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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT094 

ALAN  Tıbbi Laboratuvar 

DAL/MESLEK Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Tıbbi Laboratuvarda Güvenlik Önlemleri 

MODÜLÜN TANIMI  

Laboratuvar çalıĢma ortamını tanıma, laboratuvar güvenlik 

önlemlerini alma, laboratuvar çalıĢma prosedürünü 
öğrenme ve becerilerin kazandırıldığı öğretim materyalidir 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Tıbbi laboratuvarda güvenlik önlemleri almak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: ÇalıĢma ortamını tanıyarak kiĢisel, biyolojik 
ve kimyasal maddelere karĢı güvenlik önlemleri 

alabileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Laboratuvar ortamını tanıyabileceksiniz 

2. Laboratuvarda kiĢisel güvenlik önlemleri alabileceksiniz 

3. Kimyasal maddelere karĢı güvenlik önlemleri 
alabileceksiniz 

4. Biyolojik maddelere karĢı biyogüvenlik önlemleri 

alabileceksiniz 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Laboratuvar ortamında Laboratuvar elektrikli 

cihazlar, önlük, eldiven, maskeler, göz / yüz koruyucular, 

iĢitme koruyucuları, özel giysi, ilk yardım çantası 

 

Ortam: Laboratuvar ortamı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b ) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 
değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili öğrenci; 

 

SeçmiĢ olduğunuz tıbbi laboratuvar alanının temelini oluĢturan tıbbi laboratuar 

güvenliği modülünde amaçlanan ilke: laboratuvar ortamını tanıma, laboratuvar araç 

gereçlerini kullanma, biyolojik materyaller ve kimyasal maddelere karĢı risk faktörlerinden 
korunarak güvenli bir laboratuvar ortamında çalıĢa bileceksiniz. 

 

 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile laboratuvar ortamını tanıyabileceksiniz  
 

 

 
 

 Sağlık iĢletmelerinde bulunan laboratuvarlar hakkında bilgi toplayarak bu 

bilgileri dosya haline getiriniz 

 Laboratuarlarda kullanılan cam malzemelerin kullanım amaçlarını araĢtırınız. 

 Laboratuarlarda kullanılan elektrikli cihazlar hakkında bilgi edininiz. 

 Çevrenizde bulunan en yakın laboratuvarı ziyaret ederek çalıĢmaları hakkın elde 

ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. LABORATUVAR 
 

1.1. Laboratuvarın Tanımı 
 

AyrıĢtırma, birleĢtirme yoluyla bir sonuca ulaĢmak veya teĢhis koymak için çeĢitli 

araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araĢtırmaların, 

deneylerin yapıldığı özel donanımlı yerdir. 
 

1.2. Tıbbi Laboratuvarın Tanımı 
 

Laboratuvarda tüm inceleme ve analizlerin, Mikrobiyolojik, Biyokimyasal, 

Hematolojik, Parazitolojik, Patolojik ve Ġmmünolojik testleri yapmakla sorumlu olup, 
hekimin istemi doğrultusunda hastalıkların teĢhisi ve tedavisinin izlenilmesinde yardımcı 

olan birimlerdir. 

 

1.2.1. Tıbbi Laboratuvar Bölümleri 
 

1.2.1.1. Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı 
 

Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı; kan, idrar, balgam vb materyallerden enfeksiyon 

hastalıklarının araĢtırıldığı bölümdür. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.2.1.2. Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı 
 

Tıbbi biyokimya laboratuvarı; kan, idrar, vücut sıvıları, dıĢkı vb biyolojik 
materyallerden kalitatif ve kantitatif analizlerin yapıldığı bölümdür. 

 

1.2.1.3. Hematoloji Laboratuvarı 
 

Hematoloji laboratuvarı; kan ve kan hastalıkları ile ilgili analizlerin yapıldığı 

bölümdür. 

 

1.2.1.4. Patoloji Laboratuvarı 
 
Patoloji laboratuvarı; hastalardan alınan biyopsi (Canlı dokudan alınan dokudan 

örnek) Otopsi (ölüden alınan doku örneği) materyallerinin mikroskobik ve makroskobik 

(gözle direkt bakılarak yapılan ) incelemelerin yapıldığı bölümdür. 
 

1.2.1.5. Tıbbi parazitoloji Laboratuvarı 
 

Tıbbi parazitoloji laboratuvarı; vücut dokusu ve dıĢkı örnekleri vb. materyallerin 

paraziter yönden araĢtırıldığı bölümdür. 

 

1.2.1.6. Ġmmünoloji Laboratuvarı 
 

Vücut sıvılarında antijen-antikor reaksiyonlarının araĢtırıldığı laboratuvardır. 
 

1.2.1.7. Kan Merkezi 
 
Tedavide kullanılmak üzere kan ve kan ürünlerinin hazırlandığı ve uygunluk 

testlerinin yapıldığı laboratuvarlardır. 

 

1.2.2. Tıbbi Laboratuvarlarda Kullanılan Cam Malzemeler 
 

Tıbbi laboratuvarlarda kullanılan cam malzemeler kimyasal reaksiyonlardan 
etkilenmeyen, deterjan ve asitlerle kolayca temizlenebilen malzemeler olup laboratuvarda 

yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 
Tıbbi laboratuvarlarda kullanılan cam - araç gereçler; 

 

 Mezür, Miktarı fazla olan sıvıların hacmini ölçmekte kullanılan 
taksimatlı/dereceli silindir Ģeklinde kaplardır. 
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Resim 1.2: Mezür 

 

 Beher glass, Sıvı ve çözeltilerin karıĢtırılmasında, ısıtılmasında kullanılan 
değiĢik büyüklükte dibi düz cam kaplardır. 

 

                      
 

            Resim 1.3: Beher glass         Resim 1.4: Erlen mayer             Resim 1.5: Balon 
 

 Erlenmayer, Özellikle buharlaĢması istenmeyen çözeltilerin hazırlanmasında, 
ısıtılmasında ve titrasyonlarında kullanılan değiĢik büyüklükte konik kaplardır. 

 

 Balon, Çözeltilerin hazırlanması ve ısıtılmasında kullanılan ateĢe dayanıklı 

camdan yapılmıĢ dipleri düz/ yuvarlak olan dar boyunlu cam kaplardır. 
 

 Balon joje, Çözelti hazırlamada kullanılan armut biçiminde uzun ve dar boyunlu 
kaplar olup boyunlarında belli sıcaklıkta belli bir hacmi gösteren çizgisi olan 

kaplardır.  
 

                        
 

            Resim.1.6:Balon joje                Resim.1.7:Cam pipetler 
 

 Cam pipetler, Belirli ölçüde sıvıları bir kaptan değerine aktarmada kullanılan 
dar cam borular olup alt uçları ufak bir delik bırakacak Ģekilde aĢağı doğru 

koniktir. 
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 Deney tüpleri, ÇeĢitli deneylerin yapılmasında kullanılan uzun ince cidarlı 

silindirik bir cam kaptır. 

 

              
 

                                 Resim 1.8: Deney tüpü                    Resim 1.9: Petri kutusu 

 

 Petri kutusu, Yuvarlak biçimde kısa kenarlı besiyerlerinin döküldüğü kültür 

elde etme amaçlı kullanılan kapaklı cam malzemedir. 
 

 Lam, preparat hazırlamada kullanılan, dikdörtgen Ģeklinde, kalın cam 

malzemedir. 

 

         
 

Resim 1.10: Lam                      Resim 1.11: Lamel 

 

 Lamel, preparatların mikroskobik incelenmesinde kullanılan, kare Ģeklinde, ince 
cam malzemedir. 

 

 Saat camı, ÇeĢitli ebatlarda saat camı tarzındaki (konkav) saydam cam 

malzemedir. 

 
 

Resim 1.12: Saat camı 
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 Cam baget, Çözeltilerin karıĢtırılmasında kullanılan uçları kütleĢtirilmiĢ cam 

çubuktur. 

 

1.2.3. Cam Malzemeler Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 

Laboratuvar çalıĢmalarında diğer maddelerden yapılan malzemelere göre üstün 

niteliklerinden dolayı sıkça kullanılan cam malzemeler, kırılma gibi dezavantajlara 
sahiptirler. Laboratuvar kazalarının birçoğu cam malzemelerin kuralına uygun 

kullanılmamasından ileri gelen kazalardır. 
 

Cam malzemelerle çalıĢılırken uyulması gereken kurallar; 
 

 Çatlak ve kırık cam malzemeler sağlamlardan ayırt edilmelidir. 
 Cam malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir. 

 Tüm cam malzemeler kullanılırken risk faktörlerine karĢı kiĢisel güvenlik 

önlemleri alınmalıdır. 

 Cam malzemeler kullanılırken eldiven giyinmelidir. 
 Kırık cam malzemeler kullanılmamalıdır. 

 Kirli cam malzemeler kullanılmamalıdır. 

 Özellikle cam malzemeler taĢınırken özen gösterilmelidir. 
 

1.2.4. Laboratuvarda Bulunan Araç Gereçler 
 

 Tüp sporu, Tahta, plastik yada demirden yapılmıĢ olup standart delikleri olan 

çalıĢma esnasında tüplerin dik durmasını sağlayan bir malzemedir. 
 

 
 

Resim.1.13:Tüp sporu 

 

 Piset, Ölçülü olması gerekmeyen az miktardaki sıvı ilavesinde kullanılan kaptır. 
 

 
Resim.1.14: Piset 
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 Lanset, kapiller kan alma bölgesinin delinmesinde kullanılan araçtır. 

 

    
 

Resim 1.15: Lanset  

 
 Reaktif ĢiĢe, Reaktif saklanmasında kullanılan Ģekilleri silindirik boyun 

kısımları dar koyu renkli veya renksiz olabilen cam malzemedir. 

