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ÖZET
Klinik laboratuarlarda çal›flanlar yapt›klar› iflin bir parças› olarak hergün biolojik, kimyasal ve mekanik
çeflitli gerçek veya gizli tehlikelerle karfl› karfl›ya kal›rlar. Bir klinik laboratuar›n güvenli çal›flmas›n›n
resmi güvenlik program›, çeflitli zorunlu planlar (örn. kimyasal hijyen ve kanla tafl›nan patojenler ile ilgili
planlar) ve kimyasal, yang›n, elektriksel ve biolojik olmak üzere çeflitli tehlikelerin belirlenmesi dahil,
birçok yönleri vard›r. Laboratuar Güvenli¤i, klinik laboratuarda herhangi bir zamanda ortaya ç›kan tüm
tehlikelerin etkin kontrolünü ve ayn› zamanda çal›flanlar›n tehlikelerden haberdar olmalar›n› ve güvenli
çal›flma uygulamalar›n› bilmelerini gerektirir. Özetle, klinik laboratuarda güvenlik yönetimi, yaz›l› bir
güvenlik program› ve yukarda bahsedilen tehlikelerin tan›mlanmas› ile bafllamal› ve iyi laboratuar
tekni¤inin sürekli uygulanmas› ile devam etmelidir.
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ABSTRACT
Clinical laboratory personnel, by the nature of the work they perform, are exposed daily to a variety of
real or potential biologic, chemical and mechanical hazards. There are many aspects to the safe operation
of a clinical laboratory, including a safety program, various mandated plans (e.g. Chemical Hygiene and
Bloodborne Pathogens plans) and identification of various hazards such as chemical, fire, electrical and
biological. Laboratory safety necessitates the effective control of all hazards that exist in the clinical
laboratory at any time as well as the awareness of and also understanding of safe work practices by the
employees. Briefly, safety management in the clinical laboratory should start with a written safety policy
and the recognation of above mentioned hazards and maintain through the continual application of
good laboratory technique.
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G‹R‹fi
‹lk defa 1970’de ABD’de ç›kar›lan ( Occupational
Safety and Health A ct) = OSHA, ‹fl Güvenli¤i
ve Sa¤l›k Yasas›, klinik laboratuar personeli
dahil tüm çal›flanlar›n güvenli¤inin resmi
tüzüklerle belirlenmesinin bafllang›c› oldu.
Bu tarihten beri, ‹fl Güvenli¤i ve Sa¤l›k
‹daresi (OSHA) ve Hastal›k Kontrol ve Koruma

Merkezleri (CDC), klinik laboratuarlara uygulanacak çeflitli güvenlik standartlar› yay›nlad›lar (1). Çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenli¤ine
gösterilecek önem, bugün tüm iflveren ve
laboratuar yöneticilerinin yükümlülü¤ü olarak kabul edilmektedir.
Günümüzde, t›bbi laboratuarlar›n standardizasyonu ile ilgili ölçütler, uluslararas› stan95
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dardizasyon örgütü (ISO)’nün dünya çap›nda en baflar›l› genel kalite standartlar› olan
ISO 9000 serisi (2) ve Avrupa Birli¤inin EN
45000 serisi standartlar› esas al›narak haz›rlanmaktad›r. 1994 y›l›nda ISO ve klinik laboratuar standartlar› ulusal komisyonunun
(National Committee for Clinical Laboratory
Standarts = NCCLS) iflbirli¤i ile ISO/TC 212
adl› ve yaln›zca klinik laboratuarlara yönelik
bir kalite kontrol ve güvence klavuzu haz›rlanm›flt›r. ISO’nun laboratuarlar için üretilmifl ISO/TEC K›lavuz 25 kodlu kapsaml› standart›, EN 45001 ile eflde¤er olup her ikisi
entegre edilerek, laboratuarlar ve hizmet
verdikleri alanlar için ayr›nt›l› standartlardan
olan ISO/IEC 17025 gelifltirilmifltir (3). T›bbi
laboratuarlarda kalite ile ilgili ISO 15189;
güvenlik ile ilgili olarak da, ISO 15190 kodlu uluslararas› standartlar haz›rlanm›flt›r (3).
ABD baflta olmak üzere geliflmifl ülkelerde
güvenlik art›k moral bir yükümlülük de¤il,
fakat federal bir yasad›r.
Ancak, ülkemizde genel anlamda t›bbi laboratuarlar›n uymas› zorunlu yasal standartlar
yoktur. 04 Kas›m 199 9’da 4457 say›l› kanunla Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kurulmufltur (4). Amac› uygunluk de¤erlendirmesi
faaliyetlerini akredite etmektir. TSE, deney
ve kalibrasyon laboratuarlar›n›n yeterlili¤i
için genel koflullar› içeren TS-EN-ISO/IEC
17025/2000 adl› standard› 14 Kas›m 2001’de
yay›mlam›flt›r. Buna dayanarak 3 y›ll›k geçifl
süresi sonunda TS- EN ISO 9001, 9002, 9003
iptal edilecektir. Geliflmifl ülkelerin ço¤unda
oldu¤u gibi biokimya, mikrobioloji ve di¤er
benzeri dallarda çal›flan t›bbi laboratuar
uzmanlar›n›n kat›ld›¤› komisyonlar kendi
disiplinlerine özgü ayr›nt›l›, gerçekçi ve uygulanabilir standartlar› haz›rlamal›d›rlar. AB
birli¤ine entegrasyon için de ABD ve di¤er
geliflmifl ülkelerin temel olarak kabul etti¤i,
uzun y›llard›r denenmifl ve sürekli gelifltirilmifl standartlar›, deneyimlerimizi de katarak
ülkemiz koflullar›na adapte etmemiz gerekmektedir.
GENEL GÜVENL‹K UYGULAMALARI
Her klinik laboratuar›n resmi bir güvenlik
program› olmal›d›r. Klinik laboratuar perso96

