşınmalıdırlar. Tehlikeli maddelerin taşınırken

ilave olarak atığın tehlikelilik düzeyini gösteren UN numarasını içeren bir

etiket de kullanılır. Tehlikeli maddelerin tehlikelilik sınıfları ve kompozis-

yonlarına göre UN numaraları ve uygun nakliye isimleri tahsis edilmiştir.

Yoğun olarak taşınan tehlikeli maddeler ADR’nin 3. kısmındaki tehlikeli

maddeler listesinde bulunur.

Patlayıcı madde Parlayıcı gaz Parlamayan gaz Toksik gaz Parlayıcı sıvı

Tablo 7. Tehlikeli maddelerin zararlarını gösteren ambalaj etiketleri

Yanıcı katı madde Alevlenebilen
Suya temasta

yanıcı gaz çıkaranlar
Oksitleyici Organik peroksitler

Toksik madde Enfeksiyöz madde Radyoaktif madde Korozif madde
Çeşitli tehlikeli madde

ve nesne
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Medikal Atık Yönetiminin Maliyeti

Atık yönetimi ile ilişkili maliyetleri tespit etmek önemlidir. BMA bakımı

gerçek kurallarına uygun olarak yapılırsa, bir hastanenin genel bütçesinin

önemli bir kısmı BMA yönetiminin yapı, işletme ve sistem bakım maliyetine

gider. Hastanelerde iç ve dış olmak üzere iki tür atık yönetimi maliyeti vardır. İç

atık yönetim maliyeti atıkların ayrılması, parçalama, dezenfeksiyon, dahili

depolama, koruyucu ekipman ve ulaşım maliyetidir. Satın alma ve envanter

uygulamaları, örneğin eldiven, bot, fırçalar, dezenfektanlar vb. ile ilgili

maliyetleri belirlemek için yakından incelenmeli, yakıt maliyeti (fırın, araçlar),

elektrik vb gibi kaç saat gerektiği hesap edilmelidir. Dış atık maliyeti ise atığın

dışarı taşınması, arıtma ve nihai bertaraf maliyetini içerir.

Medikal Laboratuvarlarda Atık Akışı

Bulaşıcı olmayan atıklar 

Laboratuvar bölümlerinde karton ambalaj malzemeleri, kâğıt, termal kâğıt

ve plastik atıklar, kırtasiye ve basılı materyal şeklinde nonenfeksiyöz atıklar

oluşur. Toplanan kâğıt atıklar, haftada bir kez doğranmak ve geri dönüşüm

için satılmak üzere merkezi depolara gönderilir. Bulaşıcı olmayan atıkların,

bulaşıcı atıklarla karışmasını önlemek için kaynağında ayrıştırma gerekir.

Yanlış ayrıştırma bulaşıcı atık yükünü gereksiz olarak artıracaktır.

Sıvı atıklar

Laboratuvar temizliği ve dezenfeksiyon faaliyetleri sırasında oluşan sıvı

atıkların, kanalizasyona akıtılmadan önce kimyasal arıtma ile dezenfekte

edilmesi gerekir. Ancak, büyük hacimli sıvı atıkların dezenfekte edilmesi pratik

değildir. Bunun yerine, kan konteynerleri için dezenfeksiyon uygulaması daha

iyi bir yaklaşımdır. Analiz için alınan kan örnekleri dikkatlice metal kaplara

konulur ve otoklavda sterilize edilir. Kaplar içinde az miktarda kalan kan,

hipoklorit ile dezenfekte edilir. Rutin yıkama işlemlerinde (kan veya vücut

sıvıları ile kontamine laboratuvar veya malzemelerin dezenfeksiyonundan

sonra) ortaya çıkan sıvı atıklar kanalizasyona akıtılarak bertaraf edilmelidir.

Ancak, hastane sıvı atıkları patojenler ve daha önemlisi çoğul ilaca dirençli

bakterileri içerebilir. Belediye atık su arıtma tesisi bulunmayan şehirlerde,

hastanelerin kendi atık su arıtma tesisini kurması gerekebilir.
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Kimyasal atıklar

Testlerde kullanılan, analizler sırasında işleme katılan ve dezenfeksiyon

işleminde kullanılan kimyasalları içerir. Laboratuvarlarda aylık üretilen

formaldehit, ksilen, asitler, alkoller, sabunlar, dezenfektanlar, leke temizleyi-

cileri, diğer çözücüler, hipoklorit ve diğer sıvı kimyasal (kategori 10) atıkların

hacimleri yüzlerce litreye ulaşmaktadır. Bu tür kimyasal atıkların nötralize

edilmesinde de hipoklorit gibi kimyasal maddeler kullanılır. Dezenfeksiyondan

sonra kullanılan hipokloritin yeterince dilüe edilerek kanalizasyona akıtılması

gerekir. Sonuç olarak, günlük hastane kimyasal atık toplam hacminin yüz

binlerce litreye ulaşacağı düşünülerek, işlem öncesinde drene edilecek son

dilüsyon göz önünde bulundurularak uygulanacak yönteme karar verilmelidir.

Biyomedikal atık denetimi

Oluşan atık türü ve miktarını anlamak için BMA’ların denetlenmesi gerekir.

Bu denetim, atıkların ayrıştırılması, işlenmesi ve yönetim planının formülas-

yonuna yardımcı olur. Örnek toplama, biyokimya, hematoloji-kan bankası,

mikrobiyoloji ve patoloji gibi bölümlerde ortaya çıkan katı BMA’lar tartı aletinde

(kilogram) tartılır ve sıvı atıkların hacimleri (litre) ölçülür. Farklı bölümlerde

oluşan  biyomedikal  atık  envanteri  Tablo 8'de  ve  detayları  Tablo  9'da

özetlenmiştir.

Bölümler Oluşan atıklar Kategori

Örnek alma Vakumlu tüpler, iğneler, enjektörler, pamuklu eküvyonlar, bistüriler. 4,6,7,10

Tıbbi Vakumlu tüpler, test tüpleri, cam şişeler, plastik uçlar, otoanalizör kapları, 4,7,8,10

Biyokimya plastik şişeler, plastik uçlar, serum doldurulmuş plastik bardaklar, şişeler,

kimyasallar, radyoaktif tüpler, süresi dolmuş radyoaktif solüsyonlar,

ELISA plakları, reaktifler, kan.

Tıbbi Vakumlu tüpler, test tüpleri, cam şişeler, serum fizyolojik şişeleri, plastik 3,4,7,8,10

Mikrobiyoloji şişeler, test kapları, lamlar, enfeksiyöz örnekler, bakteri üremesi olan

besiyerleri, kültür plakları, immersiyon yağı, boyalar, ELISA plakları, uçlar,

reaktifler, kan, serum stokları, idrar ve dışkı kapları.

Tıbbi Patoloji İnsan dokuları, organlar, formalin, gazlı bez, pamuk, lamlar, filtre kâğıdı, 1,4,7,8,10

kâğıt şeritler, tahta çubuklar, kimyasal maddeler, reaktifler, boyalar.

Hematoloji Vakumlu tüpler, plastik tüpler, PVC kan torbaları, lamlar, Hb tüpleri, kapiller 4,6,7,8,10

ve Kan Bankası pipetler, bistüriler, iğneler, ESR tüpleri, kimyasallar, immersiyon yağı, kan,

gazlı bez parçaları, boyalar. 

Tablo 8. Farklı laboratuvar bölümlerinde oluşan atık envanteri.
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Örnek Alma Bölümü: Hastalardan alınan kan, idrar, gaita, balgam ve

diğer örnekler numune alma bölümünde toplanır. Hasta örnekleri, teknisyen

veya hemşire personel tarafından toplanır ve laboratuvarlara gönderilir. Bazı

kan örnekleri antikoagülanlı tüplere alınır. Kan örnekleri vakumlu tüplerde

toplanmalıdır. Vakumlu sistem, enjektör ve iğne ile kan toplamadan daha

pahalıdır. Ancak, vakumlu tüplerle kan alımından sonra yanlışlıkla kan

dökülmeleri önlenmektedir. Ayrıca, örnek steril ve antikoagülan oranı sabit

kalır. Ancak, atık yönetimi açısından vakumlu sistemin en önemli dezavantajı

holder  iğnelerinin  kolayca  tahrip  edilememesidir.  Kullanılmış  iğneleri

kapaklarına takmaya çalışılmamalıdır.

İğneler elektrikli iğne destroyeri üzerinde yakarak kısmen tahrip edilebilir.

Kısmen yanmış iğneler ve vakumlu tüp iğneleri sarı-kırmızı delinmeye dayanıklı

Toplam

Atık Tipi Bölümü (Atık Miktarı/ay) Ay Ort./yıl

Kategori 1 (kg) Tıbbi Patoloji (8-10) 8-10 100

Kategori 3 (kg) Tıbbi Mikrobiyoloji (600-700) 600-700 7800

Kategori 4 (kg) Örnek alma (1-3), 243-321 3400

Tıbbi Biyokimya (100-130), 

Tıbbi Mikrobiyoloji (35-50), 

Tıbbi Patoloji (25-35), 

Hematoloji-Kan Bankası (90-105)

Kategori 6 (kg) Örnek alma (6-8), 15-20 200

Hematoloji-Kan bankası (9-12)

Kategori 7 (kg) Örnek alma (6-8), 116-146 1500

Tıbbi Biyokimya (35-40), 

Tıbbi Mikrobiyoloji (9-12), 

Tıbbi Patoloji (35-45), 

Hematoloji-Kan Bankası (35-40)

Kategori 8 (litre) Tıbbi Biyokimya (120-160), 480-650 6800

Tıbbi Mikrobiyoloji (60-80), 

Tıbbi Patoloji (180-250), 

Hematoloji-Kan Bankası (120-160)

Kategori 10 (kg) Örnek alma (3-5), 164-220 2300

Tıbbi Biyokimya (33-45), 

Tıbbi Mikrobiyoloji (45-60), 

Tıbbi Patoloji (45-60), 

Hematoloji-Kan Bankası (35-50)

Tablo 9. Laboratuvar bölümlerinde üretilen ortalama atık miktarları (atık akışı).



328

kaplar içinde toplanır. Hastanenin farklı bölümlerinde ortaya çıkan iğneler,

sorumlu kişi tarafından bir merkezde toplanır. Koğuş ve laboratuvarlarda

sarı-kırmızı kaplarda toplanan delici-kesici cisimler, bir el arabası üzerinde

taşınan metal kutulara aktarılır. Hastane içinde ortaya çıkan tüm delici-kesici

atıklar metal kutularda toplandıktan sonra otoklavda sterilize edilmek üzere

mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilir. Otoklavlanmış delici-kesici atıklar,

bertaraf çukuruna taşınır ve kilitlenebilir çimentolu bir tanka gömülür.