 

 Enjektör/Vacutainer; kan almada kullanılan vakumlu malzemelerdir. 
 

   
 

Resim 1.16: Enjektör / Vacutainer 

 

 Turnike, kan alınacak bölgeyi sıkıĢtırmaya yarayan malzemedir. 
 

 
 

Resim 1.17: Turnike 

 

 Desikatör, Mutlak kuru ağırlıkları belirlemek üzere kurutulmuĢ maddelerle 

nemsiz, ortamda saklanmaları gereken maddelerin nem almadan muhafazası için 

kullanılan kaptır 

 
Resim 1.18: Desikatör 
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 Sacayağı, Bunzen bekinde yapılacak ısıtmalarda cam malzemeyi üzerine 

yerleĢtirmek için kullanılan malzemedir. 

 

                 
 

        Resim 1.19: Sacayağı                    Resim 1.20: Amyantlı tel 

 

 Amyantlı tel, Isıyı kademeli ve homojen olarak iletir, cam malzemede çözeltiler 
ısıtılacağı zaman amyantlı tel üzerine yerleĢtirilir böylece cam malzemenin 

çatlamasını önler. 

 Bek, Deneysel çalıĢmalarda ısıtma iĢlemlerinin yapılmasında kullanılan alevin 

daha ince ve düzenli olmasını sağlayan cihazdır.  

 

 
 

Resim 1.21: Alev beki 
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 Büret, titrasyon yapımında kullanılan alt uçlarında bir musluk bulunan dereceli 

cam borulardır. 

 

        
 

Resim 1.22: Büret 

 

 Otomatik pipet/ Mikro pipet. 5-1000µl sıvılarını aktarmak ya da dilüsyon 
amacıyla tıbbi laboratuvarlarda kullanılır. 

 

 
 

Resim 1.23: Otomatik pipet ve seti 

 

 
 

Resim 1.24: Otomatik pipet uygulaması 
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 Otomatik pipet uçları: Otomatik pipetlere takılan çeĢitli ebatlardaki plastik tek 

kullanımlık uçlardır 
 

 
 

Resim 1.25: Otomatik pipet uçları 

 
 Pastör pipeti, Laboratuvarlarda çapraz bulaĢma riskini ortadan kaldırarak 

sıvıların transfer edilmelerinde, aktarılmalarında kullanılan araçtır. 
 

 
 

Resim 1.26: Pastör pipeti 

 

1.2.5. Laboratuvarda Bulunan Elektrikli Cihazlar 
 

 Mikroskop, Bir mercek düzeneği yardımıyla küçük nesneleri büyütüp daha 

belirgin duruma getirmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye 
yarayan alettir. 

 

     
 

Resim 1.27: IĢık mikroskobu 
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 Santrifüj, Deney tüplerini yüksek hızda çevirmek suretiyle sıvı içindeki 

parçacıkların dibe çökerek ayrılmalarını veya farklı yoğunluktaki sıvıları 

birbirinden ayırmaya yarayan cihazdır. 
 

    
 

Resim 1.28: Masa Tipi santrifüj 

 
 Etüv, Plastikten yapılmıĢ hassas malzemelerin kurutulmasında ve inkübasyon 

iĢlemlerinde kullanılan yaklaĢık 30-150
o
C çalıĢan cihazdır. 

 

 
 

Resim 1.29: Etüv 

 

 Pasteur fırını, Cam malzemelerin kurutulmasında ve kuru sıcak hava 
yöntemiyle sterilizasyonda kullanılan 50-350

 o
C e arasında çalıĢan cihazdır. 

 

 
 

Resim 1.30: Pasteur fırını 
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 Otoklav, Basınçlı buhar sistemiyle laboratuvarda kullanılan araç gereç ve 

malzemeleri tüm mikroorganizmalardan arındırmak (sterilizasyon) amacıyla 

kullanılan cihazdır. 

 

 
 

Resim 1.31: Otoklav 

 

 Distile su cihazı, Suyu anorganik ve inorganik maddelerden arındıran cihazdır. 

 

 
 

Resim.1.32:Distile su cihazı 

 

 Su banyosu/Benmari, Deneylerin sabit sıcaklık ve nemli ortamda 

yürütülmesinde kullanılan cihazdır. 

 

 
 

Resim 1.33: Benmari 
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 pH Metre, Sıvıların pH sını ölçmeye yarayan cihazdır. Cihazın pH ölçmeye 

yarayan kısmına elektrot denir. 
 

    
 

Resim.1.34:pH metre 

 

 Teraziler, Kimyasal reaktif maddelerini tartmak için kullanılan araçlardır. 
 

 
 

Resim.1.35:Hassas terazi 

 

 KarıĢtırıcılar/Rotator, Çözeltilerin hazırlanmasında zor çözünen maddelerin 
karıĢtırılarak çözünmelerini ve çözelti içinde homojen bir Ģekilde dağılmalarını 

sağlayan cihazlardır. 

 

                 
 

                                Resim.1.36:Rotatör               Resim1.37:Manyetik karıĢtırıcı 

 

 Buzdolabı , +4
O
C ye kadar soğuk ortam sağlayan cihaz. 

 

 Derin dondurucu, Daha sonra çalıĢılacak numunelerin (serum, idrar vb) uzun 

süre saklandığı cihazlardır -20
O
C ile -80

 O
C arasında soğutma kapasitesine sahip 

cihazdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Laboratuvarda bulunan cam malzemeleri 

tanıyınız. 

 Laboratuvarda kullanılan cam 

malzemelerin özelliklerini tanıyınız.. 

 Cam malzemelerin kullanım amaçlarını 

kavrayınız. 
 Volümetrik cam cihazları tanıyınız. 

 Laboratuvarda bulunan araç gereçleri 

tanıyınız. 

 Laboratuvarda kullanılan araç ve 

gereçleri teknik özelliklerini tanıyınız. 

 Araç gereçlerin kullanım amaçlarını 
kavrayınız. 

 Cam malzemelerin kullanım amaçlarına 
göre çeĢitlerini tanıyınız. 

 Laboratuvarda kullanılan elektrikli 

cihazları tanıyınız. 

 Laboratuvarda kullanılan elektrikli 

cihazların kullanım amaçlarını 
kavrayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
1. Sıvıların ……. .. sını ölçmede kullanılan cihaza …………. denir. 

 

2. Mikro düzeyde sıvıların ölçülmesinde ve aktarımında ………… kullanılır. 

 
3. Basınçlı buhar sistemiyle çalıĢan cihaza ……..……... denir. 

 

4. Pasteur fırınında, ……………… …sterilizasyon iĢlemi yapılır. 
 

5. Tıbbi biyokimya laboratuvarında; kan, idrar, vücut sıvıları,dıĢkı vb biyolojik 

materyallerin ……………ve……………. analizlerinin yapıldığı laboratuvardır. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 

 
Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile Laboratuvarda kiĢisel güvenlik önlemleri 

alabileceksiniz 

 
 

 

 

 Sağlık iĢletmelerinde bulunan tıbbi laboratuvarlarda çalıĢan personellerin 

çalıĢmalarında kullandıkları kiĢisel koruyucu giysiler hakkında bilgiler 

toplayarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Sağlık iĢletmelerinde tıbbi laboratuvarların olası laboratuvar kazalarına karĢı 

aldıkları tedbirleri öğrenerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. TIBBĠ LABORATUVARDA KĠġĠSEL 

GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ 
 

2.1. KiĢisel Koruyucu Önlemler 
 

Laboratuvar ortamları kaza ve enfeksiyon risklerinin yüksek olduğu çalıĢma 
alanlarıdır. Laboratuvarlarda meydana gelen kazaların büyük çoğunluğu insan hatalarından 

kaynaklanan kazalardır. laboratuvar kazalarını laboratuvar çalıĢma kurallarına uyarak 

önlemek mümkündür. Meydana gelen kazaların etkilerini asgariye indirmek veya tamamen 

ortadan kaldırmak için standartlara ve yapılacak iĢlere uygun kiĢisel koruyucu malzemeleri 
kullanmakla önlenebilir. Tıbbi laboratuvarlarda kullanılan kiĢisel koruyucu malzemelere 

aĢağıda yer verilmiĢtir. 
 

 ÇalıĢma giysisi, kimyasal maddelerin çalıĢanların üzerine sıçrayarak yakıcı ve 
delici etkilerinden korur ve enfeksiyon etkenlerinin cilde temasını önler, günlük 

kıyafetlerimizi laboratuvar risklerinden korur. 
 

 
 

Resim 2.1: ĠĢ Forması 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Eldivenler, laboratuvar çalıĢmalarında kimyasal maddelerin tahriĢ edici 

etkilerinden, enfeksiyon risklerinden korunmak amacıyla kullanılan malzemedir. 

 

 
 

Resim 2.2: Eldiven 

 

 Maskeler, Havadaki enfeksiyon etkenlerinden, gaz ve buhar yayılan, (özellikle 
sağlık açısından yüksek riskler taĢıyan) asit, kostik buharları veya gazlarına 

karĢı, yüze tam oturarak tamamen sızdırmazlık sağlayan, solunum sistemini 

koruyan kiĢisel koruyucu malzemedir. 
 

 
 

Resim 2.3: Maske 

 

 Göz/ yüz koruyucular, Laboratuvar çalıĢma ortamında cilt ve göze zarar verici 

kimyasallardan korunmak amacıyla kullanılan kiĢisel koruyucu malzemedir. 
Kullanım amaçlarına göre kimyasal ve partiküllere karĢı koruyucu zararlı ıĢın – 

ultraviyoleye karĢı koruyucu gözlükler bulunmaktadır. 