nelinin güvenli¤ini sa¤lamak için, resmi güvenlik program›na ek olarak, kimyasal tehlikelerden ve kanla tafl›nan patojenlerden
mesleki etkilenme ile ilgili iki program›n da
uygulanmas›n›n zorunlu oldu¤u bildirilmifltir
(5). Güvenlik program›n›n birinci maddesinde çal›flanlar›n e¤itimi yer almal›d›r. Program›n ikinci k›sm›, kabul edilen güvenlik
standartlar›n›n laboratuar ortam›nda bulundu¤unu güvence alt›na alan koflullarla ilgili
olmal›d›r. Bu ba¤lamda genel güvenlik araçgereçlerinin ifllerliklerini rutin olarak do¤rulayan ölçümler ve laboratuar güvenlik program›n›n önemli maddeleri olan 1) kaza ve
olay kay›tlar›, 2) yüksek riskli maddeler için
yaz›l› evrak ve kullan›m kay›tlar›, 3) çevresel
izleme, 4) t›bbi konsültasyonlar, 5) e¤itim
görenlerin kay›tlar›, 6) laboratuar idaresi
ifllemleri ve 7) güvenlik gözlemleri kay›tlar›
programda yer almal›d›r.
Güvenlik her bireyin sorumlulu¤u olsa da,
tüm çal›flanlara güvenli bir çal›flma ortam›
sa¤lamadan sorumlu memur ve deneticilere
rehberlik yapacak özel bir güvenlik memuru
tayin etmek iyi bir uygulamad›r. Bu kifli,
daha ilerde bahsedilecek kimyasal hijyen
plan› (KHP )'n›n yürütülmesinde e¤itim veya
deneyimi olan kimyasal hijyen memuru
ve
kanla tafl›nan patojenler program›n›n koordinatörü olarak da görev yapmal›d›r (5).
Güvenlik önlemleri ve ifllemlerinin yer ald›¤›
el kitapç›¤›n›n haz›rlanmas› ve güncellefltirilmesi, e¤itim kay›tlar›n›n ve süreklili¤inin
sa¤lanmas› ve tehlikeli materyellerle karfl›
karfl›ya kalma ile ilgili kay›tlar›n tutulmas›
bu kiflinin görevleri aras›ndad›r. Güvenlik
memuru, ayr›ca koruyucu malzemelerin sa¤lanmas›ndan ve bunlar›n sürekli kullan›m›ndan ve laboratuar›n güvenli bir çal›flma ortam› fleklinde ifllev yapmas›ndan da sorumlu
olmal›d›r.
Güvenlik Araç-Gereçleri
Laboratuarda çal›flma yasalar›na göre, ifl verenlerin güvenlik araç-gereçlerini haz›r bulundurmalar› gereklidir. Fakat çal›flanlar›n da tüm
güvenlik kurallar›na uyma ve güvenlik araçgereçlerini kullanma sorumluluklar› vard›r.
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Tüm laboratuarlar›n gü venlik dufllar› , göz
veya yüz y›kama çeflmeleri ve yang›n söndürücüleri olmas› ve bu araç-gereçlerin,
uygun çal›flmalar› için periyodik olarak kontrol edilmeleri ve gözlenmeleri gereklidir. Bulunmas› gereken di¤er malzemeler, yang›n
battaniyeleri , döküntü temizleme kitleri
ve ilk yard›m malzemeleri dir. Laboratuarda
su dahil her tip s›v›lar için mekanik pipetleme aletleri
kullan›lmal›d›r (6). A¤›z ile
pipetleme kesinlikle yasakt›r. S›cak beherler mafla larla tutulmal›d›r. 500 ml hacmindeki asidler, alkaliler veya di¤er çözeltileri
tafl›mak için daima güvenlik tafl›y›c›lar›
kullan›lmal›d›r.
Duman Siperleri/Bacalar›
Kimyasal ay›raçlardan ç›kan sa¤l›¤a zararl›
ve tehlikeli buharlardan korunmak için buhar
siperleri(bacalar›) gereklidir. Duman bacas›,
zararl› buharlar ç›karan bir maddenin kab›n›
açmak için, duman oluflturan ay›raçlar› haz›rlamak için ve alevlenebilen çözeltileri ›s›tmak için tek güvenli yerdir. Siperde patlama veya yang›n durumunda penceresini
kapatma, yang›n› kontrol alt›na al›r (1).
Koruyucu Personel Donan›mlar›
Klinik laboratuarda en s›k zarar gören vücut
k›s›mlar›, gözler, deri ve solunum ve sindirim
kanallar›d›r. Güvenlik camekanlar› , iri gözlükler , maskeler ve tüm yüzü saran siperler gözleri ve yüzü s›çramalar ve yabanc›
cisim kaçmas›ndan korur. Kontakt lensler
gözü korumaz. Kontakt lensler, s›çrama durumunda gözün özgün y›kanmas›n› engelledi¤inden, laboratuarda tak›l mamal›d›r. Ayr›ca
plastik lensler, organik buharlarla bozularak,
kronik göz infeksiyonlar›na yol açabilir. E¤er
kontakt lensler tak›lm›flsa, özellikle duman
riski, aerosoller ve s›çramalar varsa büyük
gözlükler veya yüz siperleri önerilir. E¤er
herhangi bir çözelti göze kazara s›çrarsa,
parmaklarla göz kapaklar›n› aç›p göz küresini döndürerek bir göz y›kama aletinde su
ile en az 15 dak. y›kanmal›d›r. Laboratuar
önlükleri tamamen uzun ve dü¤melenmifl
olmal› ve su geçirmez materyelden yap›lCilt 1, Say› 2, A¤ustos 2003