Tıbbi Mikrobiyoloji: Tüm kültür plakları, antibiyotik duyarlılığı yapılan

plaklar, tüpler, şişeler ve plaklarda sıvı veya katı besiyerlerinde bakteriyel

üreme  saptanan  kültür  materyalleri  ve  hastalardan  alınan  numuneler

paslanmaz çelik kovalarda toplanır ve doğrudan otoklava yüklenir. Otoklavda

tutma süresi 121°C’de 1,5 saattir. Otoklavlamadan sonra, kaplar içinde

erimiş besiyeri ve sıvılar, paslanmaz çelik kovalara boşaltılır ve plastik veya

cam kaplar yıkanarak yeniden kullanılabilir. Mikrobiyolojide kullanılan

mikroskop lamları da delici-kesici cisim atığı olarak atılmadan önce otoklav

ile sterilize edilir ve camlar geri dönüşüm için gönderilir. Laboratuvarda yeni-

den kullanılmayacak malzemeler geri dönüşüm merkezlerinde depolanmak

üzere sevk edilir. Plastik cam malzemeler ayrıştırılır ve yüklenici firmaya geri

dönüşüm için aynı şekilde transport edilir.

Otoklavlama, kan birimlerinin atılmadan önce dekontamine edilmesinde

en etkili yöntemlerden biridir. Otoklav için kalite-kontrol testleri yapılmalı

ve kayıt altına alınmalıdır. Sterilizasyon göstergesi olarak her çalışmada

kimyasal bantlar kullanılırken biyolojik indikatörler her 15 gün sonunda bir

kez kullanılır. Otoklav kayıtları günlük olarak tutulmalı ve bu belgelerde

tarih, yükleme miktarı, basınç ve sıcaklık kayıtları bulunmalıdır.

İdrar ve dışkı örnek kapları, tuvalete akıtılarak temizlendikten sonra

hastanenin merkezi hipoklorit tankına gönderilir. Hipokloritle muamele

edilen plastik kaplar, plastik atık olarak gönderilir. İdrar örneklerini santrifüj

etmede kullanılan polipropilen tüpler ise hipoklorit ile dekontamine edilir,

yıkanır ve tekrar kullanılabilir.

Kanla kontamine pamuklu katı kirli atıklar, yakılmak üzere kırmızı renkli

torbalara atılır. Kanla kontamine pamuklular kategori 6 ve kan toplama

setleri ise kategori 7 atıkları olarak kayıt altına alınırlar.



329

Mesleki Tehlikelere Karşı Güvenlik Önlemleri

Hastalarla ve oluşan enfeksiyöz atıklarla teması olan sağlık kuruluşu

çalışanlarının  ve  atıkları  toplayan,  temizleyen  veya  taşıyan  medikal  ya

da paramedikal personelin, sağlığı tehdit eden iş kazalarına karşı yeterli

koruyucu önlemleri almış olması gerekir. Sağlık kuruluşu yöneticisinin veya

büyük hastanelerde enfeksiyon kontrol sorumlusunun bu konuda ayrıntılı

planları olmalıdır.

Medikal ve Paramedikal Personel İçin Güvenlik Önlemleri

Aşağıdaki talimatların duyurulması ve kesinlikle uyulması gerekmektedir:

1. İlgili her alanda görülebilecek bir yerde anlaşılır direktifler asılmalı,

2. Eldiven, önlük, maske gibi koruyucu giysilerin çıkarılmaması anlatılmalı,

3. Dezenfektan, sabun, temiz havlu ve kâğıt mendil vb sağlanmalı,

4. Tüm ekipman steril olmalı ve sadece steril ekipman ve araçlar kullanılmalı,

5. Personel düzenli aralıklarla tıbbi kontrolden geçirilmelidir.

Kişisel Güvenlik Önlemleri

Personele, kendi güvenlikleri için aşağıdaki önlemleri alması öğütlenmelidir.

1. BMA’lara dokunduktan sonra sabun ve ılık su ile ellerinizi yıkayın.

Ayrıca, aslında emin olmasanız bile, BMA ile temas etmiş olabileceğini

düşündüğünüz tüm vücut kısımlarınızı sabun ve su ile yıkayın.

2. Yaralı ve kesik vücut kısımlarınızı kapalı tutun.

3. Islak bandajları, hemen temiz ve kuru olanlarla değiştirin.

4. BMA taşırken tek kullanımlık lateks eldiven giyin, kullandıktan hemen

sonra atın.

5. Atıkların elbisenize bulaşmasını önlemek için önlük ya da başka bir tür

giysi kullanın. Elbiseniz kirlenirse, temiz kıyafetler giyin ve mümkünse

duş alın.
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6. BMA ile kirlenen elbiselerinizi yıkayın veya atın.

7. Kirli ve sert yüzeyleri antiseptik veya çamaşır suyu çözeltisi kullanarak

ve kâğıt havlu ile silerek derhal temizleyin ve dezenfekte edin.

8. Enjektör, iğne veya bistürileri asla çıplak elle tutmayın. Bu keskin

nesneleri almak için bir havlu, kürek, faraş ve bir süpürge kullanın.

Bunları kapaklı plastik bir delici-kesici atık kabına atın.

MEDİKAL ATIKLARIN BERTARAFI

Bertaraf etme yöntemleri; atığın tipine, bulunduğu çevreye, mevcut

teknolojiye, getireceği maliyete ve sosyal kabule bağlı olarak değişmektedir.

Belediye atıkları için uygulanan bertaraf yöntemleri, medikal atıkların yaklaşık

%75-90’ının bertaraf edilmesine de uygundur. Son yıllarda, atıkların yakılarak

yok edilmesi yerine yeni geliştirilen alternatif metotlar kullanılmaktadır.

Atıkların tümüne uygulanabilen bir bertaraf yöntemi bulunmadığı için atık

kategorisine uygun bertaraf yöntemlerinden biri seçilmelidir (Tablo 10). Küçük

ve orta ölçekli hastaneler lokal dezenfeksiyon, parçalama veya tahrip ve

otoklav işleminden sonra hastane dışındaki ortak bir muamele veya bertaraf

tesisine gönderdikleri atıkların yakılarak saniter ve güvenli bir alanda toprağa

gömülmesi yöntemini seçebilir. 

Plastik atıklar, dezenfekte edilip parçalanmalı ve daha sonra geri dönüşüm

için üretici firmalara gönderilmeli veya belediye çöplüğüne atılarak bertaraf

edilmelidir. Dekontamine edilen diğer katı atıklar da belediye çöplüğüne

atılarak bertaraf edilebilir. Enjektörler hariç, dezenfekte edilmiş kesiciler,

kapsüllü ise belediye çöplüğünde, kapsüllü değilse ve geri dönüşüm olasılığı

yoksa belediye çöplüğünde toprağa gömerek bertaraf edilmelidir. Arıtılmış

atık  sular  için  kanalizasyona  akıtma  veya  geri  dönüşüm  seçenekleri de-

ğerlendirilmelidir. Bertaraf tesislerinde yakılan atıkların külü toprağa güven-

li gömme ile bertaraf edilir.
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1. Yakma

Kontrollü koşullar altında atıkların yüksek sıcaklıkta tutularak yakılması,

inert madde ve gazlara dönüştürülmesi işlemidir. Fırınlar, petrol, elektrik

veya bunların kombinasyonu ile yakılabilir. Genel olarak, hastane atıkları

için üç tür yakma fırını kullanılır: Birden fazla ocaklı fırın, döner fırın ve

kontrollü hava fırını. Hepsinde, uygun yanmayı sağlamak için birincil ve

ikincil yanma odaları bulunur. 

Çok ocaklı fırınlarda, ana bölmede katı atıklar yanarken ikinci bölmede

gazlar yanar. Her iki bölmede de aşırı hava mevcut olduğu için bunlara fazla

havalı fırınlar da denir. Döner ocaklı fırınlar, içindeki atıkların karıştırılması

ve hareketini kolaylaştırmak için hafif bir eğimle monte edilen silindirik bir

yakma odasından oluşur. Bu hava sirkülasyonunu da sağlar. Fırının primer

katı faz yanma odasını gazların yandığı ikinci bölme takip eder. Ana bölmenin

düşük oksijen oranına bağlı olarak, baca gazında bulunan partikül madde

daha iyi kontrol edilir. Özetle, ana bölmenin pirolitik koşulları 750-850°C

aralığında iken fazla hava ile çalışan ikinci bölme yaklaşık 1000-1100°C’dir.

Birinci bölmede serbest kalan uçucu maddeler birkaç saniyede yok edilir.

Kategori Muamele ve bertaraf yöntemi

1 Yakma1 veya derine gömme2

2 Yakma1 veya derine gömme2

3 Yerel otoklav, mikrodalga veya yakma1

4 Dezenfeksiyon (kimyasal arıtma3, otoklav, mikrodalga, tahrip veya parçalama4)

5 Yakma1 veya tahrip ve ilaçların güvensiz depolama ile bertarafı

6 Yerel otoklav, mikrodalga veya yakma1

7 Dezenfeksiyon (kimyasal arıtma3, otoklav, mikrodalga veya parçalama4)

8 Kimyasal muamele ile dezenfeksiyon3 ve kanalizasyona akıtma

9 Belediye çöplüğüne atılma

10 Kimyasal muamele3 sıvılar için kanalizasyona akıtma ve katılar için güvenli depolama

1Yakmadan önce hiçbir kimyasal ön işlem yapılmamalıdır. Klorlu plastikler yakılmaz.
2Derine gömme, sadece nüfusu az şehirlerde ve kırsal alanlarda kullanılabilir.
3En az %1 hipoklorit solüsyonu veya eşdeğer etkili başka bir kimyasal reaktif kullanılarak yapılan kimyasal 

muameledir. Bu kimyasal muamelenin dezenfeksiyon sağladığından emin olunmalıdır.
4Tahrip edilerek veya parçalanarak yeniden kullanılması önlenmelidir.

Tablo 10. BMA’ların muamele ve bertaraf yöntemleri.



332

Bazı  modelleri  negatif  basınç  altında  sistemi  koruma  mekanizması

ile donatıldığı için baca gazlarını daha etkili bir şekilde kontrol eder. Baca

yüksekliği zemin seviyesinden en az 30 metre yüksekte olmalıdır. Kalabalık

bölgelerde atık imhası için bu tür fırınların kurulması arzu edilmez. İnsan

anatomik atıkları, mezbaha atıkları, sitotoksik ilaçlar, atılmış ilaçlar ve kirli

atıkların yakılması tavsiye edilir.