 

 
 

Resim 2.4: Koruyucu gözlük 
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 ĠĢitme koruyucuları, 85Dba’yı geçen gürültülerde kulak tıkaçları veya kulaklık 

kullanılmalıdır. Gürültü Ģiddetine göre koruma derecesi seçilmelidir. 

 Özel giysi, Laboratuvar risklerine göre özel olarak geliĢtirilmiĢ giysilerdir. 
 

 
 

Resim 2.5: Özel giysi 

 

2.2. Laboratuvar Kazalarında Ġlk Yardım 
 

Tıbbi laboratuvar çalıĢmalarını sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesi için çalıĢılan ortamın 

iyi tanınması, çalıĢılan alet ve malzemenin dikkatli bir Ģekilde kullanılmasına bağlıdır. 

 
Tıbbi laboratuvarlarda çalıĢanlar bilgili ve deneyimli dikkatli olsalar da arzu 

edilmeyen tehlikeli durumlarla karĢılaĢabilirler. Tüm tedbirlere rağmen önlenemeyen bir 

kazada en az zararla kurtulmak için ilk yardım konusunu iyi bilmek ve süratle uygulamakla 
mümkün olabilir. 

 

 Kesikler, laboratuvarda kullanılan cam kapların kırılması sonucu oluĢan keskin 
kenarların neden olduğu el ve parmaklarda kesiklere karĢı ilk alınacak önlem 

kesilen yeri mümkün olduğunca kalp hizası üstünde tutmak, kesik yerden kan 

akıyorsa kesi üzerine tamponla bası yapılarak yara üzerine antiseptik bir madde 

ile muamele ederek kan akıĢını durdurmaya yetecek sıklıkta bir gazlı bez veya 
yara bandı ile sarılmalıdır. Derin kesiklerde hemen doktora baĢvurulmalıdır. 

 Gözlerle ilgili kazalar, Göze katı bir cismin kaçması veya kimyasal maddelerin 

sıçraması sonucu ilk yardım olarak göz bol temiz su ile yıkanmalıdır. Gözlerle 
ilgili kazalarda mutlaka ilk müdahaleden sonra doktora gidilmelidir. 

 Gazlarla zehirlenmede ilk yardım, Ġlk yapılacak hareket kiĢinin gazlı ortamdan 

açık havaya çıkartılması açık havaya çıkarılan hasta ayakta durmamalı gerekirse 

suni solunum uygulanmalıdır. 
 Zehirli maddenin ağza alınmasında ve yutulmasında ilk yardım, Zehirli madde 

henüz mideye inmemiĢse bulaĢık kısmı ağızda duruyor ise ağızdan çıkartılmalı 

ve ağız içi bol su ile yıkanmalıdır. Zehirli maddenin mideye inmesi halinde 
kazazedeye su veya açık çay gibi sulu maddeler içirerek zehirli maddenin 

midedeki konsantrasyonunu seyreltmek bakımından yararlı olabilir. 
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 Derinin kimyasal maddeleri absorbsiyonunda ilk yardım, Derinin kimyasal 

madde ile temasını kesmek ve yüzeyi bol akarsuda yıkamaktır. Her türlü 

zehirlenmelerde kazazede süratle doktora ve tam teĢekküllü bir hastaneye 

götürülmelidir. 
 Yanıklarda ilk yardım, Çıplak alevle temas, sıcak yüzeylere temas ve kimyasal 

maddeler nedeniyle oluĢan yanıklarda ilk yardım olarak yanan yüzeyin hava ile 

temasını kesmek ve yarayı yumuĢak tutmak üzere vazelin veya zeytin yağı 
sürülerek üzerini steril bir sargı beziyle yumuĢak bir Ģekilde kapatıp hafif Ģekilde 

sarmak gerekir. Kimyasal maddelerden oluĢan yanıklarda (örneğin asit 

yanıkları) ilk olarak yakıcı kimyasal madde ile temas kesilmelidir. Bol su 

kullanılarak yanan kısım yıkanmalıdır. Ġlk yardımdan sonra hasta mutlaka 
doktora götürülmelidir 

 Elektrik çarpmalarında ilk yardım, Elektrik akımına kapılan kiĢi eğer baygın 

durumda ise ilk yapılacak iĢ o anda elektrikle temasta olup olmadığını 
belirlemektir. Eğer kiĢi elektrik ile temasta ise süratle ana sigortadan veya lokal 

kaynaktan (fiĢten, ara Ģartelleri, vs ) elektriği kesmek gerekir. Kazazede hayatta 

ise ilk yardım olarak suni solunum uygulanmalı derhal en yakın sağlık 
kuruluĢuna ulaĢtırılmalıdır. 

 

2.2.1. Tıbbi Laboratuvarlarda Bulunması Gereken Ġlkyardım Malzemeleri 
 

 Yangın söndürücü 

 Kum kovası 

 Yangın battaniyesi 

 Göz yıkama cihazı 

 Tehlike anında kullanılacak bir duĢ 

 Emniyet gözlükleri 

 Önlük 

 Kimyasal maddelerden koruyucu eldiven 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Üzerindeki takıları çıkarınız. 

 Küpe, kolye, künye vb takıları çıkarınız. 

 Uzun saçlarınızı toplayınız. 

 Makyajınızı siliniz. 

 Uzun tırnaklarınızı kesiniz. 

 Ciltteki açık yaraları kapatınız. 

 Açık yaralarınızı koruyucu bantla 
kapatınız. 

 Yaranız elinizde ise uygun eldiven giyiniz. 

 Laboratuvar önlüğü giyiniz. 

 Laboratuvar çalıĢmalarına baĢlamadan 
önce önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma önlüğünüzle laboratuvar dıĢına 
çıkmayınız. 

 ÇalıĢma risk niteliğine uygun nitelikte 

eldiven giyiniz. 

 Eldiven alırken sadece geçerli standart ve 
normlara uygun olanları seçiniz. 

 Yapılan iĢe uygun eldiven seçiniz 

 Eldiven kullanırken elinizi göz ve 

ağzınızdan uzak tutunuz. 

 KullanılmıĢ eldivenler uygun atık toplama 

kaplarına atınız. 

 Eldiven kullanılsa dahi laboratuardan 

çıkarken veya bulaĢma tehlikesi 
durumlarında ellerinizi yıkayınız. 

 Eldivenler laboratuvardan çıkarken veya 
bilgisayar / telefon kullanırken çıkarınız. 

 Maruz kalma niteliğine uygun tipte 
maske/Bone takınız. 

 ÇalıĢma risk niteliğine uygun maske/bone 
takınız. 

 ÇalıĢma niteliğine uygun nitelikte 
koruyucu gözlük, yüz kapatıcı veya 

güvenlik camı gibi/ yüz koruyucular 
kullanınız. 

 Göz için tehlikeli durum arz eden ( uçan 
parçacıklar, toz, radyasyon, sıçrayan 

malzemeler, tehlikeli gazlar) Potansiyel 

yüz, göz yaralanma risklerinde güvenlik 
gözlükleri kullanınız. 

 Kimyasallar, UV radyasyonu, vücut 
sıvıları, biyolojik çözeltiler kullanıldığı 

zaman güvenlik gözlükleri kullanınız. 

 Gözlük satın alınırken sadece geçerli 

standart ve normlara uygun olanları alınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ÇalıĢma risk niteliğine göre kulak 
tıkacı / manĢonu kullanınız. 

 85 dBA yı geçen gürültülerde kulak 
tıkaçları veya kulaklık kullanınız. 

 Kulaklık veya kulaklık tıkacını geçerli 

standart ve normlara uygun olanını 
seçiniz. 

 ÇalıĢma risk niteliğine uygun tipte özel 
giysi giyiniz. 

 ÇalıĢmanızın niteliğine göre önlük seçimi 
yapınız. 

 Ġlk yardım araç gereçlerini kontrol 
ediniz. 

 Ġlkyardım araç gereçlerini belli periyodik 
aralıklarla kontrol ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
1. Çoğu laboratuvar kazaları …….. ………….. ………. uyarak önlenebilen kazalardan 

oluĢmaktadır. 

 

2. Laboratuvar çalıĢmalarında kimyasal maddelerin yakıcı delici ve enfeksiyon 
etkenlerinden korumak için ……… ………… giyilmelidir. 

 

3. Yüksek risk taĢıyan kimyasal buharlarından korunmak amaçlı …….. ………. ………. 
…….. kullanmak gerekmektedir. 

 

4. Kimyasal maddelerin göze sıçramasında ilk yardım olarak ………. …….. ……….    
ile yıkanmalıdır. 

 

5. Mideye inmiĢ zehirli maddelerde ……….  …… ……… ………       içirilmelidir. 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 
 

Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile Laboratuvarda kimyasal maddelere karĢı 

güvenlik önlemleri alabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Sağlık iĢletmelerinin tıbbı laboratuvarlarında ne tür kimyasal maddeler 

kullandıklarını araĢtırarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Sağlık iĢletmeleri tıbbi laboratuvarlarında bulunan kimyasal maddelerin hangi 

ortamlarda muhafaza edildiklerini araĢtırarak edindiğiniz bilgileri 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. KĠMYASAL MADDELERE KARġI 

GÜVENLĠK ÖNLEMELERĠ 
 

3.1. Kimyasal Maddeler 
 

Doğal halde bulunan veya üretilen, herhangi bir iĢlem sırasında atık olarak ortaya 

çıkan ya da kazara oluĢan her türlü element, bileĢik veya karıĢımlardır. Tıbbi 

laboratuvarlarda kullanılan kimyasal maddelerin birçoğu zehirli olup solumakla, yutmakla ve 
deriye temas yoluyla insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler gösteren maddelerdir. 