mal›d›r. Eldivenler ve su geçirmez kolluklar , yak›c› maddelerle çal›fl›rken elleri ve kollar› korur. Rutin laboratuar kullan›m› için
lateks eldivenler gerekir, ancak latekse allerjisi olanlar için alternatif olarak polivinil ,
lateks olmayan eldivenler
kullan›labilir.
S›cak cam eflyay› ve kuru buzu tutmak için,
›s›ya dirençli (asbest olmayan) eldivenler
gerekir. Özel ayakkab› kullan›lmal›; delikli,
burnu aç›k ayakkab›lar ve sandaletler giyilmemelidir.
Klinik laboratuarlarda biolojik veya kimyasal
tehlikelere karfl› respiratörler kullan›lmal›d›r (6). Tüberkülozlu hastalar ile do¤rudan
çal›fl›rken veya tüberküloz tan›s› konmufl
veya süphesi olan hastalar›n havaya da¤›lan
örnekleri ile ifl yaparken High Efficiency Particulate Air (HEPA) filtreli respiratörler tak›lmal›d›r.
Personel Davran›fl›
Tüm çal›flma alanlar›nda sigara içme, yeme,
içme ve kozmetik kullanmak yasaklanmal›d›r. Uzun saçlar, sallant›l› kolyeler, sakallar
ve gevflek giysi, laboratuarda tehlike oluflturmayacak flekilde kontrol alt›na al›nmal›d›r. Eldiven giyilmifl olsa bile, kimyasal
maddelerle çal›fl›ld›ktan sonra, bir hasta ile
ilgilenirken veya her hasta aras›nda ve yeme
veya içme için laboratuardan ayr›lmadan önce,
eller y›kanmal›d›r (7).
Laboratuar ‹daresi
Laboratuar, düzenli bir ortam olmal›d›r. Koridor ve merdiven boflluklar› aç›k olmal›, çöp
muntazam toplanmal›, infekte at›k ve kirli
cam eflyan›n büyük miktarlarda laboratuarda birikmesine izin verilmemelidir. Çatlak
veya çizik cam eflya kullan›rken k›r›labilece¤inden hemen at›lmal›d›r. Toksik veya yak›c› maddelerin de¤di¤i tüm cam eflya, di¤er
kirlenmifl cam eflyan›n oldu¤u yere konulmadan önce, su veya alkolle iyice y›kanmal›d›r (5).
Çal›fl›lan yüzeyler, çal›flma bafllamadan önce
ve tamamland›ktan sonra, dezenfektanlar ile
s›k s›k temizlenmel idir. Laboratuar personeli,
97
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temizlik kurumlar› servisi olsa bile, laboratuar›n temiz, s›hhi bir çal›flma alan› fleklinde tutulmas›ndan sorumludur (6).
Döküntü temizleme tak›mlar› (kitleri), kolayca kullan›ma haz›r tutulmal›d›r. Kum ve soda
külü gibi çok amaçl› ürünler, ticari ürünler
olarak yararl›d›r. Laboratuarda lastik eldiven,
havlular, kova, organik çözeltiler ve içinde
afl›nd›r›c› kimyasal maddeleri nötralize ve
absorbe etmek için çeflitli kimyasallar bulunan bir tak›m çantas› olmal›d›r. Tüm döküntüler koruyucu personel malzemeleri kullanarak
derhal temizlenmelidir. Döküntü yast›klar›
ve di¤er absorban materyeller bulundurulmal›d›r (5).
‹¤neler ve di¤er keskin aletler , laboratuar
ve di¤er hizmetli personel için fiziksel ve
potansiyel infeksiyon tehlikesi olufltururlar.
Tüm at›labilir i¤neler ve di¤er kesiciler, delinmeye dayan›kl› ve s›z›nt› yapmayan üzerine
biolojik tehlike sembolü yap›flt›r›lm›fl kaplar
içinde at›lmal›d›r. Bu kaplar›n dörtte üçü
doldu¤unda içindekiler, yerel kurum önlemlerine uygun olarak at›lmal›d›r. Birçok kurumlar kesicilerin bulundu¤u kaplar› yakarlar.
‹¤neler, kazara deri delinmesini engellemek
üzere haz›rlanm›fl yeniden kapatma aleti kullan›lmad›kça, kapaks›z b›rak›lmal›d›r (6,7).
YANGIN GÜVENL‹⁄‹
Klinik kimya laboratuar›nda yang›n› bafllatmak
için temel olan yak›t, ›s› veya tutuflma kayna¤› ve oksijen (hava) gibi tüm elementler
var oldu¤undan Yang›n Güvenli¤i , klinik
laboratuar için son derece önemlidir. Yang›ndan korunma cihazlar› olan, yang›n söndürücüler, yang›n battaniyeleri, tutuflabilir
çözelti ve kimyasallar›n depoland›¤› kabinler, yang›n alarmlar›, duman detektörleri ve
su püskürtme sistemlerine laboratuar çal›flanlar› kolayca ulaflabilmelidirler.
Yang›nlar›n S›n›fland›r›lmas›
Yang›nlar yan›c› maddenin türü ve söndürme
gereksinimlerine dayanarak 4 s›n›fa ayr›l›r:
A S›n›f›: Ka¤›t, odun, plastik, bez gibi adi
yan›c› kat› materyeller
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B S›n›f›: Alevlenebilen s›v›lar/gazlar ve yan›c›
petrol ürünleri
C S›n›f›: Çal›flan elektrikli cihazlar
D S›n›f›: Magnezyum, sodyum ve potasyum
gibi yan›c›/reaktif metaller
Yang›n Söndürücülerin Tipleri/
Uygulanmalar›
Yanl›fl yang›n söndürücü kullan›m› tehlikeli
oldu¤undan, do¤ru tipin seçildi¤inden emin
olunmal›d›r ve nas›l kullan›laca¤› önceden
bilinmelidir. Örne¤in, yanan s›v›lar veya elektrikli cihazlar›n üzerine su s›k›lmaz. Bas›nçl›
su söndürücüleri, köpük ve çok amaçl› kurukimyasal tipte söndürücüler, A s›n›f› yang›nlar için kullan›l›r. Çok amaçl› kuru-kimyasal
karbon dioksit söndürücüleri, B ve C s›n›f›
yang›nlar için kullan›l›r. Halojenlenmifl hidrokarbon söndürücüleri özellikle bilgisayar aleti
için önerilir. D s›n›f› yang›nlar özel sorunlar
ç›kar›r ve söndürme özel kuru-kimyasal söndürücüleri kullanan e¤itimli itfaiyecilere b›rak›l›r.
ELEKTR‹K GÜVENL‹⁄‹
Elektriksel tehlikeler do¤rudan ölüm, flok veya
yan›klara, dolayl› olarak da yang›n veya patlamaya yol açabildi¤inden son derece önemlidir. Elektrikli aletlerle çal›fl›rken al›nacak
önlemler özetle flunlard›r:
• Yaln›z topraklanm›fl ve trifaze ç›k›fll› alet
kullan›lmal›,
• Elektrik telleri y›pranma bak›m›ndan kontrol edilmeli ve aletlerin sürekli koruyucu
bak›m› yap›lmal›,
• Uzatma kordonu kullanmak yasaklanmal›:
Baz› durumlarda geçici kullan›l›rsa, 12
feet’ten (~3.6 m) k›sa ve tek ç›k›fll› olmal›
• "Cereyan kaç›ran" veya c›z›rt› yapan elektrikli aletle çal›fl›lmamal›
• Elektrikli aletleri asla ›slak elle çal›flt›rmamal›
• Elektrik kontrol panelinin tam yeri bilinmeli
K‹MYASAL GÜVENL‹K
A¤ustos 1987’de OSHA, hastane personeline
uygulanmak üzere Tehlike Bildirim StandarTürk Klinik Biyokimya Dergisi
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t› ’n› gelifltirdi. Bu s tandart›n bir k›sm› s›kl›kla "Bilme Hakk› Kanunu” olarak ifade edilmektedir. Bu kanunun amac›, tüm kimyasal
maddelerin sa¤l›¤a zararlar› ile ilgili bilgilerin çal›flanlarca ö¤renilmesidir (6,7). Buna
göre klinik laboratuarlar:
• Yaz›l› bir tehlike bildirim program› planlamal› ve yürütmelidir.
• ‹fl verenler, ifl yerinde kullan›lan her tehlikeli madde için kimyasal madde imalatç›s›ndan bir materyel güvenli¤i bilgi listesi
(MGBL ) almak veya haz›rlamaktan sorumludurlar ve çal›flanlar MGBL ’a kolayl›kla
ulaflabilmelidir.
Laboratuarda tehlikeli kimyasal maddelere
karfl› korunmas›z kalma ile ilgili özgün yönetmelikler olan Laboratuar standard› 1990
May›s’›ndan beri uygulanmaktad›r (6). Bu
standarda göre, tüm klinik laboratuarlar›n
yaz›l› bir kimyasal hijyen plan› olmal›d›r.
Bu planda laboratuar personelinin tehlikeli
kimyasallardan etkilenmesini düzenlemek ve
azaltmak için gerekli ifllemler ve uygulamalar bulunur. Kurallar veya kimyasal yaz›l› kay›tlar de¤iflti¤inde protokol y›ll›k olarak tekrar
düzenlenmeli ve güncelefltirilmelidir. Kimyasal Hijyen Plan› maddeleri ve bir MGBL’de
bulunmas› gereken bilgiler Tablo I ve Tablo
II'de gösterilmifltir.
Ta blo I. Kimyasal hijyen plan›n›n maddeleri