Tıbbi  atıkların  yakılması  işlemi,  günümüze  kadar  en  sık  uygulanan

bertaraf yöntemi olmasına rağmen çevresel etkileri nedeniyle giderek terk

edilmektedir. Tıbbi atıkların yakılması pek çok sorun yaratır. Tıbbi atık yakma

fırınları çevremizdeki en önemli dioksin kaynağı olan zehirli gazlar ve toksik

kül atıkları yayarak havayı kirletirler. Dioksin, insan türü için bilinen en toksik

kimyasal karsinojenlerden biridir. Bağışıklık sistemi bozuklukları, şeker

hastalığı, doğum ve cinsel gelişim defektlerine neden olabilir. ABD Çevre

Ajansı tarafından, tıbbi atıkların hem insan faaliyetlerinden kaynaklanan

çevreye cıva emisyonunun yaklaşık %10’una sebep olduğu ve hem de havaya

dioksin emisyonunun en büyük üçüncü kaynağı olduğu bildirilmektedir. Dioksin

oluşumunu önlemek için klorlu plastik torbalar ve diğer klorlu bileşiklerin

yakılmaması gerekir. Klor veya ağır metal içeren atıkların yakılması, atmosfere

kül ve toksik gazların salınmasına neden olur. Hava emisyonları, yerel çevreyi

ve kilometrelerce uzaktaki insanları etkileyebilir. Cıva içeren öğeler enfeksiyöz

atıkların toplandığı kırmızı torbalara atılarak yakma veya diğer teknolojilerle

atık arıtması yapılan tesislere gönderilirse, çevre civa ile kontamine olacaktır.

Çevrede genel dağılım siklusuna girer ve havayla yayıldıktan sonra balık ve

yaban hayatı kontamine eder. Civa güçlü bir nörotoksindir, plasenta ve kan-beyin

bariyerini geçebilir. Toksik kül atıklarının bertaraf edilmesi için gönderildikleri

toprağa gömme alanlarında yeraltı suyuna karışma potansiyelleri vardır.

2. Otoklavda Sterilizasyon 

Atık malzemelerin basınç altında buharla doğrudan temas ettirilerek

dezenfekte edilmesi için yeterli bir süre tutulduğu düşük ısı işlemidir. Üç

tipi vardır: Gravite tipi, Ön vakum tipi ve Retort tipi. Gravite tipinde, sadece

gravite yardımıyla hava boşaltılır. Otoklav 121 °C sıcaklıkta ve 15 PSİ buhar

basıncında 60-90 dakika çalıştırılır. Ön vakumlu sistemde otoklav içindeki

havayı tahliye etmek için vakum pompaları kullanılır ve süre 30-60 dakikaya
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indirilir. Ön vakumlu otoklavlar 132 °C sıcaklıkta çalışır. Retort tipi otoklavlar

çok  daha  yüksek  buhar  ısısında  ve  basınçta  çok  daha  büyük  hacimleri

işleyecek şekilde tasarlanmıştır. Otoklav, belirli kategorilerdeki zararsız ve

tanımlanamayan BMA’ların dezenfekte edilmesine izin verir. Mikrobiyoloji ve

biyoteknoloji  atıkları,  delici-kesici  cisim  atıkları,  kirli  ve  katı  atıklar  için

otoklavda sterilizasyon tavsiye edilmektedir. 

3. Hidroklavda Sterilizasyon

Hidroklav,  otoklav  gibi  buharla  sterilizasyon  işlemi  yapan yeni bir

ekipmandır. Hidroklav çift çeperli bir kapdır. Dış kılıf içine enjekte edilen

buharla atığı içeren iç hazne ısıtılır. Atıkların içerdiği nem buharlaşır ve

gerekli buhar basıncını (35-36 PSİ) sağlar. İç haznede dönen güçlü bir mille

yavaşça dönen sağlam kürekler yardımıyla atık karıştırılır ve sürekli olarak sıcak

duvara karşı dökülür (Şekil 5). Böylece sterilizasyon ve parçalama sağlanır.

Yeterince nem yokluğunda, ek buhar enjekte edilir. Sistemin sterilizasyon

süresi 132 °C sıcaklıkta ve 36 PSİ buhar basıncı altında 20 dakikadır. Bir

periyotta toplam süre başlama, ısınma, sterilizasyon, havalandırma ve basınç

düşürme ve dehidrasyon dahil yaklaşık 50 dakikadır. Arıtılan materyaller

bertaraf edilmeden önce parçalanabilir. Beklenen hacim ve ağırlık azalması,

sırasıyla %85 ve %70 civarındadır. Hidroklavda otoklavlanabilen atıklar ve

delici-kesici cisim atıkları arıtılabilir. Delici-kesici cisim atıkları da parçalanabilir.

Bu teknolojinin zararlı hava emisyonlarına neden olmaması, sıvı atıkların az

olması, kimyasal malzeme gerekmemesi, atık hacmi ve ağırlığında azalma gibi

bazı yararları vardır.

4. Mikrodalga Dezenfeksiyon

Bu da yine ıslak bir termal dezenfeksiyon yöntemidir. Atıkları dışarıdan

ısıtan diğer termal arıtma sistemlerinden farklı olarak mikrodalga hedeflenen

malzemeyi içten dışa ısıtarak yüksek düzeyde dezenfeksiyon sağlar.

Giren malzeme önce parçalayıcıdan geçirilir. Parçalanmış malzeme yüksek

sıcaklıkta buhar ile nemlendirilmiş bir arıtma odasına itilir. Malzeme daha

sonra dönen bir taşıyıcı aracılığıyla bir dizi mikrodalga jeneratörü altında

taşınarak malzemenin 95-100 °C'de ısınması sağlanır. Minimum 30 dakikalık

bir sürede atıklar uniform olarak dezenfekte edilir. Bir siklusun toplam süresi
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Şekil 5. Hidroklav teknolojisi

1. Hidroklava atıkların yüklenmesi

Torbalanmış atık, sıradan torbalarda.

Delici-kesici cisim kapları.

Sıvı kaplar.

Karton kaplar.

Metal nesneler.

Patolojik atıklar.

2. Sterilizasyon

Atık güçlü rotatörlerle karıştırılır ve küçük 

parçalara ayrılır.

Hidroklavın çift kılıflı dış ceketi buharla 

doldurulur ve iç bölme ısıtılır.

Atıkta bulunan sıvı buharlaşır.

20 dakika sonra atık ve sıvılar sterildir.

3. Dehidrasyon

a. Vana açılır, kondensatör yardımıyla basınç

düşürülür ve steril sıvı

kanalizasyona boşaltılır.

b. Tüm sıvı buharlaşıncaya ve atık

kuruyuncaya kadar buharla ısıtma ve

karıştırmaya devam edilir.

• Atık partikülleri tamamen sterildir.

• Enfeksiyöz atıklar için ön parçalama 

gerekmez.

• Özel atık çantası ve kimyasal madde 

gerekmez

4. Boşaltma

a. Boşaltma kapısı açılır.

b. Karıştırıcı şimdi zıt yönde çalıştırılır,

karıştırıcının açılı bıçakları atıkları boşalt-

ma kapısına iter.

c. Kuru steril atık parçalanır ve bertaraf çöp

kutusuna doldurulur.

Atık şimdi bertaraf edilmeye hazırdır!
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50 dakikadır. İşlenen malzemeler, atık kabına boşaltılmadan önce otomatik

olarak ikinci bir öğütücü ile küçük parçacıklara parçalanır. Arıtılmış olan bu

malzeme yeterli özen gösterilmek şartıyla toprağa gömülebilir. Modern

sürümlerinde, sorunsuz ve etkili kontrol için işlem bilgisayarla kontrol edilir.

Mikrodalga teknolojisinde, zararlı hava emisyonları oluşmaz (yeterli

koruyucu önlemler ve filtreleme yapıldığında), kimyasal dezenfektan gerekmez,

sıvı atık ve toplam atık hacmi azalır (parçalama ve nem kaybı nedeniyle) ve

operatör için güvenlidir (çöp kutuları hazne içine otomatik kaldırma düzeni

ile alındığı için atık torbalarına elle temas gerekmez.). Bununla birlikte, şu

anda yatırım maliyeti yüksektir. Atık kategorisi numaralarına göre, kategori 3

(mikrobiyoloji ve biyoteknoloji atıkları), 4 (delici-kesici cisim atıkları), 6 (kirli

atık) ve 7 (katı atık) mikrodalga ile dezenfekte edilebilir.

5. Kimyasal Dezenfeksiyon

Kimyasal dezenfeksiyon katı, sıvı ve delici-kesici cisim atıkları yanı sıra

kimyasal atıklar için de önerilen bir yöntemdir. Bu işlemde en az 30 dakika

temas  süresinde  %1’lik  hipoklorit  çözeltisi  veya  fenolik  bileşikler,  iyot,

heksaklorofen, iyot-alkol ya da formaldehit-alkol kombinasyonu gibi diğer

eşdeğer etkili kimyasal reaktifler kullanılır. Dezenfektanlarla temas yüzeyinin

artması için atıkların önceden parçalanması gerekir. Mobil kamyonetlerde

de kimyasal arıtma yapılabilir. Atıklar ince parçalara ayrılır ve kurutulduktan

sonra %10 hipoklorit solüsyonundan geçirilir. Arıtılmış atıklar, toprağa

gömülerek bertaraf edilir.

Dezenfekte edilen atıkların geri dönüşümü, vurgulanması gereken önemli

bir konudur. Dezenfeksiyondan sonra otoklavlanabilir plastikler, cam tüpler

ve petri plakları yıkanır ve tekrar kullanılabilir. Dezenfekte edilmiş plastik

atıklar parçalanabilir ve daha sonra plastik geri dönüşüm için gönderilebilir.