 

3.1.1. Tıbbi Laboratuvarda Risk TaĢıyan Kimyasal Maddeler 
 

 Asitler 

 Alkalenler 
 Diğer Kimyasal maddeler olarak üç ana grupta incelenir. 

 

3.1.1.1. Asitler 
 

Asetik asit, kuvvetli oksidanlar ile patlayıcı reaksiyon verir. Kullanırken yüz maskesi 

takılmalı ve kalın lastik eldiven giyilmesi gerekir. 
 

 Nitrik Asit, Özellikle çinko (Zn ), ve Magnezyum (Mg) ve Alüminyum (Al) 

birleĢtiğinde Ģiddetli ve parlayıcı reaksiyonlar verir. Konsantre nitrik asit 
(HNO3) ve konsantre HCI karıĢtırıldığında bol duman oluĢur, karıĢtırmaktan 

sakınmalı, dumanları uzaklaĢtırmak için etkili bir çeker ocak kullanılmalıdır. Bu 

madde ile çalıĢırken disposible polivinil klorür eldiven giyilmelidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Oksalik Asit, gümüĢ (Ag)ve cıva (Hg) ile patlayıcı birleĢik verir. Oksalatlar 

toksiktir. Deri ile temastan ve yutmaktan sakınılmalıdır. 

 Pikrik Asit, Kuru haldeyken darbeye son derece hassastır. Metaller ve amonyak 

(NH3) temasta darbeye pikrik asitten daha da hassas olan pikratleri üretir. 
Deriden kolayca absorbe olur, gözleri irrite eder. Kalın lastik eldiven giyilmeli, 

gözler gözlük ile korunmalıdır. 

 Sülfürik Asit, Daima sülfürik asit (H2SO4) suya ilave edilmelidir. Sıçramalara 
karĢı yüz maskesi ve kalın lastik eldiven giyinmelidir. Tüm dumanlı asitler, 

Çeker ocak altında kullanılmalı, aside dayanıklı eldiven giyinmeli ve gözler 

korunmalıdır. 

 

3.1.1.2. Alkaliler 
 
 Amonyak, Son derece yakıcı likit ve gazdır. Anhidrit likit veya gaz halindeki 

amonyak ile çalıĢırken deri, göz ve solunum sistemi koruyucuları 

kullanılmalıdır. NH3 buharları alev alabilir. Kuvvetli okside edici ajanlar, 

halojenler ve kuvvetli asitler ile Ģiddetli reaksiyon verir. 
 Sodyum Peroksit, Sodyum (Na) ve Potasyum hidroksitlerden daha az yakıcıdır. 

Fakat su, organik maddeler, aktif kömür, gliserol, fosfor (P) ile Ģiddetli 

reaksiyon verir deri, göz ve solunum yolları kullanılmalıdır. 
 Kalsiyum Oksit, Kuvvetli yakıcıdır. Su ile Ģiddetli reaksiyon verir deri, gözler 

ve solunum yollarının kalsiyum oksit tozları ile temasa karĢı korunmaları 

gerekir  
 Sodyum ve potasyum hidroksitler, Son derece yakıcıdırlar. ġiddetli yanıklara 

neden olabilirler. Bu alkalilerin katı Ģekli ve konsantre çözeltileri ile çalıĢırken 

deri ve gözler korunmalıdır. 

 

3.1.1.3. Diğer Kimyasal Maddeler 
 
 Aniline, Toksindir. Deri ve göz ile temastan sakınılmalı çeker ocakta 

çalıĢılmalıdır. Dekompoze (bozunma) oluncaya kadar ısıtıldığında yüksek 

derecede toksiktir. Alev alabilir okside edici ajanlarla Ģiddetli reaksiyon verir.  

 Benzen, toksiktir yüksek oranda alev alabilir deri ile temasından kaçınılmalı 
dumanları teneffüs edilmemeli bu madde ile çalıĢmalarda çeker ocak 

kullanılmalıdır. Klor (CI) ile Ģiddetli reaksiyon verir kanser yapıcı ajan olarak 

nitelendirilmektedir. 
 Aseton, Yüksek oranda alev alabilen özelliktedir. Okside edici ajanlarla 

patlayıcı peroksitleri meydana getirebilir karbon tetra klorür (CHCI3) ile 

karıĢtırılmamalıdır. 

 Karbon tetra klorür, Alkali metallerle Ģiddetli reaksiyon verir toksiktir. 
Kuvvetlice ısıtıldığında dumanları fosgene dekompoze olabilir. Bu madde ile 

çalıĢmalarda çeker ocak kullanılmalıdır. 

 Siyanürler, Asitler ile yüksek derecede toksik ve hızlı hareketli HCN gazı 
oluĢturarak reaksiyon verir. Bu madde ile çalıĢmaları etkili bir çeker ocak 

atlında yapılmalıdır. 
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 Dietil eter, IĢıktan koruyarak saklanmalı son derece kolay alev alabilen 

özelliktedir ĢiĢe içinde uzun süre bekletme sonunda veya gün ıĢığına maruz 

kaldığında kalıcı olmayan peroksitler Ģekillenebilir. CI, O3 ve LiAIH4 ve 

kuvvetli okside edici ajanlar ile temasından patlayıcı reaksiyon verir. Etkili 
çeker ocak kullanılmalı statik elektrikten kaçınılmalıdır.  

 Kloroform, Teneffüs edilirse zararlı olabilir. Dekompoze olacak kadar 

ısıtıldığında fosgen oluĢur bu madde ile çalıĢmalarda çeker ocak kullanılmalıdır. 
Al, Li, Mg, Na, K disilen N2 O4, NaOH+MeoH ile patlayıcı reaksiyon 

verebilir. Kansorejen ajan olarak değerlendirilmektedir.  

 Formaldehit, Daha çok patoloji laboratuvarlarında kullanılan formaldehit burun 

ağız mukozası ve göz için ileri derecede tahriĢ edicidir. Astım ve dermatite 
neden olduğu ileri sürülmüĢtür. Deri koruyucuları, maske kullanılmalıdır. 

ĠĢlerler çeker ocak altında yapılmalıdır. 

 GümüĢ Nitrat, Kuvvetli bir okside edici ajandır. Yakıcıdır. Toz ve katı halde 
gözler için tehlikelidir. Bu madde ile çalıĢmalarda gözlük kullanılmalıdır. 

 Arsenik, Toksindir Asit çözeltisi içinde indirgendiğinde oldukça toksik ve 

uçucu olan arsin oluĢur. ÇalıĢırken deri ve solunum yolları korunmalı bu madde 
ile çalıĢmalarda çeker ocak kullanılmalıdır. 

 Cıva, NH3 Halojenler ve alkaliler ile temasında tehlikelidir. Dumanları son 

derece birikici ve toksiktir. Son derece tehlikeli olduğu için sıcak yüzeylere 

sıçramalara dikkat edilmeli ve böyle durumda yüzey tamamen temizlenmelidir. 
Hg sıçrayan yerlere S tozu serpilmesi lekenin temizlenmesine yardımcı olur. 

BuharlaĢtırma iĢlemi yapılacaksa çeker ocak altında yapılmalıdır. 

 Hidrojen sülfür, Okside edici gazlarla dumanlı HNO3 ve Na2O2 ile tehlikelidir. 
Hava ile patlayıcı karıĢımlar oluĢturur. Toksiktir bu madde ile çalıĢmalar çeker 

ocak altında yapılmalıdır. 

 Ksilol, benzene iki adet metil grubu bağlanmasıyla oluĢan bileĢik. Benzen türü 

olduğundan adlandırılması da benzerdir. Orto ksilen, meta ksilen ve para ksilen 
olmak üzere üç çeĢittir. Toluenle akraba sayılır. Uçucu organik bileĢiklerdendir. 

Zehirli, kanserojen bir bileĢiktir. Patoloji laboratuvarlarında doku takip ve 

boyama iĢlemlerinde kullanılır. 
 Toluen, organik maddeleri çözen, kanserojen olmayan iyi bir çözücüdür. 

Biyokimyada alyuvarları parçalayıp hemoglobini ortaya çıkarmada kullanılır. 

 

3.2. Kimyasal Maddelerin Etkileri 
 

3.2.1. Fiziksel Etkiler  
 

 Patlayıcı etki, Alev alabilen ve/veya parlayabilen (aseton, Ksilen, Isopropanol, 

formaldehit vb) Tıbbi laboratuvarda çalıĢma için gerekli minimum miktarda 

bulundurulmalı, su veya diğer sıvılar ile reaksiyona giren kimyasallar alev 
alabilen veya parlayabilen sıvılarla birlikte bulundurulmamalıdır. Alev alabilen 

ve parlayabilen kimyasallar bir kaptan diğer kaba açıkta aktarılmamalı; bu 

iĢlemler çeker ocak içinde alev bulunmayan bir ortamda gerçekleĢtirilmelidir. 
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Resim 3.1: Patlayıcı madde uyarı simgesi 

 

 
 

Resim 3.2: ġiddetli alev alıcı madde uyarı simgesi 
 

 Stabil Olmayan Kimyasallar, Normal ortam koĢullarında (bazı durumlarda 

sıcaklık yükselmesi ve basınç) saf halde iken de polimerize / dokompoze 

(bozunma) /kondanse/ okside olabilen kimyasallardır. 
 

