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Laboratuvar kazaları 

 



Kazalara müdahele ederken! 

 Durum nedir? 
 Ek riskler? 
 Müdahelede 

öncelik? 

 Müdahale 
prosedürlerinin 
uygulanması 

 Yetkililere haber 
verilmesi 

 Olay bildirim 
formu 
doldurulması 



Müdahelede öncelik sırası 

LAB 

ÇALIŞANLARI 

1 

LAB ORTAMI 

VE DONANIMI 

2 3 

ÇEVRE 

TOPLUM 



Acil durumlar için laboratuvarda… 

 Tam beden duşu 

Göz duşu 

 Biyolojik ve kimyasal 
dökülme saçılma kiti 

 Acil eylem planı 
bulunmalıdır. 

 

Duşların bakımları düzenli 
olarak yapılmalıdır. 



Biyolojik Dökülme-Saçılma Kiti 

KİŞİSEL 
KORUYUCU 
DONANIM 

DEZENFEKTAN 
TEMİZLEME ve 

ATIK 
DONANIMI 

SINIRLAYICI ve 
EMİCİ 



Göze sıçrama olduğunda…  

Göz 
 duşunu kullan 

Alt ve üst göz  
kapaklarını açarak  
göz küresini ortaya 

çıkar 

Göz küresini 
 aşağı-yukarı, 

 sağa sola 
 hareket ettirerek 

aralıklı olarak 
en az 15 dk yıka 

Tıbbi 
 yardım al 



Üzerinize kimyasal dökülme-sıçrama 
olduğunda… 

 Laboratuvar alanından çıkmadan 
kontamine giysileri hemen çıkar 

 

 

 Bol su ile yıkan 

 

 

 Tıbbi yardım al 



Enfektif materyalle dökülme saçılma 

Klinik 
örnek 

Aerosol önlemleri al 
(KKD’yi giyin) 

DİKKAT !

KONTAMİNE BÖLGE

GİRİLMEZ

DİKKAT !

KONTAMİNE BÖLGE

GİRİLMEZ

KKD’yi çıkar 
Kapıyı kapat ve UV’yi aç 

30 dakika bekle!   

1 

2 

3 

Materyali sınırlandır, 
dezenfektan ekle 

Olay bildirim formu 

doldur. Çift kat eldiven
giyin !

Çift kat eldiven
giyin !

DÖKÜLME-SAÇILMA 
KİTİ İLE 

DEKONTAMİNE ET 

Kaza Uyarı Formu’nu as 

Sorumluya haber ver 

4 



Enfektif materyalle dökülme saçılma 

Üremiş 
kültür 

Aerosol önlemleri al 
(KKD’yi giyin) 

DİKKAT !

KONTAMİNE BÖLGE

GİRİLMEZ

DİKKAT !

KONTAMİNE BÖLGE

GİRİLMEZ

KKD’yi çıkar 
Kapıyı kapat ve UV’yi aç 

60 dakika bekle!   

1 

2 

3 

Olay bildirim formu 

doldur. Çift kat eldiven
giyin !

Çift kat eldiven
giyin !

DÖKÜLME-SAÇILMA 
KİTİ İLE 

DEKONTAMİNE ET 

Kaza Uyarı Formu’nu as 

Sorumluya haber ver 

4 



Biyolojik Dökülme-Saçılma kiti ile müdahele 

       KKD     
   kullan 

     Sınırla 
    Dezenfekte 

      et 
       Emdir      Temizle 

Uygun  
   atık kabı  

kullan 



 
Ultra-viole (U.V.) lambalar 

 
 

  Direkt ve üst hava ışımalı 

  Dalga boyu 254 nm (nanometre) olan UV-C tipleri en etkili  

  Yarı ömürleri 2500-3000 saat 

  UV lamba + dezenfeksiyon işlemleri  

  UV lamba reflektör içinde yerden 210 cm yukarıda duvara 

monte edilmeli  



 
Ultra-viole (U.V.) lambalar 

 