Cam malzeme atıklarının tekrar veya ruhsatsız kullanılmasını önlemek için

parçalanmaları gerekir. Ancak, cam şişelerin parçalanması, toplama ve işleme

sırasında tehlikeli delici-kesici atıkların oluşmasına neden olur. Dolayısıyla,

kontamine cam şişeler dezenfekte edildikten sonra geri dönüşüm için

göndermeden önce mekanik kırma yapılmamalıdır.
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6. Saniter ve Güvenli Gömme

Delici-kesici  cisim  atıkları  için  bertaraf  tesisi  bulunmayan  alanlarda,

özellikle uygun arazisi olan sağlık kuruluşu alanı içinde, bir metre uzunluk,

genişlik ve derinliğinde, beton zemin ve duvarları olan kapaklı bir çukur

inşa edilir. Çukurun üstü, yaklaşık 5 cm çapında 1-1,5 metre yüksekliğinde

çelik bir boru döşeli ağır bir beton kapak ile kapatılır. Dezenfekte edilen

delici-kesici cisim atıkları bu boru aracılığıyla çukura atılır. Çukur dolduğunda,

boru testereyle kesilir ve deliği beton çimentosu ile kapatılır. Bu yer su

kuyuları veya sondaj kuyuları yakınında olmamalıdır.

Saniter ve güvenli toprağa gömme işlemi aşağıdaki durumlarda gereklidir:

1. Uygun yakma tesisi olmayan beş yüz binden az nüfuslu şehirler ve kırsal

alanlarda insan anatomik atıkları ve hayvansal atıkların toprağa güvenli

gömülmesi gerekir.

2. Otoklav, hidroklav veya mikrodalga uygulamaları ile dezenfekte edilen

atıklar toprağa saniter gömme yöntemiyle bertaraf edilir.

3. Yakılan atıkların külü de toprağa saniter gömme ile bertaraf edilir.

4. Uygun arıtma ve bertaraf tesisi kuruluncaya kadar BMA’ların bertaraf

edilmesi için toprağa güvenli gömme yöntemi uygulanabilir.

5. Delici-kesici cisim atıkları toprağa güvenli gömülerek bertaraf edilir.

Atıkları toprakta açılan bir çukura gömme, önemli bir bertaraf seçeneği

olmasına rağmen nihai gömülme alanlarının çevre ve insan sağlığı üzerine

olumsuz etkileri vardır. Patlayıcı özellikte metan gazı ve diğer toksik gazların

salınması atmosfer ve insan sağlığı için zararlıdır. Ayrıca, atık alanında oluşan

sıvı sızıntıları, yeraltı sularına karışabilir.
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LABORATUVARDA ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

VE YANGIN KAYNAKLI TEHLİKELER

Mustafa GÜNEY

Elektrik Güvenliği:

Elektrik, mikrobiyoloji laboratuvarları için iki ana başlık nedeniyle tehlikeye

neden olur: Birincisi elektrik ile doğrudan temas nedeniyle şok ve ölüme sebep

olabilir, ikincisi ise elektrik yangın ve patlamalara neden olabilir. Elektrik

çarpmalarından topraklı prizlerin kullanımı ve ekipman ve elektrik kabloları ile

pirizlerin iyi durumda olmalarını sağlayarak kaçınılmalıdır. Ayrıca; 

1. Acil  duş  üniteleri,  göz  yıkama  istasyonları,  lavabo  gibi  diğer  su

kaynaklarının  yakınına  anahtar,  piriz  gibi  elektrik  devre  kesicileri

konulmamalıdır. 

2. Elektrik devrelerine aşırı yükleme yapılmamalıdır. Hatta daha laboratuvar

odaları inşa halinde iken kullanılacak cihazların çekeceği elektrik

yüküne uygun kapasitede planlanıp tesisat çekilmelidir. 

3. İkili, üçlü priz gibi çoklu elektrik çıkış sistemleri mümkün olduğunca aza

indirilmelidir. Çok gerekli ise uzman personel tarafından onaylı olarak

üretilmiş malzemeler ile yapılmalıdır. 

4. Kaynaktan  gelen  yüksek  voltaj  veya  yüksek  amperli  elektrik  akımı

karşısında ekipman ile olan bağ kesilecek şekilde devre kesiciler

yerleştirilmelidir.

5. Bütün bakım ve tamirat işleri uzman personel tarafından yapılmalı ve

bu işlem öncesi elektrik devresi elektrik panosundan kesilmelidir. 

6. Elektrikli cihazlar kıvılcım oluşturabilir. Bu nedenle yanıcı, uçucu gaz

veya sıvıların yakınında bulundurulmamalıdır. 

7. Herhangi bir elektrikli cihaz kullanılmadan önce kullanım klavuzları

dikkatle okunmalı ve üretici önerilerine uyularak hareket edilmelidir.

Elektrik kablolorı üzerinde her hangi bir hasar olup olmadığı kontrol

edilmelidir.
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8. Elektrikli cihazlar ıslak elle asla dokunulmamalıdır. 

9. Elektrikle ilgili arızalarda derhal elektrik teknisyenleri aranarak haberdar

edilmeli zaman geçirilmeden sorun çözümlenmelidir. 

10. Uzatma kabloları mümkün olduğunca kullanılmamalıdır. 

11. Bazı cihazlara özellikle laboratuvar dışı amaçlarla kullanılan (kahve

makinesi, mikrodalga fırın, radyo ve kişisel ısıtıcılar gibi…) elektrikli

aletlere izin verilmemelidir.

12. Fişe takılı iken hiçbir cihaz kurcalanmamalıdır. Bir tek istisnası fişi takılı

iken ayar gerektiren cihazların kalibrasyonudur.

Elektrik çarpmalarında küçük çaplı elektrik çarpmaları dahil laboratuvar

sorumlularına derhal haber verilmemelidir. Zira küçük çaplı çarpılmalar

genellikle büyük şokların habercisi olabilir. Bu tür bir durumla karşılaşıldı-

ğında hemen cihazı fişi çekilmelidir ve yetkili uzmanlar tarafından onarımı

yapılmadan cihaz asla kullanılmamalıdır. 

Elektrik  çarpması  hayatı  tehdit  eder ve elektrik kısa devreleri yangın

çıkarabilir. Bu nedenle tüm elektrik donanımlarının (toprak hatları dahil)

düzenli olarak kontrol ve test edilmesi çok önemlidir ve bu işlemler kalifiye

elektrik teknisyenleri  tarafından  yapılmalıdır.  Laboratuvar  personeli

elektronik teçhizatının bakımını kendileri yapmaya kalkışmamalıdır. 

Voltajlar ülkeden ülkeye değişmekle beraber, düşük voltaj bile tehlikeli

olabilir. Elektrik kaynağı ve cihaz arasında voltaj ve sigorta uyumuna dikkat

edilmelidir. Laboratuvar elektrik devrelerine devre kesiciler monte edilmelidir.

Devre kesiciler insanları korumaz, kabloların aşırı ısınmasını ve böylece

yangınları önlemeye yöneliktirler. Toprak hattı hata durdurucuları (earth fault

interrupters) insanları elektrik çapmasından korumayı amaçlar. Laboratuvarda-

ki tüm fişler üç uçlu (ikisi faz, diğeri toprak uç olmak üzere) olmalıdır. Tüm

laboratuvar elektrikli teçhizatı ulusal elektrik güvenlik standartlarına ya da

uluslararası bu konuda uygulama standartlarına uygun olmalıdır. 

Laboratuvarda planlanan tüm hizmet içi eğitimlerde; elektrik araçlarının

yakınındaki ıslak ya da nemli yüzeylere dikkat edilmesi, uzun esnek elektrik

kabloların  durumu,  kablolarda  zayıf  ya  da  bozuk  yalıtım,  adaptörlerle
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devrelerde aşırı yük, alev alabilecek madde ya da buharların yakınında kıvılcım

çıkarabilen elektrikli cihazların durumu, açık ve kendi başına bırakılan elektrikli

araçlar konusunda bilinçlendirmeyi amaçlamalıdır. Ayrıca elektrik kökenli

yangınlarda CO2’li yangın söndürücüler kullanılmalıdır. Yine bu eğitimlerde

bütün personele elektrik panolarının ve ana şalterlerin yerleri öğretilmeli ve

olası bir yangın çıkışında hangi panonun nerenin elektriğini keseceğini bilecek

şekilde bilgilendirilmelidir.  

Alınan tüm önlemlere rağmen elektrik çarpması gerçekleşebilmektedir.

Elektrik çarpmalarında ciltteki yaranın görüntüsü ile iç organların uğrayabi-

leceği hasarın miktarı arasında doğru bir orantı yoktur. Elektriğe temas eden

noktalar arası mesafe kısa ise arada kalan doku şiddetle ısınır ve yanar. Yanık

elektrik akımının kuvvetine bağlı olarak artar. Deri üzerinde yanık, solunum

ve dolaşım sisteminde bozukluk, bilinç kaybı sonucu düşme ve buna bağlı

kırıklar elektrik çarpmasının muhtemel sonuçlarıdır. Alternatif akım, kalp

üzerinden geçecek olursa, kalbin sinirsel ileti sistemini bozar, kalp durur.

Elektrik, vücuttaki damarlar, sinirler, diğer dokular yoluyla; kalbe, akciğere,

beyin ve omuriliğe iletilerek öldürücü sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle

elektrik çarpmalarında ilk olarak:

1. Elektriği kesmek için sigortalar kullanılmalıdır.

2. Sigortaları kapatmadan yaralıya temas edilmemelidir.

3. Çıplak elle çarpılmış kişiye dokunulmamalıdır.

4. Lastik tabanlı ayakkabı giyilmeli, kuru bir lastik eldiven takılmalıdır. 

5. Elektrik akımını iletmeyecek kuru bir cismin üzerine çıkılmalıdır.

6. Elektrik çarpan kişinin yakınındaki kablo gibi iletkenleri, yalıtkan bir

çubukla uzaklaştırılmalıdır.

7. Hasta giysilerinden çekilerek bölgeden uzaklaştırılmalıdır.

8. Acil sağlık birimine haber verilmelidir. 

Eğer elektrik kazasının bulunduğu yerde ilkyardım yapmaya yetkili personel

varsa derhal hastanın sırtına dokunarak ve sesle uyararak tepki vermesini

beklemeli ve bir diğer kişiyi ambulans çağırmaya yollanmalıdır. Ayrıca tepki
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gelmezse soluk alıp almadığını 5 saniye süre ile izlenmeli ve hasta sırt üstü

yatırılarak solunum yolunu açık tutmak için çene yukarı kaldırılmalıdır. Eğer

hastada solunum ve kalp durmuşsa ve ilk yardım konusunda eğitimli personel

varsa derhal kalp masajı ve suni soluma başlanmalı ve ambulans ile hastaneye

nakledilmelidir.