 
 

Resim 3.3: Yükseltgen madde uyarı simgesi 

 

3.2.2. Sağlık Üzerine Etkileri 
 

 Toksik Etki 
 

 Kanserojen etki 

 Üreme sistemleri üzerine etkili toksik bileĢikler 

 Yüksek Akut toksik Etki Gösteren Kimyasallar 
 

 
 

Resim 3.4: Zehirli madde uyarı simgesi 
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Resim 3.5: Çok zehirli madde uyarı simgesi 

 

 
 

Resim 3.6: TahriĢ edici madde uyarı simgesi 

 

 
 

Resim 3.7: Zararlı madde uyarı simgesi 

 

 Koroziv Etki 

Temas edilmesi durumunda cilt, gözler, akciğerler ve mide gibi organ ve dokuları 

yakan, tahriĢ eden; yapı malzemelerini ve metalleri aĢındıran kimyasallardır. 
 

 
 

Resim 3.8: AĢındırıcı madde uyarı simgesi 

 

 
 

Resim 3.9: Çevre için zararlı madde uyarı simgesi 
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Resim 3.10: Radyoaktif madde uyarı simgesi 

 

 
 

Resim 3.11: Kanserojen madde uyarı simgesi 

 

3.2.3. Korunma Yolları 
 

 Kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olma 

 Ürün ve ġirketin kimliği 

 Ġçeriği 

 Tehlikenin tespiti 

 Ġlk yardım önlemleri 

 Yangına karĢı önlemler 

 Sızma durumundaki önlemler 

 Muamelesi ve depolanması 

 Maruz kontrolü/KiĢisel korunma 

 Toksikolojik bilgiler 

 Ekolojik bilgiler 

 ĠĢlemi 

 Nakliye bilgileri 

 Kanuni hükümler 

 Diğer bilgiler 

 

3.2.4. Ġyi Hijyen Pratiği 
 

 Her kimyasal maddeyi, tehlikeli olduğunu varsayarak kullanınız.  
 Tüm kimyasal maddelerin açıkça ve güncellenmiĢ olarak, adını, içeriğini, 

tarihini ve sorumlu kiĢinin adını içerecek Ģekilde etiketlenmiĢ olduğundan emin 

olunuz.  

 Artan kimyasalı ĢiĢesine geri boĢaltmayınız (Gereken kadar almaya çalıĢın ve 
fazlasını baĢkasıyla paylaĢmayın.)  

 Depolama miktarı, onaylanmıĢ kap türü, uygun etiketleme vs. konularında 

yangın talimatlarına uyun. Eğer talimatları anlayamazsanız, bina idari 
yöneticisine baĢvurunuz. 



 

 30 

 BuharlaĢan ve yanabilen bileĢikleri, sadece davlumbaz altında kullanınız. 

Zararlı maddelerin teneffüsünü önlemek için aerosol üreten prosedürler, 

davlumbaz altında uygulanmalıdır.  

 Bir çözücü maddenin cildinizle temasını engelleyin. Daima eldiven kullanınız.  
 Bir çözücüyü asla solumayın. BileĢiğini anlamak için çözücü ĢiĢesindeki etiketi 

okuyunuz.  

 Kırık veya atık cam kapları uygun çöp kutularına atınız.  
 Kullandığınız ekipmanları hemen temizleyiniz.  

 Laboratuarda yiyecek bulundurmayınız.  

 

3.2.5. Laboratuvar Ortamı/Çevresini Korumak 
 

 Havalandırma: Tıbbi laboratuvarlarda yapılan deneylerin ve kullanılan 
maddelerin özelliklerine göre maddelerin laboratuvar içine yayılmadan çıkıĢ 

noktalarında tutulmasını sağlayacak bir havalandırma sistemi yapılmalıdır. 

 Çeker ocak: Çeker ocaklar kimyasal ya da mikrobiyolojik analizlerin güvenli bir 
Ģekilde kullanıcıya ve çevreye zarar vermeden yapılmasına olanak tanırlar. Bu 

kabinler kullanım amacına ve laboratuvar imkânlarına göre çok çeĢitli Ģekillerde 

dizayn edilebilirler. 
 

 
 

Resim.3.10:Çeker ocak 

 
 Çeker ocağı açıldıktan sonra hava akımının düzgün olup olmadığı kontrol 

edilir. 

 Materyali kenarından 15 cm kadar iç kısmına koyulur.  

 Çeker ocağın ön camı yalnızca sertifikasyon iĢaretine kadar açılır. 

 Çeker ocağa yavaĢça girilir içinde yavaĢ çalıĢılır. Ġçeride ve açıklık 

giriĢinden hızlı ve ani hareketlerden kaçınılır. 

 Çeker ocakta çalıĢma bitince materyal çekilip ocaktan çıkarılır ve çeker 

ocağı 10–15 dakika daha çalıĢtırıldıktan sonra kapatılır. 
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3.3. Kimyasallara Maruziyette Acil Alınması Gereken Önlemler 
 

3.3.1. Tıbbi Acil Önlemler 
 

3.3.1.1. Kimyasal Yüzey Kontaminasyonu 
 

 Dökülen kimyasalın yayıldığı bölge sınırlandırılır. 
 Kapıları kapatarak/kilitleyerek ve uyarı yazısı asarak dökülme bölgesi izole 

edilir. 

 Tıbbi laboratuvar çalıĢanları konu hakkında uyarılır. 
 Dökülen kimyasal madde 5 litreden fazla ise veya dökülen madde çok tehlike ise 

alan boĢaltılır. 

 Laboratuvarda bulunan tüm elektrik düğmeleri ve gaz vanaları kapatılır.  

 Kimyasal dökülmelerde kullanmak üzere; 
 

 KiĢisel koruyucu ekipmanların (lastik eldiven, lastik bot, faraĢ, absorban, 

nötrelizan, atık kovasının )bulanacağı dolaplar oluĢturulur.  

 Asit, baz, solventler ve civa vb dökülmeleri için ayrı ayrı hazırlanmıĢ 

yazılı kullanma talimatı olusturulur. 
 

 Dökülen madde talimata uygun Ģekilde temizlenir. 

 Kontamine malzeme uygun etiketli tıbbi atık kutusuna atılır. 

 Olay laboratuvar sorumlusuna bildirilir. 

 

3.3.1.2. Personellerin Kimyasallarla Kontaminasyonu 
 

 ÇalıĢma arkadaĢları uyarılır. 

 Kontamine olmuĢ elbiseler çıkarılır. 

 Suyu (duĢ/lavabo/göz yıkama ünitesi) bolca akıtarak etkilenmiĢ vücut bölgeleri 
15–20 dakika yıkanır. 

 Eğer gerekli ise ilk yardım uygulanır. 

 Olay laboratuvar sorumlusuna bildirilir. 
 

3.3.1.3. Yangında Acil Önlemler 
 

 Laboratuvar alarmını çalıĢtırınız. 

 Yangının büyüklüğüne ve niteliğine göre 112 itfaiyeyi arayın /yangın söndürücü 

kullanın, elektrikleri kesin veya laboratuvarı tahliye ediniz. 
 Yangını sorumlu ve diğer laboratuvar çalıĢanlarına haber veriniz. 

 Yangına tek baĢınıza müdahale etmeyiniz. 

 Laboratuvardaki yanıcı, parlayıcı maddeler ortamdan uzaklaĢtırınız. 
 ÇalıĢanlardan birisi alev aldıysa müdahale ediniz (yangın söndürücü vs.). 
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3.4. Kimyasalların Saklanması/ TaĢınması 
 

3.4.1. TaĢıma 
 

 Zehirli, tahriĢ edici veya yanıcı gaz veya partikül yayan kimyasal maddeler 

insanlarla birlikte asansörde taĢınmamalıdır. 

 Ġçinde kimyasal madde bulunan cam ĢiĢeleri boğazlarından tutularak 

taĢınmalıdır. 
 Ġçinde kimyasal madde bulunan maddeler kapalı koruyucu kutular içinde 

taĢınmalıdır. 

 Ağırlığı büyük kimyasallar mümkünse tekerlekli arabalarda taĢınmalıdır. 

 

3.4.2. Etiketleme ve Saklama 
 

 Kimyasallar, numuneler, çözeltiler mutlaka etiketlenmelidir. Etiket üzerinde 

hazırlanıĢ tarihi, saklama süresi, numune sahibi, çözeltinin numunenin 

özellikleri ve diğer gerekli olabilecek bilgiler yer almalıdır. 
 Numunenin/ Çözeltinin yeni bir kaba aktarılması durumunda yeni kabın 

etiketlenmesi unutulmamalıdır. 

 Tüm araĢtırıcılar ve laboratuvar yönetimi tarafından alınan her türlü kimyasal 

madde “kimyasal madde saklama odası”nda stoklanmalıdır. 
AraĢtırma/uygulama projelerine ait kimyasal maddelerin bu durumları 

üzerlerindeki etikette ve envanterde belirtilmelidir. 

 Kimyasal maddeler tehlike durumlarına göre sıralanmalıdır. Kimyasallar 
kullanıldıktan sonra yerlerine geri konulmalıdır. 

 Satın alınan kimyasal maddeler envantere kayıt edilmeli güvenlik bilgi formları 

dosyasına eklenmelidir. 
 Azalan kimyasal maddeler envanterde ayrılan açıklama bölümüne kayıt edilmeli 

ve laboratuvar bölümüne bildirilmelidir. 

 Koroziv maddeler çelik dolaplarda saklanmalıdır. 

 Uçucu özelliğe sahip kimyasal maddeler +4OC de saklanmalıdır. 
 Kimyasal madde miktarı ihtiyaca göre belirlenmeli ve maddenin raf ömrü göz 

önünde bulundurularak satın alınmalıdır. 