Mühendislik Kontrolleri
Laboratuarda günlük çal›flman›n önemli bir
k›sm›d›r. Oda havaland›rmas›n›n niteli¤i ve
miktar› (saatte 4 ila 12 hava de¤iflimi) üç
ayda bir kaydedilmeli ve laboratuardan geçen
hava ak›m› izlenmelidir. Depo odalar›, eldiven kutular› ve so¤uk odalar gibi tehlikeli
maddelerin sakland›¤› ve çal›fl›ld›¤› tüm
alanlarda uygun havaland›rma ve boflaltma
kanallar› olmal›d›r (5). Tüm duman siperleri
kullan›m sonras›, eksper flirketler taraf›ndan
y›ll›k olarak kontrol edilerek ak›m flekilleri,
ak›m h›z› profilleri de¤erlendirilmelidir. Yetersiz olan herhangi bir siperin kullan›m›na izin
verilmemelidir. Haftal›k güvenlik kontrol listesinde, siperde uygun hava ak›fl›, istenmeyen
maddelerin olmamas›, hava ak›m›n› do¤ru
kontrol eden aletler ve gözlem penceresi yer
almal›d›r. Siper kullan›lmadan önce, bir teknisyen taraf›ndan yeterlili¤i onaylanmal›d›r.
Bu ifllem, sürekli bir ak›mmetre-ak›m ölçer
kullan›larak veya dikkatle bir araya getirilen
2 aplikatör çubu¤un pamuklu uçlar› s›ras› ile
amonyak ve hidroklorik asid dald›r›ld›ktan
sonra oluflan duman ve buharlar›n kaybolmas›n›n gözlemlenmesi ile yap›labilir. Uçlar
at›lmadan önce akan su ile y›kanmal›d›r (5).
Kimyasal Maddelerin S›n›fland›r›lmas›

(7)

• Afl›nd›r›c› Maddeler- pH’› ≤ 2 veya ≥ 12.5 olan
kimyasallar. Asidler ve Bazlar bu s›n›ftad›r
Tablo II. MGBL’de bulunmas› gereken bilgiler

Terim sözcükleri
Standart çal›flma ifllemleri

Ürün ad› ve kimli¤i

Teknik kontrollerin yap›lmas› ile ilgili ölçütler (örn.
Duman bacalar›)
Yaz›l› Kay›tlar/ Materyel Güvenli¤i Bilgi Listesi (MGBL)

Tehlikeli madde ile izin verilebilir etkilenme s›n›rlar›

Etiketleme ve Depolama

‹çinde bulunan tehlikeli maddeler
Fiziksel ve kimyasal bilgi
Sa¤l›k tehlikesi bilgisi ve karsinojenik gücü

Çevresel izleme ve güvenlik aletlerinin bak›m›

Primer girifl yollar›

Tehlikeli at›k
Çal›flanlar›n e¤itimi

Yang›n ve patlama tehlikeleri

Koruyucu personel donan›mlar›

Döküntü ve yok edilme ifllemleri

Kimyasal hijyen memuru, denetici ve çal›flanlar›n
sorumluluklar›

Koruyucu personel donan›m› önerileri

‹leri derecede tehlikeli kimyasallarla çal›flma protokolleri
Önceden onay gerektiren özel bir ifllem koflullar›

Reaksiyonlaflma bilgisi

Elle çal›flma ifllemleri
Acil ve ilk yard›m ifllemleri
Depolama ve tafl›ma önlemleri