Yangın Güvenliği

Mikrobiyoloji laboratuvarında yangın güvenliği, laboratuvar tasarımı,

yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların ve

meydana gelebilecek can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini

sağlamak amacıyla yapılan işlemler bütünüdür. Bu konudaki temel unsurlar,

yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin tamamı ile tüm personelin

bu konudaki eğitimi, yangın esnasında organize olarak yangını etkisiz hale

getirilmesi ve söndürülmesi olmalıdır. Konunun teknik detayları hakkında

bilgi için her laboratuvar güvenlik sorumluları yerel itfaiye servisi ile yakın

işbirliği içinde olmalıdır. Kimyasal tehlikelerin yanı sıra, yangın anında

enfeksiyöz materyalin olası yayılması üzerindeki etkileri de dikkate alınmalıdır.

Ayrıca yerel itfaiye yetkililerinin yangın önlenmesine yönelik olarak laboratuvar

personelinin eğitimi, yangın durumunda acil eylem ve yangın söndürücülerin

kullanımı konusunda yardımcı olması çok daha iyi olacaktır.

Laboratuvar içinde veya bulunduğu binada kontrol dışı ateş yandığının

veya duman çıktığının görülmesi halinde, itfaiyeye haber verilmelidir. Bu

maksatla kırmızı zemin üzerine sarı veya beyaz renkli "YANGIN 110" ibaresi

bulunan levhalar personelin görebileceği yerlere asılmalıdır. Ayrıca çıkabilecek

bir yangına müdahale maksadıyla gelecek itfaiye araçlarının binaya kolayca

yaklaşabilmesi için laboratuvar binasının etrafında gerekli park yasağı gibi

önlemler alınmalıdır. Ayrıca bina içindeki kaçış yolları, kaçış merdivenleri

sürekli  olarak  açık  tutulmalıdır.  Bina  içindeki  koridorlar  en  az  2 metre

genişliğinde olmalıdır.

Yangın tahliye planları, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla

ulaşabileceği bir yerde bulundurulmalıdır. Bu planda; binanın kaçış yolları,

yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su

verme ağızları, yangın pompaları ile jeneratörün yeri işaretlenmelidir. Her

laboratuvar bağlı bulunduğu yerel idarenin koymuş olduğu standarda göre

yangın algılama ve uyarı sistemlerinden bir veya bir kaçını kurmak zorundadır.
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Yangın sebeplerine bakacak olursak:

a. Elektrik devrelerinin aşırı yüklenmesi,

b.Yanıcı ve patlayıcı malzemelerin uygunsuz bırakılması veya saklanması,

c. Yanıcı maddelerinin kapaklarının açık bırakılması,

d.Bakımsız ve kötü durumdaki doğal gaz boru sistemi,

e. Yetersiz veya eksik havalandırma,

f. Elektrik hatlarının bakımı yapılmadığından eskimesi ve aşınması,

g. Sabotaj,

h.Yıldırım gibi tıbbi afetler ve doğal olaylar ve

i. Yangın önleyici tedbirlerin eğitimsizlikten dolayı zamanında alınmaması

gibi temel nedenlerin başta olduğu görülmektedir. 

Yangın Tipleri ve Sınıflandırması: Çıkabilecek yangınların uygun yangın

söndürücülerle söndürülebilmesi için yangınlar tiplere ayrılmalıdır. Zira

olabilecek her yangına aynı tip söndürücü ile müdahale edilmemelidir.

Buna göre;

a. A sınıfı yangınlar: Odun, kömür, kâğıt, ot, dokümanlar, plastik gibi

malzemelerle çıkan yangınlar

b.B sınıfı yangınlar: Kimyasal yangınlar (akaryakıt gibi sıvı maddelerden

kaynaklanan yangınlar da bu sınıfa girer)

c. C sınıfı yangınlar: Elektrik yangınlarıdır.

d.D sınıfı yangınlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum, magnezyum

gibi yanabilen hafif ve aktif metallerle, radyoaktif maddeler yangınıdır

e. ABC Sınıfı yangınlar: Karışık yangınlardır. 

Yangın Söndürme Esasları: Yangın söndürmede esas oksijen(hava),

madde ve artan ısıdan oluşan yangın üçgeninin bir kenarının ortamdan uzak-

laştırılması gerekmektedir. Bu maksatla su, amyant battaniye, kum, kanca,

balta, kova, hortum ve karbondioksit köpük, kuru kimyevi toz ve halon gazlar

içeren çeşitli tipteki yangın söndürücü cihazlar kullanılır. Laboratuvarları-

mızda en çok kuru kimyevi toz ve karbodioksitli yangın söndürücüler kulla-

nılmaktadır. Aşağıdaki tabloda yangın söndürücüler ve kullanımının sakınca-

lı olduğu yangın tipleri verilmiştir.
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Ayrıca mikrobiyoloji laboratuvarlarında yangını önlemek için:

• Laboratuvarda bir başka ifade ile tüm kapalı alanlarda sigara içmek ya-

saklanmalıdır.

• Tüm laboratuvarlarda yanıcı sıvılar herhangi bir kıvılcım kaynağından

(bunzen beki gibi) uzak tutulmalıdır.

• Yanıcı maddeler yangın ve patlamalara yol açabilen buharlaşmalara sebep

olabileceğinden havalanması iyi olan uygun ortamlarda saklanmalıdır.

• Yanabilir  sıvılar  çok  küçük  miktarlarda  (tercihen  yarım  litreyi

geçmemelidir) güvenli teneke kutularda ve havalandırması iyi yerlerde

esas büyük kısmı ise kimyasal madde saklamaya uygun depolarda

saklanmalıdır.

• Yanıcı hiçbir malzeme doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. 

• Laboratuvar ortamında dekoratif maksatlı yılbaşı ağacı, mum gibi ateş

kaynağı olabilecek eşyalardan uzak durulması gerekmektedir.

• Özellikle laboratuvar ortamında temizlik maksadıyla kullanılan benzin

vb. maddeler asla kullanılmamalıdır.

• Telefonların üzerine veya tüm personelin görebileceği yerlere yangın

ve acil yardım telefonları yazılmalıdır.

• Yangına müdahale edebilecek ekip isim listeleri oluşturulmalı ve bu

listelerin güncel olarak tutulması laboratuvar güvenlik sorumlusunun

kontrolünde olmalıdır. Ayrıca laboratuvar güvenlik sorumlusu tarafından

yapılacak yangın alarm tatbikatları ile bütün personel ait oldukları ekibi

öğrenmelidir.

Tip                   Kullanım alanı Kullanımı sakıncalı

Su Kâğıt, tahta, kumaş Elektrik kaynaklı yangınlar,

alevlenebilir sıvı, yanan metaller

Karbondioksit, toz Alev alan sıvı ve gaz, Alkali metaller, kâğıt

elektrik kökenli yangınlar            

Kuru toz                 Alev alan sıvı ve gaz, alkali metal, 

elektrik kökenli yangın

Köpük   Alev alabilen sıvılar     Elektrik yangınları

Tablo 1. Yangın söndürücülerin tipleri ve kullanımları
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• Laboratuvarlarda ve dinlenme odalarında kullanılan gaz kaynaklarının

kontrolü ve kaçak tespiti için kibrit veya çakmak asla kullanılmamalı,

bu maksatla sabun köpüğü kullanılmalıdır.

• Gaz borusu ile ocak veya bek arasında en kısa mesafe dikkate alınarak

bağlantı sağlanmalıdır. Bağlantı hortumu asla ocağı dolaştıracak şekilde

uzatılmamalıdır. Hortum bağlantılarında mutlaka kelepçe kullanılmalıdır.

• Prize takılan fişler kablolarından tutularak çekilmemelidir.

• Elektrikli cihazlar akşam mesai bitiminde eğer cihaz kullanılmıyorsa

sorumluları  tarafından  mutlaka  kapatılmalı  ve  gerekiyorsa  fişleri

çekilmelidir.

• Yangın çıkış yollarında çıkışı engelleyecek şekilde kitaplık, dolap, saksı

ve benzeri eşya bulundurulmamalıdır.

• Bilgisayar, printer ve fotokopi makineleri gibi cihazlar,  mesai bitiminde

ve/veya mesai sonrasına kalındığında yapılan çalışmalar tamamlandıktan

sonra kapatılmalı veya fişlerinden çekilmelidir.

• Her laboratuvarın güvenlik sorumlusu depolar dahil olmak üzere

elektrik tesisatında gevşek, aşınmış, çıplak veya hatalı bağlanmış kablo

vb. malzemeler açısından düzenli olarak kontrol edilmelidir.

• Yangın çıkış levhaları açık görülebilir şekilde asılmalıdır.

• Elektrikle çalışan tüm cihazlar topraklanmalıdır.

• Yangın söndürme cihazlarının kontrolü, düzenli olarak yapılmalıdır. 

• Tüm personel yangın uyarı ve ikaz sistemlerinin, yangın söndürücülerinin,

yangın söndürme istasyonlarının ve elektrik panolarının yerini bilmeli

ve bu konu her eğitimde tekrarlanmalıdır.

• Binada yangın kaynağı olabilecek kalorifer sistemi ile ilgili parametreler

(kazan su seviyesi, yakıt miktarı, ısıtıcı tankı, ateşleme sistemi) kontrol

edilecek ve sistem yetkisiz kişiler tarafından çalıştırılmamalıdır.
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Yangın Anında Yapılacaklar:

Yangın anında amaç personelin emniyetini sağlamak, yangının yayılmasını

önlemek  ve  yangın  söndürme  tüpünü  kullanarak  yangını söndürmek,

tehlikenin artması halinde, personeli bölgeden tahliye etmek ve son olarak

kıymetli evrak ve malzemeyi kurtarmaktır. Bu maksatla:

1. Yangını ilk gören aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını kullanarak

haber verir:

a. Yangını ilk gören kişi bütün iletişim araçları ile (yangın sesli veya

ışıklı uyarı sistemleri) herkese yangın çıktığını haber vermelidir.

b. Herhangi bir personel tarafından fark edilmezse tavanlardaki ısı

dedektörleri yoğun duman veya ortam ısısı belli bir ısının üzerine

çıktığında otomatik yangın alarm sistemi devreye girmelidir.