 Bazı bileĢikler ıĢığa maruz kaldığında bozulmamaları için ıĢığı geçirmeyen 
kaplar veya renkli ĢiĢelerde saklanmalıdır. 
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Resim 3.11: Kimyasal maddelerin saklanması/etiketlenmesi 

 

3.5. Kimyasal Maddelerini Ġmhası 
 

 Kimyasal maddeler rastgele lavabo veya açık alanlara dökülmemeli. Bu 

konudaki yasa ve yönetmeliklere uyulmalıdır. 

 Laboratuvarda oluĢan atıklar evsel atık, biyolojik/kimyasal atık ve kırık cam 

olmak üzere sınıflandırılarak uzaklaĢtırılmalıdır.  
 Tehlikeli kimyasal içeren hasar görmüĢ ĢiĢelerde “tehlikeli kimyasal atık “ gibi 

iĢlemler uygulanmalıdır. 

 Atık kutularında belirtilen sınıflara dikkat ederek atıklar uzaklaĢtırılmalıdır. 
 Her birimde temel kimya eğitimine sahip bir çalıĢan kimyasal atık sorumlusu 

olarak görevlendirilir ve kimyasal atıklar onun gözetiminde biriktirilir/toplanır. 

 Tehlikeli kimyasal atıkların bulunduğu yere “Tehlikeli kimyasal atık “ uyarısı 
konmalıdır. 

 Sivri uçlu atıklar özel kutularda uzaklaĢtırılmalıdır. 

 

3.6. Radyasyon Güvenliği 
 

Radyoaktif madde kullanan her laboratuvar radyasyon güvenliği yönetmeliğine göre 

çalıĢmak zorundadır. Bu yönelmeliğe göre tüp radyoaktif madde kullanıcıları, yeterli eğitim 

almıĢ radyasyon görevlisi olmalıdır. Tüm radyasyon çalıĢanlar dozimetre takmak zorundadır 
ve bu kiĢilerin dozimetre kayıtları TAEK tarafından incelenir. 

 

3.6.1. Radyasyon Güvenlik Önlemleri 
 

 Radyoaktif madde kullanan tüm laboratuvarların kapısında” Dikkat- Radyoaktif 

Madde” uyarı iĢareti bulunmalıdır. Bu laboratuvarlar kilitlenebilir kapılara sahip 
olmalı; ÇalıĢma olmadığı sürece kilitli tutulmalıdır. Kilitlenebilir kapısı 

olmayan laboratuvarlar radyoaktif madde ile çalıĢma / depolama için 

kullanılamaz. 
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 Radyoaktif madde ile temas eden tüm ekipman “radyasyon” sembolü ile 

etiketlenmelidir.  

 Radyoaktif madde mümkün olduğunca küçük bir alanda muhafaza edilmeli, tüm 

çalıĢmalar plastik kaplı bir tutucu ile gerçekleĢtirilmeli ve tutucunun “ 

radyoaktif “ madde ile temas eden kısmı bantla iĢaretlenmelidir. 

 Radyoaktif madde buzdolabı veya derin dondurucuya kilitli kutularda konmalı 
veya kilitli buzdolabı veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Kilitli kutulara 

veya buzdolabı derin donduruculara sadece radyoaktif madde ile çalıĢmaya 

yetkili olan laboratuvar personeli ulaĢabilmelidir. 

 Radyoaktif atıklar etrafı radyasyon – geçirgen olmayan atık toplama kabına 

konmalı ve kilitlenebilir kabin/dolap veya odalarda saklanmalıdır. 

 Yapılan çalıĢma ve laboratuvarın kullanımı ile ilgili ayrıntılı prosedürler 

laboratuvarda hazır bulunmalıdır.  

 El bileğini koruyan tipte çift kat eldiven dahil, uygun KKE (kiĢisel koruyucu 

ekipman) giyin ve dıĢtaki eldivenleri sık sık değiĢtirin, Her zaman madde ile 

aranızda uygun mesafeyi koruyun, maĢa ve yüz koruyucu kullanın; prosedürleri 

hızlı etkili ve tam olarak gerçekleĢtirin. 

 ÇalıĢma alanınızı kontaminasyon açısından düzenli olarak izleyin ve varsa 

hemen uygun radyoaktif yıkama köpüğü/ tozlarını kulanın, atık materyali uygun 

Ģekilde imha edin. 

 Tüm iĢlemleri tamamladıktan sonra radyoaktif maddeyi iyice kaplayın, kaldırın, 

KKE’nizi çıkarın, dekontamine edin; alanı kontrol edin, gerekiyorsa 

dekontamine edin ellerinizi yıkayın ve tekrar kontrol edin. 

 Radyoaktif madde dökülmesi gibi acil bir durumda alanı sınırlayın ve hemen 

üstünüze haber verin. 

 Radyoaktif sıvı maddeleri hiçbir zaman ağızla pipetle çekmeyiniz. Puarlı 

pipetlerle pipete sıvı çekimini yapınız. 

 Ağız ve burunun radyoaktif temasını önlemek için ıĢın kontrol bölgesinden 

yemek, içmek ve sigara içmek kozmetik maddeleri kullanmak yasaktır. 

 Radyoaktif maddelerle çalıĢılan yerler iyi bir Ģekilde havalandırılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kimyasal maddelerin özelliklerini 

tanıyınız. 

 Yanıcı kimyasalları tanıyınız. 

 Patlayıcı kimyasalları tanıyız. 

 Kimyasal maddelerin fiziksel 

özelliklerine göre tedbirler alınız. 

 Kimyasal maddelerin fiziksel 

özelliklerine göre tedbirler alınız. 

 Kimyasal maddelerin sağlığı tehdit edici 

özelliklerinden korununuz. 

 Kimyasal maddenin bilgi etiketini 

okuyarak kimyasal özelliklerini 

öğrenerek önerilen koruyucu önlemleri 
alınız. 

 Kimyasal maddelerin toksik etkisinden 

korunma önlemlerini alınız. 
 Kimyasal maddelerin koroziv etkisinden 

korunma önlemlerini alınız. 

 Kimyasal maddelerin etkilerinden 

laboratuvar ortamını ve çevresini 

koruyunuz. 

 Kimyasal maddelerle çalıĢmalarda 

laboratuvar havalandırmasını sağlayınız. 
 Kimyasalları çeker ocak altında 

çalıĢınız. 

 Kimyasal maddelerle kontamine olan 

yüzeyleri tekniğine uygun 

dekontaminasyonunu yapınız. 

 Yüzey kontaminasyon tekniklerini 
öğreniniz. 

 Yüzey kontaminasyonlarında 

dekontaminasyon tekniklerini 

uygulayınız. 

 Kimyasal maddelerle kontamine olmuĢ 
personelin ve kendinizin 

dekontaminasyonunu yapınız. 

 Personel dekontaminasyon kurallarını 

öğreniniz. 

 Personel bulaĢılarında dekontaminasyon 
kurallarını uygulayınız. 

 Kimyasal yangınlarda önlem alınız. 
 Kimyasal maddelerle yangında 

müdahale yönergesine uyunuz. 

 Kimyasal maddeleri tekniğine göre 
taĢıyınız. 

 Kimyasal maddeleri tekniğine uygun 

taĢıma kurallarını öğrenerek 

uygulayınız. 

 Kimyasal maddeleri uygun ortamlarda 

tekniğine uygun saklayınız. 

 Kimyasal maddelerin özelliklerini 
öğrenerek üretici firmanın önerdiği 

Ģekilde muhafazasını sağlayınız. 

 Ġmha edilecek kimyasal maddeleri 

tekniğine uygun biriktiriniz. 

 Kimyasal atık biriktirme yönergesini 

öğrenerek uygulayınız. 

 Radyoaktif maddeler kullanılan 
laboratuvarda radyasyon güvenlik 

önlemleri alınız. 

 Radyoaktif maddelerden korunma 

yollarını öğreniniz. 
 Radyoaktivite bulaĢılı malzeme araç 

gereçlerin biriktirilmesi ve imhasını 

öğreniniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
1. Tüm dumanlı asitlerle ……….. ……… altında çalıĢılmalıdır. 

 

2. Alev alabilen veya parlayabilen kimyasal maddeleri laboratuvar çalıĢma ortamında …. 

…. ……… miktarda bulundurulmalıdır. 
 

3. Kimyasal maddeler sağlık üzerinde ……….. ve …….. etkiler gösterir. 

 
4. Yanıcı gaz veya partikül yayan kimyasal maddeler ………… ……. ……. 

taĢınmamalıdır. 

 
5. Büyük miktardaki ağır kimyasal maddeler ……… …….. taĢınmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 
 

Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile laboratuvarda biyolojik maddelere karĢı 

güvenlik önlemleri alabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Sağlık iĢletmelerinin tıbbi laboratuvarlarında hastalık bulaĢtırıcı ne tür 

maddelerle çalıĢtıklarını araĢtırarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Sağlık iĢletmelerinin tıbbi laboratuvarlarında bulaĢıcı hastalık materyallerinin 

imhası hakkında bilgi toplayarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Çevrenizdeki laboratuvar atıklarının nasıl uzaklaĢtırıldığı hakkında bilgi 

toplayınız. 

 

4. BĠYOLOJĠK MADDELERE KARġI 

GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ 
 

4.1. Laboratuvara Gönderilen Biyolojik Materyaller 
 

 Kan; plazma ve hücrelerden (alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları) meydana 
gelmiĢ kırmızı renkli hayati bir sıvıdır.  

 Ġdrar; Ġçinde organik ve inorganik maddeleri içeren metabolizma atıklarını 

organizmadan uzaklaĢtıran sıvıdır.  
 Balgam; Solunum yollarında iltihap ya da tahriĢ sebebiyle meydana gelen, 

öksürerek çıkarılan sümüksü salgıdır.  