T›bbi konsültasyon ve muayene

Kimyasal madde imalatç›s›n›n ad›, adresi ve telefon no.su

Kay›tlar›n saklanmas›

Özel bilgi bölümü
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• Tok sik Maddeler- zehirler, tahrifl ediciler
ve asfiksi yapanlar
• Karsinojenler
• Mutajen ve TeratojenlerKromozomal
hatalara ve konjenital flekil bozukluklar›na
sebep olanlar
• Yanabilenler- Parlayabilen ve tutuflabilenler
• Reaktifler- Patlay›c› ve oksitleyiciler
Afl›nd›r›c› kimyasal maddeler , insan dokular›na de¤diklerinde görünür harabiyete yol
açarlar. Hidroklorik asid veya asetik asit gibi
deriflik asitler, sodyum hidroksid gibi alkaliler laboratuarlarda en s›k kullan›lan afl›nd›r›c› kimyasallard›r. Do¤rudan deri veya gözlere temas ederlerse veya soluma ya da a¤›zdan al›nma durumunda solunum ve gastrointestinal kanal dokular›na zarar verirler.
Asitler, alkaliler ve civa tuzlar› gibi afl›nd›r›c›
çözeltiler bir duman siperi içinde kullan›lmal›d›r. Asitler, suyun üzerine yavaflça dökülerek suland›r›labilirler, su asla deriflik asidin
üzerine konulmamal›d›r (5,7). Asit ve alkalilerle çal›fl›rken büyük güvenlik gözlükleri
tak›lmal›d›r. Kuvvetli çalkalamalardan kaç›n›lmal› veya bu ifllem bir siper içinde yap›lmal›d›r. E¤er sürekli kar›flt›rma gerekiyorsa
s›çramay› önlemek için magnetik kar›flt›r›c›
kullan›lmal›d›r. Asitler, afl›nd›r›c› maddeler
ve kuvvetli oksidanlar su dolu lavabo içinde
kar›flt›r›lmal›d›r. Bu, so¤umay› sa¤lad›¤› gibi
fliflenin veya cam kab›n k›r›lma durumunda
ay›rac›n orada kalmas›n› sa¤lar (1).
Toksik maddeler , vücuda a¤›zdan al›nma,
solunum veya deriden absorbsiyonla girebilirler. Dokular› do¤rudan etkilemezler, fakat
metabolik olaylar› kar›flt›r›rlar. Kimyasal madde ile karfl›laflma süresine ba¤l› akut ve kronik etkiler oluflur. Herhangi bir madde, en
zarars›z bile olsa, afl›r› iken toksik olabilir.
Ayr›ca, baz› kimyasal maddeler çok düflük
konsantrasyonlarda toksiktir. Toksik maddelerden etkilenme do¤rudan temasla, solunumla veya afl›lama (inokülasyon)/injeksiyon
yolu ile olur. Bu kimyasallardan etkilenme
s›n›rlar›n› belirleyen s›n›r de¤erler efli¤i (SDE),
kiflide hiç bir yan etki göstermeyen toksik
madde miktar›n› gösterir. Üç SDE vard›r:
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1. Zaman a¤›rl›kl› ortal ama- 8 ifl saatinden
fazla maksimum izin verilebilir korunmas›z kalmay› gösterir
2. K›sa süreli etkilenme s›n›r›- örne¤in 15
dak. l›k maksimum izin verilebilir korunmas›z kalmay› gösterir
3. Tavan de ¤er-ajan›n hiçbir zaman afl›lmamas› gereken konsantrasyonudur (7).
Laboratuarlardaki karsinojenlerin ço¤u aromatik aminlerdir. Bunlardan biri olan benzidin, laboratuarda hemoglobin testi için s›kl›kla kullan›l›r. Genellikle bunun yerine konulabilen 3,3',5,5'- tetrametilbenzidin, çok daha
güvenlidir (8). Karsinojen maddeler için önlemler, izole bir alanda veya iyi bir duman
bacas› içinde çal›flmak, lastik eldivenler giymek ve e¤er tozlu bir materyelle çal›fl›l›yorsa
bir respiratör kullanmak, çal›fl›lan yeri dikkatlice temizlemek, cam eflyay› her zaman
kullan›lan y›kama yerine b›rakmadan önce
kuvvetli asid veya organik bir eritici ile y›kamak ve olabildi¤ince çok at›labilir malzeme
kullanmakt›r.
Mutajenik ve teratojenik kimyasallara
karfl›
döllenme öncesi korunmas›z kalma, kromozomal mutasyonlar ve genetik konjenital
sorunlar oluflturarak, gelecek nesillerde geridönüflümsüz hasara yol açarlar. Döllenme
sonras› maternal karfl›laflma durumunda fetus ölümü veya anomalilere sebep olabilirler. Hamile laboratuar çal›flanlar› özellikle
bu tür kimyasallara karfl› uyar›lmal›d›rlar (7).
S›kl›kla kullan›lan parlayabilir ve tutuflabilir kimyasal maddeler aseton, benzen, dietil
eter, alkoller, heptan, toluen ve ksilendir
(6,7). Parlayabilir maddelerde baz› gazlar ve
parafin gibi kat›lar›n da bulundu¤unun hat›rlanmas› önemlidir. Parlayabilir ve tutuflabilir
kimyasal maddelerin alevlenme noktas› farkl›d›r. Alevlenme noktas›, hava ile alevlenebilen kar›fl›m oluflturmak üzere yeterli duman›n ç›kt›¤› en düflük ›s›d›r (6). Parlayabilir bir
s›v›n›n alevlenme noktas› 37.8°C’in alt›ndad›r. Tutuflabilir s›v›lar›nki 37.8°C veya üzerindedir. Duman› alevleyebilen ›s› kayna¤›
elektrik k›v›lc›m›, statik bir k›v›lc›m veya aç›k
Türk Klinik Biyokimya Dergisi

Laboratuar Güvenli¤i

alevdir. Laboratuarda bu kimyasal maddelerle en büyük yang›n riski uygunsuz depolan›md›r. ‹yi bir kural olarak, parlayabilir ve
tutuflabilir kimyasal maddeler cam kaplarda saklan›rsa 1/2 lt.lik miktarlarda s›n›rland›r›lmal› ve güvenlik kabininde depolanmal›d›r. Bunlar›n imalatç›s› taraf›ndan elektrik
dü¤meleri so¤utma k›sm›n›n d›fl›nda bulunan patlamaya dirençli so¤utucuda tutulmas› belirtilmedikçe asla so¤utucuya konulmamal›d›r (7). Her türlü ›s› kayna¤›ndan uzakta
kullan›lmal›d›rlar. Parlayabilir s›v›lar baflka
bir saklama kab›na hemen dökülmemelidir,
çünkü s›v›n›n çalkant›s› statik elektriklenme
oluflturabilir. S›v›, ucu al›c› kaba dald›r›lm›fl
olan bir huni yolu ile dökülebilir (7).
Klinik kimya laboratuar›ndaki personel aseton, kloroform, metanol veya karbon tetraklorür gibi maddelerden ç›kan ve brom,
amonyak ve formaldehitin yapt›¤› gibi aç›kça duyusal tahrifl göstermeyen toksik buharlara özellikle dikkat etmelidir (6).
Genellikle önemsenmeyen bir baflka zehirli
duman kayna¤›, civad›r. ‹leri derecede uçucu ve toksik olan civa buharlar›, h›zla deri
ve solunum yolundan absorbe edilir. Cival›
termometrelerin bulundu¤u yerlerde civa
döküntüsü temizleme kitleri bulunmal›d›r
(5,6). Birçok laboratuarlar, civa ve cival› bilefliklerin kullan›m›n› b›rakmaktad›rlar.
Tüm yanabilir ve toksik s›v›lar›n buharlaflmas› su banyosu kullanarak bir duman siperinde gerçeklefltirilir. Etil eter gibi buharlar›
s›cak bir levha veya f›r›n gibi herhangi bir
ateflleme kayna¤› ile bile tutuflabilen çok uçucu yan›c› s›v›lara karfl› ola¤anüstü önlem
al›nmal›d›r. Büyük miktarlarda uçucu s›v›lar›n buharlaflmas›nda, cam boncuklar ve di¤er
çarpmaya karfl› granüller, çarpmay› ve büyük
miktarlarda buhar›n aniden ç›kmas›n› önlemek için konulmal›d›r. Uçucu kimyasallar›
bir siperde uçmas› için b›rakmak kabul
edilemez (5).
Patlay›c› kimyasal maddelerin , bileflimi
h›zla bozulur ve patlamaya yol açan enerji
olufltururlar (7). Pikrik asid kristal halde iken
patlay›c›d›r (7). Perklorik asid, organik maddeCilt 1, Say› 2, A¤ustos 2003