2. Yangın haberini alan ekipler, derhal yangın yerine ulaşıp, söndürme,

kurtarma, koruma ve ilk yardım faaliyetlerine süratle başlamalıdır. Bu

ekipler laboratuvar güvenlik sorumlusu tarafından planlanmalı ve teşkil

edilen ekip listeleri personele zamanında bildirilmelidir. Bu konu, her

eğitimde tekrarlanmalıdır. Bu ekiplerin görevleri:

a. Söndürme Ekipleri: Yangın meydana geldiğinde yangın söndürme

cihazları ve teçhizatları ile yangın vanalarını kullanarak yangına

müdahale etmelidir. Yangın anında yangın tipine göre söndürme

yöntemini  belirleyerek  en uygun söndürme aracıyla yangını

söndürmeye çalışmalıdır. Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki

odalarda gereken önlemler alınmalı ve yangını söndürmeye veya

yayılmasını önlemeye çalışılmalıdır. 

b. Kurtarma Ekipleri: Bu ekip varsa önce canlıları ve yaralıları kurtarmalı,

daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı

boşaltmaya hazır hale getirmelidir. Yanan binanın genel olarak

boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirinin veya en büyük

mülki amirin emriyle başlanmalıdır.

c. Koruma Ekipleri: Boşaltılan eşya ve evrakı, yangının çıkış yerine

göre ekip liderinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alınmalı

ve yangın söndürüldükten sonra malzemenin güvenli bir yere nakli
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sağlanmalıdır. Ayrıca yangın mahalline ilgisiz kişilerin girmesine

engel olunmalı ve yangının çıkışı ile ilgili olarak kanıt olabilecek

her türlü delilin dağılmasını engellemeye çalışılmalıdır.

d. İlk Yardım Ekipleri: Yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk

yardım hizmeti verirler. Hastaların triajı ve naklini sağlamalıdır.
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GÜVENLİK KONTROL LİSTELERİ

Mustafa GÜNEY - Nilgün KARABIÇAK

Bu  listeler  mikrobiyoloji  laboratuvarlarının  güvenlik  durumunun

sistematik ve periyodik değerlendirilmesine, eksik olan ve aksayan hususların

laboratuvar sorumlusuna iletilerek düzeltici önlemlerin alınmasında faydalı

olacaktır. Burada temel olarak bazı konu başlıkları incelenmiştir. 

Laboratuvarların hazırladığı kontrol listeleri, güvenlik sorumlusu tarafından

her hafta belli gün ve saatlerde kontrolünün yapılmasını takiben doldurulmalı

ve  değerlendirme  sonunda  varsa  aksaklıklar  laboratuvar  sorumlusuna

iletilmelidir. Sorunlar laboratuvar sorumlusu tarafından düzeltilemiyorsa

(hastane yönetimini ilgilendirebilen sorunlar gibi) laboratuvar güvenlik

kuruluna taşınmalı ve çözüm veya düzeltici tedbirler almaya çalışılmalıdır. 

Bu kontrol listelerinin amacı mikrobiyoloji laboratuvarlarında biyogüvenlik

hakkında genel bir farkındalık yaratmak ve bir laboratuvarda uygulanması

gereken asgari biyogüvenlik prensipleri hakkında laboratuvar sorumlularının

kendilerini gözden geçirmelerini sağlamaktır. Aşağıda üç ana başlıkta verilen

kontrol listelerini temel alarak her laboratuvar kendi imkan ve kabiliyetlerine

göre  uyarlamalı  ve  bu  konuda  genel  bir  farkındalık  yaratacak  şekilde

hazırlamalıdır. 

Bu başlıklar:

A. Personel güvenli çalışma ve sağlık kontrol listeleri,

B. Laboratuvar bina kontrol listeleri ve

C. Ekipman kontrol listeleridir. Bunlara ilave olarak klinik mikrobiyoloji

laboratuvarlarında biyogüvenlik adına tutulması ve kayıt edilmesi gereken

evrak veya formları kontrol edebilmek amacıyla hazırlanmış dökümantasyon

kontrol listesi aşağıda verilmiştir.
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DÖKÜMANTASYON KONTROL LİSTESİ

1. Laboratuvarda biyogüvenlik rehberi var mı?

2. Bu rehber bütün personele imza karşılığı tebliğ edilmiş mi?

3. Laboratuvarda yeni çalışmaya başlayanlara ve tazeleme eğitimi alacak

personele eğitim dökümanı var mı?

4. Verilen eğitimin kayıtları tutuluyor mu?

5. Laboratuvar güvenliği konusunda uyulması gerekli kanun, yönetmelik

ve tebliğler laboratuvarda hazır tutuluyor mu?

6. Personelin laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlar açısından periyodik

kontrollerini yapılıyor mu?

7. Laboratuvarda işe alınan her personele "Personel İş Sağlığı Değerlen-

dirme Formu" dolduruluyor mu?

8. Laboratuvarda çalışan personele sağlık durumunun izlenebilmesi için

"Personel Sağlık Takip Formu" tutuluyor mu?

9. Gelişebilecek kazalar için "Laboratuvar İş Kazası Tutanak Formu" mev-

cut ve kaza anında bu form tutuluyor mu?

10."Laboratuvar İş Kazası/Hastalığı Bildirim Formu" var mı?

11.Dezenfeksiyon, sterilizasyon uygulamalarını takip ve kontrol kayıtları

tutuluyor mu?

12.Uygulamalarda doğan hataların düzeltilmesi için "Tıbbi Mikrobiyoloji

laboratuvarı Güvenlik Denetlemesi Hata Kayıt Formu" var mı?

13. Laboratuvar uygulamarının düzeltilmesi için "Tıbbi Mikrobiyoloji

Laboratuvarı Güvenlik Uygulama Rehberi Düzeltme Kayıt Formu"

tutuluyor mu?

14.Laboratuvarda acil durum eylem planı ve yangın tahliye planı var mı?
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A. PERSONEL GÜVENLİ ÇALIŞMA VE SAĞLIK KONTROL LİSTELERİ

Bu bölüm, laboratuvar personelinin genel güvenli çalışma prensiplerine

uyumu ve laboratuvar yönetimi tarafından sağlanması gereken personel

çalışma koşulları ile personel sağlığı konularına ilişkin kontrol listelerini

içermektedir.

A 1. PERSONEL OLANAKLARININ KONTROL LİSTESİ

1. Kadın ve erkek personel için ayrı soyunma odaları var mı?

2. Personel için ayrı bir dinlenme odası var mı?

3. Personelin sokak kıyafetleri için kilitli dolap var mı?

4. Personel için güvenli içme suyu var mı?

5. Erkek ve kadın personel için yeterli tuvalet ve yıkanma olanakları var mı?

6. Gürültü kabul edilebilir düzeylerde mi?

A 2. KİŞİSEL TEMİZLİK VE HİJYEN OLANAKLARININ KONTROL LİSTESİ

1. Ortam temiz, düzenli ve sağlıklı mı?

2. Laboratuvarda ayrı bir el yıkama talimatı var mı?

3. Laboratuvarlarda ayrı birer el yıkama lavabosu var mı?

4. Sıcak ve soğuk su, havlu kağıt ve sabun mevcut mu?

5. El dezenfektanı mevcut mu?

6. Personelde el yıkama ve el dezenfektanı kullanma alışkanlığı var mı? 

A 3. ATIK VE DEKONTAMİNASYON KONTROL LİSTESİ

1. Laboratuvarın bir atık yönetim planı var mı?

2. Atık toplanması sırasında etrafa dökülme ve saçılma olmaması için

gerekli özen gösteriliyor mu?
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3. Atıkları toplayan personel kişisel koruyucu ekipman kullanıyor mu?

4. Acil dökülme saçılma durumları için dekontaminasyon rehberi var mı?

5. Acil dökülme saçılma durumları için dekontaminasyon kiti var mı?

6. Atıklar evsel, medikal atık gibi ayrılarak toplanıyor mu?

7. İğne, bistüri, lam gibi delici ve kesici aletler bu iş için üretilmiş delici-

kesici atık kaplarına atılıyor mu?

8. Kontamine pipetler veya pipet uçları içinde dezenfektan bulunan atık

kutusuna atılıyor mu?

9. Genel çöplerin toplanması ve atılması için yeterli organizasyon var mı?

10. Laboratuvarlarda düzenli olarak sıvı dezenfektan kullanılıyor mu?

A 4. KİŞİSEL KORUNMA EKİPMANI KONTROL LİSTESİ 

1. Kişisel koruyucu ekipman kullanım talimatı var mı?

2. Tasarımı onaylanmış koruyucu giysiler, (örn. gömlek, tulum, önlük ve

eldiven) tüm personele sağlanmış mı?

3. Tehlikeli kimyasal maddeler ve radyoaktif ve karsinojenik maddelerle

çalışmak  için  ilave  koruyucu  giysiler  (örn. kimyasal maddeler ve

dökülmeler için kauçuk önlükler ve eldivenler, otoklav ve fırınları

boşaltmak için ısıya dirençli eldivenler) var mı? 

4. Güvenlik gözlükleri, yüz kalkanları var mı?

5. Göz yıkama istasyonları var mı?

6. Göz yıkama solüsyonlarının miatları uygun mu?

7. Acil duşlar var mı?

8. Personelin kullanması için standartlara uygun yeterli miktarda maske

var mı?

9. Ağız ile pipetleme yapılıyor mu?
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A 5. SAĞLIK VE PERSONEL GÜVENLİĞİ KONTROL LİSTELERİ

1. Kurumunuzda laboratuvar güvenliğinden sorumlu uzman/birim var mı?

2. Personel için eğitim dokümanı var mı?

3. Personele laboratuvar güvenliği ile ilgili eğitimler veriliyor mu?

4. Yeni personele laboratuvarda çalışmaya başlamadan önce biyogüvenlik

eğitimi veriliyor mu?

5. Eğitim kayıtları tutuluyor mu?

6. Temizlik personeli ve sekreter gibi laboratuvar dışı personel, laboratuvar

ve orada çalışılan materyalin potansiyel tehlikeleri hakkında eğitimli mi?

7. Stratejik yerlerde ilk yardım çantaları var mı?

8. Kalifiye ilk yardım personeli veya ilk yardım eğitimi almış personel

var mı?

9. Bu personel, örn. aşındırıcı kimyasal maddelerle temas, zehirlenme ve

enfeksiyöz materyallerin kazayla yutulması gibi laboratuvara özgü acil

durumlara müdahale konusunda eğitimli mi?

10. İlk yardım hizmeti veren yer veya acil servis telefon numaraları gibi

konularda bilgi veren duyurular açık bir şekilde asılmış mı?

11. Doğurganlık çağındaki kadınlar belli mikroorganizmalar, karsinojenler,

mutajenler ve teratojenlerin sonuçları hakkında uyarıldı mı?

12. Doğurganlık çağındaki kadınların hamile ya da hamile olduklarından

şüphelenirlerse, alternatif çalışma düzenlemeleri yapılabilmesi için

medikal/bilimsel personelin yetkili üyesine bilgi vermeleri söylendi mi? 