 DıĢkı /gaita; Besinlerin sindirilmesi ve emiliminden sonra geriye kalan ve 
bağırsaklardan atılan atıktır. 

 Vücut sıvıları; Ġçerisinde organik ve inorganik maddeleri içeren sıvılardır. 

 

Tüm hastaların kan ve diğer vücut sıvıları potansiyel olarak infekte kabul edilmelidir. 
 

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

olursa derhal su ve sabunla yıkanmalıdır. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Plazma
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alyuvar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Akyuvar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kan_pulcuklar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1
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4.2. Biyolojik Materyallerle ÇalıĢma Kuralları ve ÇalıĢma Ortamları 
 
Mikroorganizmalarla çalıĢmalarda, mikroorganizmanın patojenitesi 

(mikroorganizmanın hastalık yapma etkisi) risk grubu (duyarlı organizma) ile laboratuvar 

teknikleri, güvenlik ekipmanı ve laboratuvar bina/dizayn özelliklerinin bir kombinasyonu 
Ģeklinde dört düzey de tarif edilmektedir. 

 

4.2.1. Ġyi Mikrobiyoloji Teknikleri (GMT) 

 
 Enfeksiyöz ajanlarla çalıĢılan laboratuvara giriĢ laboratuvar sorumlusu 

tarafından sınırlanır ve yasaklanır. 

 Laboratuvarda yeme- içme, sigara içme, kontak lense dokunma ve makyaj 

yapmaya izin verilmez. 

 Ağızla pipetaj kesinlikle yapılmaz. 
 Tüm prosedürler aerosol oluĢumunu veya saçılma potansiyeli varsa veya 

enfeksiyöz ajanların büyük volümleri ya da yüksek konsantrasyonları ile 

çalıĢılıyorsa biyo güvenlik kabinleri kullanılır. 
 Laboratuvarda çalıĢırken mutlaka laboratuvar önlüğü veya benzeri kıyafet 

giyilir. 

 Yüze sıçrama olasılığında yüz koruyucu kullanılır. 

 Enfeksiyöze materyale veya enfekte hayvana temastan sonra, eldiven 
çıkarıldıktan sonra ve laboratuvar terk edilmeden önce eller mutlaka yıkanır. 

 ÇalıĢma yüzeyleri her gün en az bir kez ve eğer enfeksiyöz materyal dökülürse; 

dökülmenin hemen ardından laboratuvarcının kendisi tarafından dekontamine 
edilir. 

 Tüm kültürler, stoklar ve düzenli olarak üretilen diğer kirliler ve tüm enfeksiyöz 

materyal atılmadan önce dekontamine edilir. Bunun için otoklavlama, yıkama 
veya diğer uygun bir metot seçilir. 

 Böcek ve kemirici kontrol programı uygulanır. 

 

4.2.1.1. Hastalığa Neden Olmadığı Bilinen Ajanlarla ÇalıĢma 

 
Ġyi mikrobiyoloji teknikleri ve lavabo gereklidir. Güvenlik ekipmanı gerekli değildir. 

 

4.2.1.2. Ġnsanda Hastalık Yapan Mikroorganizmalarla ÇalıĢma Kuralları 

 
Ġyi mikrobiyoloji tekniklerine ek olarak giriĢ sınırlaması, biyotehlike iĢareti, kesici-

delici önlemleri ve biyogüvenlik el kitabı zorunludur; saçılmaya yol açan veya aerosol üreten 

iĢlemlerde biyogüvenlik kabini kullanılır; laboratuvar önlüğü, eldiven ve ağız koruyucu 

önlemler alınır; kontamine (bulaĢılı) atıklar otoklavlanır. 

 



 

 39 

4.2.1.3. Ciddi/Ölümcül Sonuçlar Doğuran Ajanlarla ÇalıĢma 
 

Aerosol bulaĢma potansiyeli taĢıyan ve/veya ciddi veya ölümcül sonuçlar 
doğurabilecek yerel veya ekzotik ajanlarla çalıĢması insanda hastalık yapan mikroorganizma 

çalıĢma kurallarına ek olarak Ģunlar yapılmalıdır. Laboratuvara kontrollü giriĢ; tüm 

laboratuvar atıklarının ve laboratuvar kıyafetlerinin dekontaminasyonu, tüm çalıĢmalarda 
biyogüvenlik kabini gerektiğinden solunum korunması, geçiĢ koridorlarından fiziksel ayrım, 

çift kapılı giriĢ, laboratuvar içine negatif hava akımı, çıkan havanın yeniden dolaĢıma 

girmesi gerekir. 
 

4.2.1.4. YaĢamı Tehdit Eden BulaĢma Riski Bilinmeyen Ajanlarla ÇalıĢma 

 
Ciddi/Ölümcül sonuçlar doğuran ajanlarla çalıĢma kurallarına ek olarak laboratuvara 

girerken tam kıyafet değiĢtirme, çıkıĢta duĢ alma zorunluluğu, tüm materyalin çıkıĢ öncesi 

dekontaminasyonu, giriĢ için pozitif basınçlı kiĢisel giysi, ayrı/izole bina, yalnızca bu binaya 
ait hava desteği/hava çıkıĢ ve dekontaminasyon sistemi gerekir. 

 

4.3. Biyogüvenlik Önlemleri 
 

4.3.1. Biyolojik Güvenlik Kabinleri 
 
Mikrobiyolojik güvenlik kabini içinde çalıĢma: Mikrobiyolojik güvenlik kabini 

kullanımı ile aerosollerin ya da manüplasyonlar sırasında yanlıĢlıkla ya da bir kaza sonucu 

çıkabilecek diğer infekte solunum yolu partiküllerinin inhalasyonundan çalıĢanların 
korunması amaçlanır. Ayrıca çalıĢmayı da oda havasındaki kirletici etkenlerden korur. Klas 

II mikrobiyolojik emniyet kabini kullanılmalıdır. Ayrıca çalıĢma esnasında hepa filtreli yüz 

veya ağız-burun maskesi kullanılır. 

 
Mikrobiyolojik güvenlik kabini içinde infekte materyal ile yapılacak manipülasyonlar 

için öneriler önlemler ve teknik prosedürler aĢağıda verilmiĢtir. 
 

 Fanı açtıktan sonra, çalıĢanlar güvenli bir hava akımı saptanana kadar çalıĢmaya 

baĢlamamalıdırlar. Güvenli bir hava akımı oluĢtuğu sayaç veya duyulabilir ikaz 

sinyali ile anlaĢılabilir. 
 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce bütün gerekli ekipmanlar kabine yerleĢtirilmelidir. 

Eğer ekipmanların ve materyallerin yerini değiĢtirmek ve kaldırmak gerekliyse, 

sayaç uyardığında yeterli hava akımı sağlanana kadar çalıĢmaya tekrar 
baĢlanmamalıdır. Kabine el ve kolların sıkça sokulup, çıkarılması havayı 

karıĢtırarak, laminar hava akımının güvenliğini tehlikeye sokabilir. 

 Bütün çalıĢma kabinde yürütülmelidir. 
 Klasik alevli bekler kabinde kullanılmamalıdır. Çünkü bunlar hava akımını 

tehlikeye uğratır ve filtrelere zarar verebilir. Tek kullanımlık plastik inokülasyon 

özelerinin kullanılması önerilir. 

 Kullanılan pipetler dezenfektan içeren kaplara konulmalıdır. 
 ÇalıĢma bittikten sonra, kullanılan araçlar kabinden hemen çıkarılmamalıdır. 

ĠĢlem bittikten sonra kabin beĢ dakika daha çalıĢtırılarak, aerosollerin çıkmasına 

olanak verilmelidir. 
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4.3.2. Biyolojik Kirlilerin Atılması 
 

Mikrobiyolojik/enfeksiyöz kirliler Ģu sınırlara göre ayrı ayrı biriktirilir. 
 

 
 

Resim 4.1: Tıbbi atık tankı 

 
 Kesici- delici atık kabı(bu amaç için özel, sızdırmaz, delinme, yırtılma ve 

kırılmaya dayanıklı, açılması ve karıĢtırılması mümkün olmayan özellikte) en 

fazla ¼ oranında doldurulur. Ağzı kapatılarak ve tıbbi atık torbasına koyarak 
geçici depolama yerine gönderilir. 

 Disposable enfeksiyöz atıklar için atık kovasına uygun büyüklükte otoklav 

poĢeti yerleĢtirilir. Atıkları bu Ģekilde hazırlanmıĢ kovaya biriktirilir. Kova aĢırı 
Ģekilde doldurulmaz. 

 Geri dönüĢümlü kirli camlar doğrudan (poĢetsiz) atık kovası içinde kova aĢırı 

biçimde doldurulmayacak Ģekilde biriktirilir. 

 

 
 

Resim 4.2: Kirli cam malzeme biriktirme kabı 

 

 Kovalar (disposable veya cam malzeme kovası); yaklaĢık ¾’ü 

dolduğunda dikkatlice 250-500 mililitre su veya germisidal solüsyon 

eklenir. Kovaya germisidal/su eklenirken sıçratmamaya dikkat edilir. 

 PoĢetin ağzı toplanır, bağlanmaz. 

 Atık dolu kovanın kapağı kapatılır ve otoklav bandı yapıĢtırılır. Kovanın 

üzerine kovanın içerdiği kirlinin niteliği yazılır. 
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 Sıvı enfeksiyöz atıklar otoklav poĢeti konmuĢ masa- üstü biriktirme kabında 

toplanır. PoĢet asla kabından ayrılmadan poĢet dolunca ağzı toplanarak 

bağlanmaz. Kovanın kapağı kapatılarak üzerine otaklav bandı yapıĢtırılır ve 

içerdiği kirlinin niteliği yazılır. 
 