lerle de¤indi¤inde fliddetle patlay›c› oldu¤undan, dikkatle çal›fl›lmal›d›r. Perklorik asid,
tahta tezgah üzerinde kullan›lmamal›d›r ve
bu asidin flifleleri cam bir tablada depolanmal›d›r (1).
Reaktif maddeler yüksek oksijen içeren
oksitleyiciler veya redoks gruplu bileflikler
(örne¤in hidrazin, hidroksilamin), anhidr metal oksitleri gibi su ile veya nemli hava ile
fliddetle reaksiyonlaflan bileflikler, hava ile
kendili¤inden reaksiyonlaflan piroforik bileflikler veya peroksitler oluflturabilen ve dietil
eter gibi patlay›c› olan bilefliklerdir (7).
Kimyasal Depolama ve Etiketleme
Laboratuarda pratik olarak depolanan kimyasal madde miktar› küçük olmal›d›r. Kimyasal maddeler, uygun havaland›r›lm›fl ve ›s›
kayna¤›ndan uzak düzenli bir alanda depolanmal›d›r. Bunlar göz seviyesinin yukar›s›na konulmamal›d›r. Kimyasal maddeleri alfabetik olarak depolamak iyi bir fikir de¤ildir,
çünkü reaktif gruplar› birbirine uymayabilir
(7). Kural olarak, inorganikler organiklerden
ayr› depolanmal›d›r. Nitrik asid di¤er asidlerden izole edilmelidir. Asetik asid, inorganik asidler ile depolanabilir. Yanabilir likidler, hidrojen peroksid ve nitrik asidle uygun
de¤ildir.
So¤utuculara tercihan 1 haftal›k kullan›mdan fazla miktarlar konulmamal›d›r. Kimyasal depolan›m için kullan›lan tüm so¤utucular›n d›fl yüzüne, içine yerlefltirilen materyelin tipi aç›kça kaydedilmelidir. Bu so¤utuculara hiç bir koflulda, geçici bile olsa, yiyecek ve içecek konulmamal›d›r
Kimyasal maddeler afla¤›daki flekilde ayr›larak depolanmal›d›r (6):
Parlayabilir s›v›lar Parlayabilir Kat›lar
Mineral asidleri
Organik asidler
Afl›nd›r›c›lar
Oksitleyiciler
Perklorik asid
Su ile etkileflenler
Hava ile etkiflenler Di¤erleri
So¤utma gerektiren ›s› ile etkileflen maddeler
Stabil olmayanlar (floka-duyarl› patlay›c›lar)
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Büyük miktarlardaki uçucular atefle dayan›kl›, patlamaya dirençli anahtarl› ve ›fl›kland›rmal›, özel havaland›r›lm›fl ve havadan daha
a¤›r buharlar›n kaçmas›n› önlemek için kap›s›n›n dibinde 10 cm.lik bir eflik olan bir
alanda saklanmal›d›rlar (8). 2 L’den daha
fazla miktarlardaki alevlenebilen s›v›lar yaln›zca etiketli, bas›nc› ç›kar›lm›fl yayl› kapakl›
ve alev tutucu siperleri olan onaylanm›fl k›rm›z› güvenlik depolama kaplar›nda depolanmal›d›r (8).
Karsinojenler dahil toksik kimyasallar, k›r›lmaz, kimyasallara dirençli ikinci kaplara konularak iyi havaland›rlm›fl alanlarda saklanmal›d›rlar. Kaplar›n üzeri KANSER fiÜPHEL‹ AJAN
veya ‹LER‹ DERECEDE KRON‹K TOKS‹S‹TE’si
olan bir bileflik oldu¤unu gösterecek flekilde etiketlenmelidir (5).
Sodyum, potasyum ve metal hidritleri gibi
suyla etkileflen kimyasallar di¤erlerinden
ayr›lmal› ve kuru bir ortamda depolanmal›d›r. Bu alanlar otomatik su püskürtme sistemi ile donat›lmamal›d›r (7).
Uyar› ‹flaretleri ve Etiketleme
Tehlikeleri belirleyen uyar› iflaretleri yaln›z
laboratuar personelini, güçlü tehlikelere karfl›
alarma geçirmek için de¤il, fakat yang›n
veya patlama gibi acil durumlardan do¤an
özel tehlikeleri ay›rt etmek için de son derece önemlidir. Tehlike Ay›rt Etme Sistemine
uygun olarak 2 veya daha fazla derecelendirmesi olan tüm maddeler için büyük bir
baklava flekli içinde gruplanm›fl 4 küçük
baklava fleklinde semboller bulunur. Soldaki
mavi , sa¤l›k tehlikesini ; tepedeki k›rm›z› ,
parlayabilme tehlikesini ; sa¤daki sar› ,
reaktivite-stabilite
tehlikesini (patlayabilen
maddeler veya fliddetli kimyasal de¤iflim
gösteren maddeler için kullan›l›r); ve dipteki beyaz baklava, özel bir tehlike bilgisi
önlemi için kullan›l›r (fiekil 1). Radyoaktivite,
özgün biolojik tehlike, afl›nd›r›c› ve di¤er
tehlikeli elementlerin varl›¤›n› gösterir. Tehlike derecesi, 0 ila 4 aras› grupland›r›lm›flt›r.
4 en ciddi tehlikeyi gösterir (5,6). Tüm haz›rlanm›fl ay›raçlar›n üzerine, maddenin ad›,
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k›rm›z›