  Reflektörlü/korunmuş UV lamba altında çalışma  

  Direkt ışımalı UV lamba altında korumasız halde çalışmak 

  Üst hava ışımalı UV lambalar hava dezenfeksiyonu  

  Özel tasarımlı UV lamba direkt + üst ışımalı 

  Direkt ışımalı olanlar hava + yüzey dezenfeksiyonu  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Symbol_OK.svg


 
Ultra-viole (U.V.) lambalar 

  
Laboratuvar ölçülerine göre takılması gereken üst hava ışımalı UV lamba adedi 

 
Tavan Yüksekliği 2.7-3 m 

 
Oda  Uzunluğu 3-4m 
          Genişliği 3-4 m 

 
Oda  Uzunluğu 3-4m 
          Genişliği  5.5-7 m 

 
%90 Hava Dezenfeksiyonu 

 
1 Adet 15 Watt  (W) 

 
3 Adet 15 W veya 
1 Adet 30 W veya 40 W 

 
%99 Hava Dezenfeksiyonu 

 
2 Adet 15  W veya 
1 Adet 30 W 

 
6 Adet 15 W veya 
2 Adet 30 W veya  2 adet 40 W 



Sterilizasyon ve dezenfeksiyon 
uygulamaları 

Mikobakterilere etkili dezenfektanlar 

 %5’lik fenol ve %5’lik formaldehit 10 dakika 

 %2’lik glutaraldehit  ≥ 20 dakika 

 %5’lik sodyum hipoklorit 1 dakika 

 %70’lik etanol yüzey dezenfektanı olarak ≤ 10 dakika 

 

 Formaldehit buharı biyogüvenlik kabinlerinin 

ve tesislerin dezenfeksiyonunda kullanılabilir. 

 Ancak hidrojen peroksit toksik olmadığından tercih 
edilmelidir. 



1 kısım çamaşır suyu 

Klorlu bileşikler: çamaşır suyu 

 Aktif bileşen:  
– %5 NaClO (sodyum hipoklorit) 

 Temizlik için  
– 1:50 - 1:100  

Dekontaminasyon için 
– 1:10 sulandırın 

9 kısım su 

• Sulandırımları günlük hazırlayın 
(sulandırılmış NaClO çabuk bozulur)  



Dekontaminasyon 

 Çalışma yüzeyleri 

 Ekipmanlar 

 Örnek taşıma araçları  

 Tüm kültürler 

 Stoklar 

 Diğer tüm enfeksiyöz 
materyal 

Laboratuvar çalışanının görevidir! 

dekontamine edilmelidir 

iş bitiminde ve dökülme-

saçılmalarda 
atılmadan önce 



Atık yönetimi 



Tıbbi atıklar 

• Enfeksiyöz atıklar 
– Kırmızı renkli torbalarda veya 

otoklav torbalarında toplanır 

 
• Patolojik atıklar 

– Kırmızı renkli torbalarda 
toplanır. 

 
• Kesici-delici atıklar 

– Kesici-delici atık kaplarında 
toplanır. 

 



Kırmızı renkli tıbbi atık torbaları 

 Orta yoğunlukta polietilen 

 Çift kat ve kalınlığı 100 mm 

 En az 10 kg kaldırma kapasiteli 

 Tabanı çift dikişli 

 Biyotehlike işareti 

 «Dikkat Tıbbi Atık» ibaresi 



Kırmızı renkli torbaları kullanırken 

 En fazla ¾ oranında doldur! 

Gerekirse ikinci bir torba içine 
koyarak sızdırmazlık sağla! 

 Torba içeriğini sıkıştırma, 
torbadan çıkartma, boşaltma, 
aktarma! 

 Kesinlikle tekrar kullanma! 