 Atık kovası otoklav odasına götürülüp hemen otoklav içerisine konulur. 

Kova sıra beklemek üzere asla otoklav odasında bekletilmemelidir. 

 

4.3.3. Güvenlik Önlemleri 
 
 Laboratuvar atıklarıyla asla ofis atıkları birbirine karıĢtırılmamalıdır. 

 

 
 

Resim.4.3: Evsel ve tıbbi atık biriktirme kapları 

 
 Tüm kesici- deliciler yalnız “kesici-delici kutusu”nda biriktirilmelidir. 

 Her bir laboratuvar kirlisi kendi Ģekline/formuna uygun bir atık kutusunda 

biriktirilmelidir. (örneğin; cam pipetleri, cam petrilerle veya balon-erlen gibi 
malzemeyi aynı kovaya koyma) 

 Atık kovalarını laboratuvarlardan çıkarmadan önce mutlaka; 
 

 DıĢ kısımlarına sprey dezenfektan sıkılarak dekontamine etmek gerekir. 

 Atık kovası üzerine etiket yapıĢtırılarak içerisinde bulunan kirlilerin 

niteliği ve ait olduğu laboratuvarın ismi yazılır. 

 Atık kovasının üzerine otoklav bandı yapıĢtırılır. 

 

4.3.4. Biyolojik Aciller 
 

4.3.4.1. Yüzey Kontaminasyonu 
 

 Kontamine alan tespit edilerek, izole edilir. 

 Diğer laboratuvar çalıĢanları uyarılır. 

 MaĢa/forseps yardımı ile kırık camlar toplanır. 
 Dökülen sıvı üzerine absorban malzeme (kâğıt havlu veya süzgeç kağıdı) 

örtülür, dökülen maddenin emildiğinden emin olunur gerekiyorsa iĢlem 

tekrarlanır. 
 Absorban örtünün üzerine dezenfektan dökülür. 
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 Dezenfektanın yaklaĢık 20 dakika kalması sağlanır. 

 Süre sonunda absorban alınarak ortam alkol veya yüzey deterjanı, su ile yıkanır. 

 Bu arada kirlenen materyal hemen atık kabına atılır. 

 Olay laboratuvar sorumlusuna bildirilir. 
 

4.3.4.2. Personel Kontaminasyonu 
 
 Vücudun temas eden bölgesi sabunlu su ile, gözler göz yıkama solüsyonu ile 

ağız serum fizyolojik ile yıkanır. 

 Kontamine giyecekler çıkarılır. 
 Ġlk yardım uygulanır ve “acil durum” olarak davranılır. 

 Durum hakkında laboratuvar sorumlusuna bilgi verilir. 

 Tedavi için doktora baĢvurulur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Mikrobiyoloji laboratuvarına gelen 

inceleme materyallerini tanıyarak kiĢisel 

bulaĢıları önleyiniz. 

 Mikrobiyoloji laboratuvarına gelen 
çalıĢma materyallerini tanıyınız. 

 Mikrobiyolojik materyallerden 

bulaĢılara karĢı tekniğine uygun 
önlemleri alınız. 

 Ġyi mikrobiyolojik tekniklerini 

uygulayınız. 

 Mikrobiyoloji laboratuvarı çalıĢma 

kurallarını öğreniniz. 

 Mikrobiyoloji laboratuvarının tüm 
kurallarına uyunuz. 

 Sağlıklı eriĢkin bireylerde hastalığa 
neden olmadığı bilinen ajanlarla 

çalıĢınız. 

 Sağlıklı eriĢkin bireylerde hastalığa 

neden olmadığı bilinen ajanlarla çalıĢma 

kurallarını öğreniniz. 
 Sağlıklı eriĢkin bireylerde hastalığa 

neden olmadığı bilinen ajanlarla 

çalıĢmalarda önerilen tüm kuralları 
uygulayınız. 

 Ġnsanda hastalık yapan 

mikroorganizmalarla çalıĢınız. 

 Hastalık yapıcı mikroorganizmalarla 

çalıĢma kurallarını öğreniniz. 

 Hastalık yapıcı mikroorganizmalarla 
çalıĢma kurallarını uygulayınız. 

 Aerosol bulaĢma potansiyel taĢıyan 

ve/veya ciddi ölümcül sonuçlar 
doğurabilecek yerel veya ekzotik 

ajanlarla çalıĢınız. 

 Ölümcül sonuçlar doğurabilecek 

ajanlarla çalıĢma kurallarını öğreniniz. 
 Ölümcül sonuçlar doğurabilecek 

ajanlarla çalıĢma kurallarını uygulayınız. 

 YaĢamı tehdit eden özellikte tehlikeli/ 

ekzotik veya bulaĢma riski bilinmeyen 

ajanlarla çalıĢınız. 

 Hastalık yapıcı maddelerle çalıĢma 

kurallarını öğreniniz. 
 Hastalık yapıcı maddelerle çalıĢmalarda 

önerilen tüm kuralları uygulayınız. 

 Biyolojik güvenlik kabinlerinde 

çalıĢınız. 

 KiĢi ve çevre bulaĢılarına neden olacak 

materyallerle çalıĢmanızı biyogüvenlik 
kabinlerinde yapınız. 

 Biyolojik kirlileri biriktiriniz. 
 Biyolojik atıkları atık biriktirme 

kurallarına uyarak biriktiriniz. 

 Laboratuvar yüzey kontaminasyonlarını 

tekniğine uygun temizleyiniz. 

 Yüzey kontaminasyon tekniklerini 

öğreniniz ve uygulayınız. 

 Personel dekontaminasyonlarını 
kurallarına tekniğine uygun gideriniz. 

 KiĢisel ve diğer personel kontaminasyon 

giderme tekniklerini öğreniniz ve 

uygulayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

LÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Hastalık yapıcı atıklar …………… tıbbi atık kabında biriktirilmelidir. 
 

2. Ciddi/ölümcül sonuçlar doğuran ajanlarla çalıĢmalar ……….. …… …….. 

çalıĢılmalıdır.  

 
3. Tüm ………. …. .. ……. …….. potansiyel olarak infekte kabul edilmelidir. 

 

4. Laboratuvarda çalıĢırken çalıĢmanın niteliğine uygun …….. ……. …… kullanmalıdır. 
 

5. Kullanılan cam malzemeler …………. içeren kaplara konulmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet ve 

Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

Gözlenecek DavranıĢlar Evet Hayır 

1. Sağlık iĢletmelerindeki tıbbi laboratuvarları ve görevlerini tanıdınız 
mı? 

  

2. Tıbbi laboratuvarlarda kullanılan cam malzemeleri tanıdınız mı?   

3. Cam malzemelerini kullanım amaçlarına göre kullandınız mı?   

4. Tıbbi laboratuvarlarda bulunan araç gereçleri tanıdınız mı?    

5. Tıbbi laboratuvarda bulunan elektrikli araç gereçleri tanıdınız mı?   

6. Tıbbi laboratuvarlarda kiĢisel koruyucu ekipmanlarını 

kullanabildiniz mi? 
  

7. Laboratuvar kazalarında kazanın niteliğine göre gerekli ilk yardımı 
uygulayabilir misiniz? 

  

8. Tıbbi laboratuvarda bulunması gereken ilk yardım malzemelerini 

tanıdınız mı? 
  

9. Tıbbi laboratuvarda risk taĢıyan kimyasal maddeleri tanıdınız mı?   

10. Kimyasal maddelerin tehlike iĢaretlerini tanıdınız mı?   

11. Kimyasal maddelerin sağlık üzerine etkilerini kavradınız mı?   

12. Kimyasal yüzey kontaminasyonunda yüzeyi tekniğine göre 

temizleyebildiniz mi? 
  

13. Kimyasal maddeler üzerinize veya cildinize bulaĢtığında tekniğine 
göre temizleyebildiniz mi? 

  

14. Kimyasal maddeleri uygun Ģekilde taĢıyarak kimyasalın özelliğine 

göre depoladınız mı? 
  

15. Kimyasal maddeleri etiketlendirdiniz mi?   

16. Laboratuvarlara gönderilen hastalık etkeni taĢıyan biyolojik 

materyalleri tanıdınız mı? 
  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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17. Hastalık etkeni maddelerle çalıĢmalarınızda iyi mikrobiyolojik 
kurallarını uyguladınız mı? 

  

18. Biyolojik kirlileri özelliklerine göre uygun biriktirme kaplarına 

koymayı kavradınız mı? 
  

19. Hastalık etkeni taĢıyan maddelerin yüzey bulaĢıkların temizlik 
tekniğini kavradınız mı? 

  

20. Hastalık etkeni taĢıyan maddeler üzerinize veya cildinize 

bulaĢtığında tekniğine uygun temizleyebildiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütüm cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Ph metre 

2 Otomatik pipetler 

3 Otoklav 

4 Kuru sıcak hava yöntemiyle  

5 Kalitatif ve kantitatif 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 
Laboratuvar çalıĢma 

kurallarına 

2 ÇalıĢma giysisi 

3 
Yüze tam oturan sızdırmazlık 

sağlayan maskeler 

4 Gözü bol temiz su 

5 
Su veya açık çay gibi sulu 

maddeler 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Çeker ocak 

2 En az (minimum) 

3 Toksik koroziv 

4 Ġnsanlarla birlikte asansörlerle 

5 Tekerlekli arabalarla 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Otoklavlanarak 

2 Biyogüvenlik kabinlerinde 

3 
Hastaların kan ve diğer vücut 

sıvıları 

4 KiĢisel koruyucu kıyafetler  

5 Dezenfektan 

CEVAP ANAHTARLARI 
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