mavi

sar›

beyaz

fiekil 1

konsantrasyonu, tehlike uyar›s›, özel çal›flma
flekli, depolama koflullar›, haz›rlanma tarihi,
son kullanma tarihi ve haz›rlayan›n isminin
bafl harflerini içeren etiketler konulmal›d›r (7).
Yanabilen, tehlikeli veya toksik maddeler,
karsinojenlerin depoland›¤› veya çal›fl›ld›¤›
alanlar aç›kça iflaretlenmelidir. Kan ve vücut
s›v›lar›n›n depoland›¤› veya analiz edildi¤i
yerler de biolojik tehlike sembolu ile iflaretlenmelidir (7).
Bas›nçl› Gazlar
Laboratuarda çeflitli fonksiyonlar› olan bas›nçl› gazlar, klinik laboratuarda yang›n tehlikesi, patlama, asfiksi veya mekanik yaralanmalar oluflturur (6).
Laboratuarda en s›k kullan›lan gazlar, oksijen, hidrojen, azot, helyum, karbondioksit ve
daha az olarak asetilen ve propand›r (5). Gaz
silindirleri, laboratuardan uzak havaland›r›lm›fl en az 2 saat atefle dirençli bir odada,
grupland›r›larak dik durumda duvara veya bir
rafa emniyetle ba¤l› tutulmal› (boflken bile)
veya yerde bir muhafazaya yerlefltirilmelidir.
Çünkü bunlar bas›nçl› oldu¤undan düflme
ile ana vanalar› koparsa blok duvarlar› bile
delebilen fiflekler haline gelirler. Bas›nçl› silindirler asla parlayabilen ve yanabilen s›v›larla
ayn› yerde tutulmamal›d›r. Daima 2 tekerlekli
tafl›y›c›lar veya bir el arabas› ile tafl›nmal›d›r. Koruyucu kapa¤› silindir ba¤lant›s› yap›lana kadar yerinde b›rak›lmal›d›r. Her silindire kullan›m tarihi olan bir etiket konulmal›d›r. Bitmifl silindirler, y abanc› maddelerin
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kar›flmas›ndan kaç›nmak için tamamiyle
boflalmadan önce iade edilmeli ve bofl etiketi yap›flt›r›lmal›d›r. Genelde bofl silindirler
bayiler taraf›ndan tekrar doldurulur, fakat
küçük propan silindirleri geri dönüflümlü
de¤ildir. Bunlar yerel yang›n yönergelerine
göre yok edilmelidir (1,5,6,8).
Yap›flm›fl ya da donmufl silindir anahtarlar›
asla zorlanmamal›d›r. Tüm ba¤lant›lar sabunlu su ile kaçak bak›m›ndan kontrol edilmelidir. Oksijen veya azotun çok küçük kaçaklar›n›n önemi yoktur, fakat hidrojen, asetilen
ve di¤er tutuflabilir gaz kaçaklar› kabul edilemez. Propan›n havadan daha a¤›r oldu¤u
ve bu yüzden küçük miktarlarda gaz kaça¤›n›n raf›n tepesine kadar yükselebilece¤i
ve her yeri tutuflturabilece¤i unutulmamal›d›r. Bu yüzden, küçük, tek-kullan›ml›k propan silindirleri daha güvenlidir (5).
Kriyojenik maddeler: S›v› azot, laboratuarda belki de en s›kl›kla kullan›lan kriyojenik
s›v›lardan biridir. Bunlar›n kullan›m› ile ilgili
çeflitli tehlikeler; yang›n veya patlama, asfiksi,
bas›nç birikmesi, materyellerin kolay k›r›labilirli¤i ve termal yan›klar›nkine benzer doku
hasar›d›r. Güvenlik gözlüklerinden baflka,
ellerin afl›r› so¤utulmufl yüzeylere dokunmas›ndan do¤an tehlikelere karfl› korunmas›
için, su geçirmez materyelden yap›lm›fl eldivenler önerilir. Eldiven, s›v› dökülünce derhal ç›karmak için bol olmal›d›r. fiiddetli kaynama/köpürme ve s›çramay› minimal düzeye
indirmek için donduruculacak örnekler so¤utucu s›v›ya daima çok yavafl dald›r›lmal›d›r.
Kriyojenik s›v›lar, kaynayarak uçmadan ileri
gelen s›v› kayb›n› en aza indirmek ve "t›kanmay›" ve bas›nç birikmesini önlemek için iyiyal›t›lm›fl fakat gevflekçe kapat›lm›fl kaplarda depolanmal›d›r (6).
Kimyasal Döküntüler
E¤er bir çözelti dökülmüflse, su ya da baflka
bir suland›r›c› eklenmemeli ve çözeltinin
kanalizasyona akmas›na izin verilmemelidir.
Çünkü çözeltiler duman sorunu yapabilir,
solunum koruyucu cihaz› gerekebilir (7).
Absorban madde vey a bir döküntü yast›¤›
Cilt 1, Say› 2, A¤ustos 2003