13. Laboratuvar çalışmasına uygun bir immünizasyon programı var mı?

Kayıtları tutuluyor mu?

14. Tüberküloz laboratuvarında çalışan personel için deri testleri ve

radyolojik kontroller yapılıyor mu?

15. Personelin çalıştığı laboratuvarın özelliklerine göre periyodik kontrolleri

yapılıyor mu? Kayıtları tutuluyor mu?
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16. Hastalık ve kazalarla ilgili gerekli kayıtlar var mı?

17. Çalışma tehlikelerini minimuma indirmek için ikaz ve kaza önleme

işaretleri var mı?

A 6. ENFEKSİYÖZ MATERYALLER İLE ÇALIŞILIRKEN DİKKAT

EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR İLE İLGİLİ KONTROL LİSTESİ

1. Laboratuvar bünyesinde periyodik biyogüvenlik eğitimleri veriliyor mu?

2. Laboratuvar biyogüvenlik eğitimleri dokümanter ediliyor mu?

3. Tüm personel kültür ve enfeksiyöz materyallerin kırılma ve dökülmesi

ile ilgili durumlarda yapılması gerekenler konusunda eğitim almış mı? 

4. Örneklerin örnek alım merkezinden veya kliniklerden laboratuvara

transportu güvenli bir biçimde yapılıyor mu?

5. Gelen materyallerin kayıtları tutuluyor mu?

6. Örnekler biyolojik güvenlik kabinlerinde (kırılma ve sızma olasılığına

dikkat ederek) çalışılıyor mu?

7. Örnekler çalışılırken personel güvenlik ekipmanları kullanıyor mu? 

8. Çalışma tezgahları temiz ve düzenli mi?

9. İşlemi bitirilmiş enfeksiyöz materyaller (örn. kültür plakları, serum

tüpleri) tezgahlarda ya da başka yerlerde biriktiriliyor mu?

10.Sterilizasyon aletlerinin performansı kimyasal, fiziksel ve biyolojik gös-

tergelerle kontrol ediliyor mu?

11.Enfeksiyöz materyaller ile yapılan her çalışmadan sonra ve laboratu-

vardan ayrılmadan önce eldivenler çıkartılıp, eller yıkanıyor mu?

12.Çalışılan alanlarda yiyecek ve içecek bulunuyor mu? Tüketiliyor mu?

Sigara içiliyor mu?

13.Laboratuvar alanlarında kozmetik malzemelerin kullanılması ve gıda

bulundurulmasına izin veriliyor mu?
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14.Deney maksadı hariç laboratuvarda hayvan veya bitki bulunduruluyor mu?

15.Kullanılmış iğnelerin kapakları tekrar kapatılıyor mu? 

16.Kullanılmış iğneler elle bükülüp kırılıyor mu? 

17.Kullanılmış iğne enjektörden elle ayrılıyor mu? 

18.Kullanılmış enjektör ve iğneleri, bistüri bıçakları ve diğer keskin

materyal delinmeye dayanıklı, "kesici-delici atık kabına" atılıyor mu? 

19.Uygun olduğu yerde cam yerine plastik kullanılıyor mu?

20.Çatlak ve kırık cam eşyalar bir daha kullanılmadan atılıyor mu?

21.Atılan enfeksiyöz materyal her gün ya da daha sık toplanıyor ve güvenli

bir biçimde atılıyor mu?

21.Klinikten laboratuvara veya laboratuvar içerisinde klinik örneklerin

güvenli taşınması koordine edilip gerekli tedbirler alınıyor mu?

B. LABORATUVAR BİNA KONTROL LİSTELERİ: 

Bu  bölüm,  laboratuvar  binasının  biyogüvenlik  açısından  gözden

geçirilmesini kapsamaktadır. Esasında bu kısmın içeriği laboratuvar binasının

inşası safhasında başlamaktadır. Ülkemizdeki laboratuvarların pek çoğu

laboratuvar olarak planlanan yerde konuşlanmamaktadır. Laboratuvarların

büyük bir kısmı depo, oda veya salon olarak planlanmış yerlerin tadilatı ile

laboratuvara dönüştürülmüştür. Hâlbuki laboratuvar olarak planlanan yerlerin

özel tasarımı ve mimarisi olmalıdır. Örneğin laboratuvar girişi sınırlandırılmalı,

hastaların ve hastane çalışanlarının sık uğradığı, güzergahtan uzak yerlere

planlanmalı, aydınlatması, ısıtılması, pencere ve kapıları farklı olmalıdır.

Ayrıca laboratuvarın ofis, dinlenme ve laboratuvar kısımları birbirinden ayrı

olmalıdır. Enfeksiyöz ajanların dökülme ve sıçramaları nedeniyle meydana

gelebilecek kirlenmeleri önlemek için laboratuvarların havalandırmaları özel

olmalıdır.  Sıkıştırılmış  gazlarla  çalışıldığından  ilave  güvenlik  tedbirleri

alınmalıdır. Ayrıca diğer binalar için de geçerli olan elektrik ve yangın güvenliği

ile ilgili gerekli düzenlemeler de yapılmalıdır. Bu ve buna benzer pek çok

nedenden dolayı laboratuvarlar ve içinde konuşlandığı binaların kontrolü

ayrı bir başlık halinde ele alınmış ve değerlendirilmiştir.



358

B 1. LABORATUVAR BİNASININ KONTROL LİSTESİ

1. Bina, sel ve depreme karşı dayanıklılık önlemleri dahil olmak üzere

ulusal ve yerel bina inşaat kanun ve yönetmeliklerine uyuyor mu?

2. Ortam düzenli ve engellerden arınmış mı?

3. Genel olarak ortam temiz mi?

4. Zeminde, merdivenlerde, duvarlarda ve çatıda yapısal bozukluklar var mı?

5. Zeminler ve merdivenlerde kaymaya karşı güvenlik tedbiri alınmış mı?

6. Merdivenlerde korkuluk var mı?

7. Çalışma alanları güvenli ve çalışmak için yeterli mi?

8. Boş alanlar ve koridorlar insanların dolaşması ve büyük araçların

geçmesi için yeterli mi?

9. Tezgahlar, eşyalar ve teçhizat iyi durumda mı?

10.Tezgah yüzeyleri çözücülere ve aşındırıcı kimyasal maddelere karşı

dirençli mi?

11.Yapı, kemirici ve artropodların girmesini ve barınmasını önleyecek

şekilde inşa edilmiş mi?

12.Tüm çıplak buhar ve sıcak su boruları personeli korumak için yalıtılmış

ya da örtülmüş mü?

13.Elektrik kesintisi durumunda devreye giren jeneratör var mı?

14.Tüm bina boş olduğunda güvenli bir şekilde kilitleniyor mu?

15.Tehlikeli materyaller ve pahalı teçhizat içeren odalar boşken kilitleniyor

mu?
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B 2. LABORATUVARIN FİZİKİ KOŞULLARININ KONTROL LİSTESİ

1. Laboratuvarlara giriş sınırlaması var mı?

2. Laboratuvar girişlerinde "Biyolojik Tehlike” işareti var mı?

3. Laboratuvar girişlerinde "laboratuvarın biyogüvenlik düzeyi", "laboratuvar

sorumlusunun adı ve telefon numarası", var mı?

4. Laboratuvar girişleri, mesai saatleri sonunda kurum güvenliği tarafından

kilitleniyor mu?

5. Laboratuvar ofis ve dinlenme alanları ile laboratuvar kısımları birbirinden

ayrı mı?

6. Laboratuvarda özellikle çıkışa yakın bir yerde ayrı bir el yıkama lavabosu

var mı?

7. Laboratuvar pencerelerinde sineklik takılı mı?

8. Laboratuvar içi yerleşim personelin rahat çalışmasına olanak sağlıyor mu?

9. Laboratuvar acil çıkış kapıları ve içerideki kapılar dışa açılıyor mu? 

B 3. DEPOLAMA YERLERİNİN KONTROL LİSTESİ

1. Depolama yerleri, raflar vs. kayma, çökme ve düşmeye karşı güvenli

bir şekilde düzenlenmiş mi?

2. Depolarda tehlike oluşturabilecek çöp, istenmeyen materyal ve nesnelerin

birikmesi söz konusu mu?

3. Depolardaki malzemelerin yer bulma kartları düzgün ve güncel olarak

tutuluyor mu?

4. Tüm malzemelerin adı, açıldığı tarih, son kullanma tarihi ile içeriğinin

yazılı olduğu etiketi var mı?

5. Gereksiz,  kullanılmayan  ve  son  kullanma  tarihi  geçmiş  malzeme

bulunduruluyor mu?

6. Havalandırması iyi mi?
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7. Kimyasal maddelerin depolanması kurallara uygun mu?

8. Laboratuvar depolanan kimyasallar için “Malzeme Güvenlik Bilgi

Formları” (MSDS) var mı?

9. Yanıcı ve yakıcı sıvılar göz seviyesinin altında depolanıyor mu?

10. Birbiri ile uyumsuz kimyasal maddeler ayrı ayrı depolanmış mı?

11. Tüm kimyasal maddelerin adları ve ikazlar doğru yazılmış mı?

12. Kimyasal tehlike ikaz tabloları belirgin bir şekilde asılmış mı?

13. Acil dökülmeler için temizleme kitleri var mı?

14. Alev alabilen maddeler onaylanmış kabinlerde minimal miktarlarda

doğru ve güvenli şekilde depolanmış mı?

15. Depolardan laboratuvarlara malzeme taşınması için güvenli taşıyıcılar var mı?

B 4. ALEV ALABİLEN SIVILARIN DEPOLANMASI KONTROL LİSTESİ

1. Alev alabilen sıvıların depolanması için ayrı bir yer mevcut mu?

2. Bu alan için ayrı bir mekanik havalandırma sistemi mevcut mu?

3. Yangın riski olan bir alan olarak gerekli ikaz işaretleri mevcut mu?

4. Lamba mahfazaları kıvılcımla buharların alev alması ihtimaline karşı

korunmuş mu?

5. Alev alabilir sıvılar yanmaz malzemeden yapılmış uygun kaplarda

depolanıyor mu?

6. Tüm kapların "İçindekiler" etiketinde içeriği doğru olarak belirtiliyor mu?

7. Alev alabilen sıvı depolarının dışında ama yakınında yangın söndürücüler

ve battaniyeler bulunuyor mu?

