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1. AMAÇ: 

Doku tipleme laboratuvarı(DTL)’nda çalışan personelin laboratuvardaki günlük faaliyetleri 

esnasında biyolojik maddelerle direkt ve indirekt temas riski bulunmaktadır. Enfeksiyon 

etkeni/etkenleri taşıma potansiyeli olan bu maddeler hem personelin hem de personel ile 

etkileşimde bulunan hastaların sağlığını tehdit etmektedir. Bu prosedürün amacı: DTL’de 

bulunan biyolojik maddelerin talimatlara uygun olarak kullanılmasını, depolanmasını ve 

imhasını sağlamaktır. 

2. KAPSAM: 

Enfeksiyon etkeni/etkenleri bulaştırma riski olan biyolojik maddeleri kapsar. 

3. SORUMLULAR  

DTL’de çalışan tüm personel ile temizlik ve taşıma görevlileri. 

4. TANIMLAR 

4.1.Biyolojik madde: enfeksiyon etkeni/etkenleri bulaştırma riski olan kan/kan ürünleri, her türlü 

vücut sıvı/salgıları, doku ve organlardır. 

4.2.Numune: biyolojik madde içeren ve muhtelif kaplarda bulunan hasta örnekleridir.  

4.3.Biyolojik maddelerden bulaşma riski olan etkenler: 

4.3.1.Hepatit B Virüsü (HBV) 

4.3.2.Hepatit C Virüsü (HCV) 

4.3.3.Hepatit A Virüsü (HAV)  

4.3.4.Delta Hepatiti Virüsü (HDV)  

4.3.5.HIV-1 ve HIV-2 Virüsleri  

4.3.6.HTLV-I ve HTLV-II Virüsleri 

4.3.7.Plasmodium falciparum 

4.3.8.Salmonella typhi  

4.3.9.Treponema pallidum  

4.3.10.Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü  

5. UYGULAMA 

5.1.Biyolojik madde içeren her numunenin sağlık açısından potansiyel olarak risk taşıdığı kabul 

edilir ve buna göre yazılı ve sözlü önlemler alınır.  
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5.2.Biyolojik maddelerle çalışan laboratuvar girişlerine görünür bir şekilde “uluslararası standart 

uyarı sembolü” asılır/yapıştırılır. 

5.3.Biyolojik maddeler “Numune Kabul/Red Kriterleri”ne göre kabul edilir.  

5.4.Etiketsiz kaplarda (tüp, şişe, petri kutusu vb) gönderilen biyolojik maddeler için test 

yapılmaz. 

5.5.Personele biyolojik maddeler hakkında eğitim verir. Bu kapsamda: 

5.5.1.Biyolojik maddeler güvenli bir ortamda saklanır; zemine ve zemin yakınına konmaz. 

5.5.2.Biyolojik maddeler sızıntı yapmayan, kapalı kaplarda bulundurulur ve taşınır.  

5.5.3.Test yapılacak biyolojik madde hakkında bilgi edinilir (enfeksiyon etkeni/etkenleri 

bulaştırma riski, güvenli çalışma yöntemi ve maruz kalma durumunda ne yapılması gerektiği 

vb). 

5.5.4.Biyolojik madde atıkları yürürlükteki mevzuata ve “Atık Yönetimi Prosedürü”ne uygun 

olarak toplanır ve imha edilir.  

5.5.5. Biyolojik maddelerle meydana gelmesi muhtemel bulaşmalara karşı laboratuvar önlüğü, 

eldiven, gözlük ve maske kullanılır. 

5.6.Çalışırken bulaşma riskini artıran ve sağlığı tehlikeye atan davranışlarda bulunulmaz:  

5.6.1.Eller çalışma esnasında vücuda ve kirli/temiz yüzeylere yüze sürülmez.  

5.6.2.Ağız ile pipetleme yapılmaz, biyolojik madde içeren numune kapları (tüp, şişe petri kutusu, 

vb.) uygun şekilde tutulur.  

5.6.3.Delici/kesici aletler (iğne/bistüri vb) kullanıldıktan sonra çıkarıldıkları kılıfa geri konmaz, 

eğilmez ve bükülmez. 

5.7.Biyolojik maddelere maruz kalındığında: 

5.7.1.Biyolojik maddelere deri yoluyla maruz kalındığında ve delici/kesici aletlerle (iğne/bistüri 

vb) meydana gelen yaralanmalarda etkilenen bölge bol su ve sabunla yıkanır ve uygun bir 

antiseptik solüsyon ile dezenfekte edilir;  

5.7.2.Biyolojik maddelere mukoza yoluyla (ağız, burun) maruz kalındığında etkilenen bölge 

sadece su ile yıkanır; göz yoluyla maruz kalındığında ise kontakt lensler (varsa) çıkarılır, sağlam 

göz korunarak maruz kalan göz lavabo/göz yıkama ünitesinde bol su/göz yıkama solüsyonu ile 

15-20 dakika yıkanır ve steril bir yara bezi ile kapatılır. 

5.7.3.Çalışma esnasında/sonrasında vücudun biyolojik maddelerle direkt teması şüphesinde veya 

durumunda: laboratuvar sorumlusuna ve enfeksiyon kontrol komitesine haber verilir; talimatlara 

uygun olarak ilk yardım yapıldıktan sonra personel en kısa zamanda enfeksiyon hastalıkları 

kliniğine sevk edilir ve şüpheli numune analiz edilmek üzere saklanır.  
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5.7.4.Çalışma esnasında/sonrasında biyolojik maddelerle indirekt teması (laboratuvar önlüğü, 

gözlük vb) şüphesinde veya durumunda: KKE çıkarılarak bulaşma ihtimali olan etkeni dışarı 

sızdırmayacak şekilde sıkıca paketlenir; üzerine bulaşma riski olduğunu gösteren uyarıcı etiket 

yapıştırıldıktan sonra diğer kirli malzemelerin olduğu çamaşırların yanına konur.  

5.8.Biyolojik madde içeren numunelerin dökülmesi/düşmesi durumunda: laboratuvar kapıları 

kilitlenir; laboratuvar sorumlusuna ve enfeksiyon kontrol komitesine haber verilir; numunenin 

döküldüğü alan boşaltılır ve çevrelenerek uyarı yazısı konur; dökülen numuneler talimatlara 

uygun şekilde dezenfekte edilerek temizlenir ve şüpheli numunenin kalan kısmı analiz edilmek 

üzere saklanır.  

5.9.Kirli alan üzerinde bulunan bilgisayar, telefon vb. cihazlara kontaminasyon riski olan 

eldivenle dokunulmaz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