Atıkların ayrıştırılması 

 İğne uçları, enjektörler, lam 
ve lameller, bistüri uçları, 
lansetler, vb 

Kırmızı tıbbi atık 
torbasına konur 

CDC MMWR Supplement/Vol.61 January 6 2012 



Atıkların ayrıştırılması  
üremiş kültür ile temas eden tüm materyal  

CDC MMWR Supplement/Vol.61 January 6 2012 



Güvenli taşıma  

Sızdırmaz, kolay temizlenir 
taşıma arabaları 

Bu işle görevli, eğitilmiş 
personel 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=kgxvBdUtpOuNzM&tbnid=kumjQBoVlo68MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tektibbiatik.com/pg_41_unite-ici-tasima.html&ei=Nc62Uc-BO8nWPLWjgYgJ&bvm=bv.47534661,d.ZWU&psig=AFQjCNGB3vyfWCWAbt3fptvm41qUg6r7VQ&ust=1371021163339753


Geçiçi depolama 
 >20 yatak 

Geçiçi depo 

 <20 yatak 

 konteynır 

 Bekletme süresi 

 2 gün 

 Soğutuluyorsa 7 gün 

 Kapılar dışarı açılmalı 

Haşere önlemleri 
alınmalı 

 Kolay temizlenebilir 
olmalıdır. 
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LABORATUVAR STERİLİZASYON ÜNİTESİ 

OFİS ALANI 

Hizmetli 

Ambalaj atığı 

Geçici 

Depolama 

Yeri 

Evsel atık 

Geçici 

Depolama 

Yeri 

LABORATUVAR BİRİMİ 

            

           DESTEK BİRİMİ   

Tıbbi atık 

Geçici 

Depolama 

Yeri 

Hizmetli 

Geri-dönüşür 

olanların yıkanıp 

temizlenmesi ve 

yeniden kullanıma 

hazırlanması 

Disposable ve kesici-delicilerin 

kırmızı tıbbi-atık posetlerine 

konması ve Birim dışına taşınması 

Eğitimli 

personel 

Evsel 

atıklar 
Ambalaj 

atıkları 

Hizmetli 

Ambalaj 

atıkları 

Evsel 

atıklar 

B

E

L

E

D

İ

Y

E 

OTOK-

LAV 

Analist/Analist 

yardımcısı 

disposable 

atık 

kesici-

delici  

atık 

geri-

dönüşür  

atık 

Atık yönetimi 



Çalışan güvenliği ve iş sağlığı 

Periyodik muayene ne zaman yapılmalı? 



Tarama programı 

Başlangıç testleri 

TDT (tüberkülin cilt testi) veya  

İGST (interferon gama salınım testi) 

Akciğer filmi 



İşe giriş taraması 

Akciğer filmi çekilir TDT yapılır İGST yapılır 

İsteğe bağlı 

72 saat içinde okunur 

Negatif Pozitif 

TDT 1 hafta-1 ay 
içinde tekrar edilir 

Negatif Pozitif 

Kişi MTBC ile 
enfekte değil 

TDT yılda bir 
tekrar edilir 

Aktif TB hastalığı 
klinisyen tarafından 

değerlendirilir 

TB şüpheli 
görünüm 

Normal 

12 ayda bir 
tekrar edilir 

Aktif TB 
hastalığı 

Latent TB 
enfeksiyonu 

Negatif Pozitif 

TB 
tedavisi 
başlanır 

Koruma tedavisi  
“Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi”ne 
göre dispanser hekim kararı ile başlanır 

Şüpheli bir durum 
yokluğunda yılda bir 
TDT veya İGST ile 

takip edilir 

Laboratuvar kazası 
gibi şüpheli bir 

durum olduktan 8 
hafta sonra test 

tekrar edilir 

Diğer 
hastalık  

Hastalık 
tedavisi 
başlanır 



Özet 

Laboratuvar kazalarında; 

değerlendir-eyleme geç-bildir (DEB) algoritması 
izlenmeli 

Dezenfeksiyon işlemleri düzenli yapılmalı 

Laboratuvarın atık yönetimi planı oluşturulmalı 
ve kurallarına uyulmalıdır. 

Düzenli sağlık taramaları yapılmalıdır. 

TDT / İGST 

Akciğer filmi 



Mesajınız var… 
 Laboratuvar kazaları bildirilir. 

Dezenfeksiyon amacıyla çamaşır suyu taze 
hazırlanır. 

 Atıklar yerinde ayrıştırılır ve otoklavlanır. 

 Tüm üremiş kültürler otoklavlanır. 

 İşe girişte sağlık taraması yaptırılması 
unutulmamalıdır. 



Teşekkürler… 