8. Bu deponun içinde ve dışında sigara yasağı ikaz işaretleri mevcut mu? 

9. Alev alabilir malzemeler laboratuvar ortamında minimum miktarda

bulunduruluyor mu?

10.Alev alabilen maddeler depolarda güvenli kabinlerinde muhafaza

ediliyor mu?
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B 5. SIKIŞTIRILMIŞ VE SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLARIN KONTROL LİSTESİ

1. Her gaz tüpünün içeriği üzerine düzgün ve doğru bir şekilde yazılmış mı?

2. Sıkıştırılmış gaz tüpleri ve onların yüksek basınç ve azaltma valfleri

güvenlik yönünden düzenli kontrol ediliyor mu?

3. Tüp kullanılırken bağlantılı bir basınç düşürücü araç var mı?

4. Tüpler kullanılmadığı zaman ya da taşınırken koruma kapakları takılı mı?

5. Tüm  sıkıştırılmış  gaz  tüpleri  özellikle  doğal  felaket  durumunda

düşmeyecekleri şekilde sağlam bağlanmış mı?

6. Tüpler patlamaya neden olabilecek ısı kaynaklarından uzak mı?

7. Boş ve dolu tüpler birbirinden ayrı tutuluyor mu?

8. Boş tüplerin üzerine  "BOŞ" etiketi takılmış mı?

B 6. ISITMA VE HAVALANDIRMA KONTROL LİSTESİ

1. Ortamda rahat çalışılabilen bir ısı var mı?

2. Tam güneş ışığına maruz kalan pencerelerde jaluzi var mı?

3. Havalandırma yeterli mi? Özellikle mekanik havalandırma olan odalarda

saatte en az altı kere hava değişiyor mu?

4. Havalandırma temiz alanlardan kirli alana doğru mu? 

5. Havalandırma sisteminde HEPA filtreleri var mı?

6. Mekanik havalandırma biyolojik güvenlik kabinleri ve buhar dolapları

civarındaki hava akımını engelliyor mu?
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B 7. AYDINLATMA KONTROL LİSTESİ

1. Genel aydınlatma yeterli mi?

2. Çalışma tezgahlarında mecburi (yerel) aydınlatma sağlanmış mı?

3. Oda ve koridorlarda karanlık ya da iyi aydınlatılmamış köşeler var mı?

4. Floresan lambalar tezgahlara paralel mi?

5. Floresan lambalarda renk dengesi var mı?

B 8. YANGIN ÖNLEMLERİ KONTROL LİSTESİ

1. Laboratuvarın da dahil olduğu binayı kapsayan yangın talimatı var mı?

2. Yangın alarm sistemi var mı?

3. Depolar dahil olmak üzere alanların büyüklüğüne göre yeterli sayıda

yangın söndürücüler mevcut mu?

4. Taşınabilir yangın söndürücüler tam olarak dolu ve çalışır durumda

tutuluyor mu? Her zaman kendilerine ayrılan yerlerde bulunuyorlar mı?

5. Küçük çaplı acil durumlar için yangın battaniyeleri var mı?

6. Acil çıkış ve yangın kapıları iyi durumda mı?

7. Acil çıkış işaretleri mevcut mu? 

8. Yangın alarm sistemi iyi durumda ve düzenli olarak test ediliyor mu?

9. İtfaiye istasyonlarına ulaşılabiliniyor mu?

10. Bina dolu olduğunda acil çıkışlar açık mı?

11. Çıkışlar dekorasyon, eşya ve teçhizatla kapatılmış mı?  

12. Tüm çıkışlar açık bir alana bağlanıyor mu?

13. Koridorlar ve insanların dolaştığı diğer alanlar personel ve yangınla

mücadele araçlarının rahatça geçebileceği şekilde serbest mi?

14. Yangınla mücadele araçları uygun bir renkte işaretlenmiş mi?
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B 9. ELEKTRİK TEHLİKELERİ KONTROL LİSTESİ

1. Tüm laboratuvar devrelerinde devre kesiciler ve topraklama var mı? 

2. Tüm elektrik malzemeleri ve donanımları ulusal standartlara uygun mu?

3. Yeniden elektrik tesisatı döşenmesi, tüm değişiklikler ve onarımlar

elektrik güvenlik kurallarına uygun olarak yapılıyor mu?

4. Tüm araçların elektrik kabloları mümkün olduğunca kısa, iyi durumda

ve hasarsız mı?

5. Her  elektrik  prizi  (adaptör  kullanılmadan)  sadece  bir  alet  için

kullanılıyor mu? 

6. Yerlerde dağınık şekilde uzatma kabloları var mı?

C. EKİPMAN KONTROL LİSTRELERİ

Bu bölümde bir mikrobiyoloji laboratuvarında en sık kullanılan cihazların

güvenli kullanımı ile ilgili kontrol listeleri hazırlanmıştır. Bu listeler ve

içerikleri  laboratuvarda  bulunan  cihaz  çeşidine  göre  arttırılabilir  veya

değişiklik yapılarak yeniden düzenlenebilir. 

C 1. BİYOLOJİK GÜVENLİK KABİNİ KONTROL LİSTESİ

1. Biyogüvenlik kabinlerinin işletim ve güvenli çalışma rehberi var mı?

2. Tüm ekipmanın güvenlik sertifikası var mı?

3. Biyolojik güvenlik kabinleri düzenli test ediliyor ve servisten geçiyor

mu? Kayıtları tutuluyor mu?

4. Laboratuvardaki kullanıcılara güvenli çalıştırılması için eğitim veriliyor mu?

5. Aerosol,  dökülme  ve  sıçramaya  neden olabilecek  tüm  işlemler

biyolojik güvenlik kabininde yapılıyor mu?

6. Kabinde fan çalışmadan ve hava akımı güvenli moda geçmeden çalışmaya

başlanıyor mu?
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7. Örnekler biyolojik güvenlik kabinlerinde olası kırılma ve sızma olasılığına

dikkat ederek çıkarılıyor mu?

8. Biyogüvenlik kabininin yüzeyi gün sonunda, çalışma bitiminde uygun

dezenfektan ile temizleniyor mu?

9. Bakımdan önce dekontaminasyon ekipmanı için prosedür var mı?

10.Kabin içinde normal atık ve delici-kesici atık kabı var mı?

C 2. OTOKLAV GÜVENLİK LİSTESİ

1. Ekipmanın güvenlik sertifikası var mı? 

2. Biyolojik güvenlik kabinleri düzenli test ediliyor ve servisten geçiyor

mu? Kayıtları tutuluyor mu?

3. Otoklavı bu konuda eğitim almış personel tarafından çalıştırılıyor mu?

4. Sterilize edilecek malzeme otoklava uygun bir şekilde yükleniyor mu?

5. Paketlenen malzeme otoklav bandı ile bantlanıyor mu?

6. Sterilizasyonun biyolojik kontrolü doğru ve düzenli olarak yapılıyor

mu? Kayıtları tutuluyor mu?

7. Otoklavın çalıştırılması ve cihazın çalışması sırasında oluşabilecek acil

durumda yapılacak işlemler ile ilgili rehber var mı?

8. Otoklavın açılması ve sıcak malzemelerin çıkarılması sırasında dökülme,

saçılma ve sıcak buhara karşı gerekli koruyucu ekipman kullanılıyor

mu?

9. Her kullanım sonrası otoklav içine dökülme, taşma, bulaşma olup

olmadığını denetleniyor mu?

10. Çalışma bittiğinde uygun dezenfektan ile temizleniyor mu?
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C 3. SANTRİFÜJ GÜVENLİK KONTROL LİSTESİ

1. Ekipmanın güvenlik sertifikası var mı?

2. Ekipmanın güvenli kullanım talimatı var mı?

3. Gode ve rotor kadranı ağırlıkları eşitlenmiş, tüpler doğru ve dengeli

bir şekilde yerleştiriliyor mu?

4. Çalıştırılmadan önce santrifüj içi boşluk rotor seviyesinde kirlenme ve

lekelenmeye karşı gözle muayene ediliyor mu?

5. Tüp  ve  örnek  kapları  santrifüje  yerleştirilmeden  kırılma,  çatlama

yönünden kontrol ediliyor mu?

C 4. HOMOJENİZATÖR, ÇALKALAYICI VE ÖĞÜTÜCÜLERİN GÜVENLİ

KULLANIMI KONTROL LİSTESİ

1. Homojenizatör, çalkalayıcı ve öğütücülerin güvenli kullanma talimatları

var mı?

2. Tüp, kap veya şişeler cihaza yerleştirilmeden önce kırılma, çatlak veya

sızdırma yönünden inceleniyor mu?

3. Acil durumlarda yapılması gereken işlemler ile ilgili rehber var mı?

4. İşlem sonrası kap, şişe veya tüplerin kapaklarının açılması biyolojik

emniyet kabininde yapılıyor mu?

C 5. BUZDOLABI VE DERİN DONDURUCULARI KONTROL LİSTESİ

1. Buzdolabı, derin dondurucuların güvenli kullanma talimatları var mı?

2. Cihazın düz zemin ile dört ayağı da temas ediyor mu?

3. Periyodik olarak çözdürülerek içleri temizleniyor ve dezenfektanla

siliniyor mu?

4. Temizlik ve kullanım sırasında el ve yüz koruması yapılıyor mu?
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5. Buzdolabı içerisinde depolanmış bütün kutuların içerikleri buzdolabının

üzerinde ismi açık bir şekilde etiketlenerek depolanma tarihleri ve

depolayan kişinin adı yazılmış mı?

6. Yanıcı sıvılar ayrı bir buzdolabında(patlamaya karşı dayanıklı)  saklanıyor

mu?

7. Laboratuvarda bulunan buzdolaplarında yiyecek ve içecek saklanıyor mu?

8. Personelin  günlük  ihtiyaçları  için  kullandığı  ayrı  bir  buzdolabı

planlanmış mı?

C 7. ETÜV KONTROL LİSTESİ

1. Etüvlerin güvenli kullanım talimatları var mı?

2. Cihazın düz zemin ile dört ayağı da temas ediyor mu?

3. Cihazın kablo mesafesinde topraklaması da bulunan sağlıklı bir elektrik

prizine bağlı mı?

4. Kablo bağlantıları kontrol ediliyor mu?

5. Cihazın güneş ışığından, ısı kaynaklarından ve nemden uzak bir yerde

çalıştırılıyor mu?

6. Etüv kabininin üstündeki havalandırma yuvası açık tutuluyor mu?

7. Etüvler düzenli olarak gözle kontrol ediliyor mu? 

8. Periyodik olarak dezenfektanlar ile temizleniyor mu?
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