ile absorpsiyondan sonra, materyel duman
kaçmas›n› önlemek için, kimyasal maddenin
ad› ve tehlikesini bildiren etiket konulmufl
kapal› bir toplama kab›na yerlefltirilmelidir.
Nötralizan ve absorban maddeler içeren ticari
düküntü kontrol kitleri vard›r (7). Formaldehit kitleri döküntüyü nötralize eder, böylelik le
bunlar di¤er çöplerle at›labilir. Dökülen civa
toplanmas› çok güç olan, çok küçük parçac›klara ayr›l›r. Toplad›ktan sonra bile, metalik
civa yak›lamad›¤›ndan veya yanmad›¤›ndan
yok edilmesi sorun yarat›r. Civa absorpsiyon
at›k kiti gibi civa damlac›klar›n› absorplayan
bir materyel içeren bir çok civa kiti, gömülerek at›labilen daha az toksik bir madde
oluflturur (5).
Deriflik asid veya baz döküntüleri, temizleme
iflleminden önce su ile suland›r›lmal›d›r. Asid
döküntüleri sodyum bikarbonat ve baz döküntüleri borik asid gibi nötralizanlarla örtülmelidir. Sonra döküntü yast›¤› veya di¤er
absorban materyelle absorbe edilmelidir ve
kimyasal at›k yönergesine göre yok edilmelidir. Kimyasal madde tam temizlendikten sonra yüzey sabun ve su ile y›kanmal›d›r (7,8).
Tehlikeli Maddelerin Yokedilmesi
At›klar› yok etmenin 4 temel tekni¤i vard›r:
kanalizasyona dökme, yakma, topra¤a gömme
ve geridönüflümle yeniden kazanma (6).
Genellikle, yaln›zca az miktarlarda suda erir
kimyasal at›k (100 ml veya daha az) kanalizasyona dökülebilir ve sonra en az 100 kat
fazla su ak›tmal›d›r (7). Kaynama noktalar›
50°C’den daha az olan organik çözeltiler,
hidrokarbonlar, halojenlenmifl hidrokarbonlar, azotlu bileflikler, merkaptanlar, 5’ten fazla
C atomlu oksijenlenmifl bileflikler (Freon gibi),
azidler ve peroksidler gibi organikler, deriflik asid ve bazlar ve ileri derecede toksik,
kötü kokulu ve göz yaflart›c› bileflikler asla
kanalizasyona dökülmemelidir (5). Bununla
beraber, kuvvetli asidler veya bazlar at›lmadan önce nötralize edilmelidir. Perklorik asidi
yok etmek için, asid damla damla en az 100
hacim so¤uk suya kat›l›r (s›çrama siperi kullanarak) ve bu sulanm›fl asid, büyük miktarlarda su ile birlikte kanalizasyona dökülür (1).
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Sodyum azid (NaN3), sorun yaratan bir
baflka kimyasald›r. Azidler, Cu 2+ ve Fe 2+ gibi
birçok metalle patlay›c› tuzlar olufltururlar.
Bu tuzlar mekanik flokla kolayl›kla patlayabilir. Koruyucu (bakteriostatik) olarak kullan›lan sodyum azid küçük miktarlarda olmakla birlikte, devaml› kullan›m gider borular›nda metalik tuzlar›n birikimine sebep olabilir. Bu tuzlar ileri derecede patlay›c›d›r.
Borulardan azidlerin uzaklaflt›r›lmas› zordur.
Borunun daha alt k›sm›n› kapat›p, %10 NaOH
eriyi¤ini en az 16 saat boruda b›rakmak bir
uzaklaflt›rma yöntemidir. Sonra boru, en az
15 dak. bol su ile y›kan›r. Azidler patlay›c›
güçlerine ek olarak karsinojenik olduklar›ndan kullan›mlar› en aza indirilmelidir (5,8).
Civa tuzlar› kullan›lan yöntemle çal›fl›lan (Clanalizi gibi) otoanalizörlerde oluflan büyük
miktarlarda at›k madde genifl plastik kaplarda toplanmal› ve asetik asid ile hafifçe asidlendirilmelidir, gerekirse tioasetamid (yaklafl›k 10 g/L) eklenir. Çözelti sonra iyi havaland›r›lm›fl bir yere konur (az miktarlarda
hidrojen sülfid aç›¤a ç›kabilir) bir zaman
sonra civa, civa sülfid fleklinde çökecektir.
Supernatant sonra dökülebilir ve kanalizasyonda uzaklaflt›r›l›r. Civa sülfid gömülerek
uzaklaflt›r›lmal›d›r (5,8).
Parlay›c›lar dahil di¤er s›v› at›klar, uygun
kaplarda toplanmal› ve s›n›fland›r›lmal›d›r.
Ksilen ve aseton gibi çözeltiler e¤er yap›labilirse süzülmeli veya tekrar kullan›m için
yeniden distile edilmelidir. E¤er, geri dönüflüm kolay olmazsa, özel e¤itilmifl personel
taraf›ndan yokedilme ifllemleri yap›lmal›d›r.
Parlayabilen materyel özel haz›rlanm›fl yakma makinelerinde art yak›c›larla ve f›rçalay›c›larla zehirli yanma ürünlerini uzaklaflt›rmak için yak›labilir. Yakma için uygun
olmayan kat› kimyasal at›klar, topra¤a gömülmelidir (6).
T›bbi at›klar içinde ,büyük miktarda kan ve
kan ürünleri, hayvansal at›k, mikrobiolojik
at›k, patolojik at›k ve keskin aletler vard›r.
T›bbi at›klar›n ifllenmesi ve yok edilme yöntemleri yakma, buhar steriliz asyonu, gömme,
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termal inaktivasyon, kimyasal dezenfeksiyon
veya kat› bir matrikste enkapsulasyondur(6).
B‹OLOJ‹K GÜVENL‹K
Sonradan kazan›lm›fl immun yetmezlik sendromunun (AIDS) h›zla yay›lmas› laboratuarda çal›flanlar›nda kanla tafl›nan hastal›klara
karfl› ilgi uyand›rd›. Klinik laboratuar çal›flanlar› hepatit B virusu (HBV) ve insan immun
yetmezlik virusu (HIV) ile ifl-iliflkili infeksiyon
bak›m›ndan yüksek risk grubu olarak tan›mlan›rlar. 1987’de sa¤l›k çal›flanlar›n› HIV infeksiyonundan korumak için yay›nlanan önerilerden biri de "kan ve vücut s›v›lar›na karfl›
önlemlerin, tüm hastalar ve hasta örnekleri
için sürekli uygulanmas›" fleklindeydi. Bu
madde, Evrensel Önlemler olarak tan›nd›
(7). ‹fl Güvenli¤i ve Sa¤l›k ‹daresi (OSHA),
1991'de kanla tafl›nan patojenlerden mesleki
etkilenme için son bir kural yay›nlad›. Buna
göre, ileri derecede infekte materyellerle
çal›fl›rken koruyucu donan›mlar kullan›lmas›,
keskin ve di¤er biolojik tehlikeli at›klar›n
güvenle uzaklaflt›r›lmas› ve risk alt›ndaki tüm
personelin ücretsiz HBV afl›s› olmas› ve tedavisi gereklidir. Afl›, 6 ayl›k aralarla üç dozluk
seriler halinde verilir. Antikorlar›n koruyucu
düzeyi eriflkinlerde %90 ile %99'larda oluflur, fakat afl›lamadan sonraki 3-5 y›ll›k izlemede, birçok kiflide titreler art›k ölçülemez.
Bunlara tek bir hücum afl›s› yap›lmal›d›r (5).
‹flçinin HBV afl›lanmas›n›n kay›tlar›n›n tutulmas› zorunludur. Ayr›ca, fizik muayeneler
ve konsültasyonlar›n sonuçlar› saklanmal›d›r. Bu tür kay›tlar memuriyet boyunca
ve 30 y›l sonras›na kadar saklanmal›d›r
.
‹nfekte materyel döküntüleri hemen ka¤›t
havlularla örtüldükten sonra üzerine dezenfektan madde veya %10 sulanm›fl çamafl›r
suyu dökülmeli, birkaç dakika bekledikten
sonra bu alan bol su ile y›kanarak kurulanmal›d›r. K›r›lm›fl flifle ve di¤er keskin maddeler mekanik aletlerle toplanmal›d›r. Tüm infekte materyel ve bulafl›k çamafl›r, k›rm›z› torbalara konulmal› ya da baflka bir tip torba kullan›lacaksa üzerine biolojik tehlike etiketi
(fiekil 2) yap›flt›r›lmal›d›r.
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yon kayna¤› bak›m›ndan γ ›fl›nlar›ndan farkl›d›r. Nötron yay›c›lar› klinik laboratuarlarda
nadiren kullan›l›r (7).
‹yonlaflt›c› (Nükleer) radyasyondan
korunmada temel standartlar

fiekil 2. Uluslararas› biolojik tehlike sembolü

Laboratuar giysilerinin tüm çamafl›r y›kama
ve tamir ifllemleri iflveren taraf›ndan yap›lmal›d›r. Çal›flan, hiçbir zaman kendi laboratuar
giysi sini y›kamamal›d›r (7).
E¤er bir çal›flan biolojik tehlike oluflturan bir
ajanla, i¤ne batmas›, kesik, gözler, burun veya
a¤›z gibi bir mukoz membran etkileflimi yolu
ile veya derinin büyük miktarda kan ile bulaflmas› ile karfl› karfl›ya kal›rsa, t›bbi kon sültasyonlar ve de¤erlendirmeler yap›lmal›d›r (5).
RADYASYON GÜVENL‹⁄‹
4 tipte iyonlaflt›r›c› radyasyon hasar› vard›r:
α partiküller, β partiküller, elektromanyetik
radyasyon (γ ve x ›fl›nlar›), nötronlar(7).
α partiküller, genifltir ve havada yaln›zca k›sa
mesafede giderler. Deri veya bir ka¤›t parças› onlar› durdurabilir. Bununla beraber,
a¤›zdan al›nd›¤›nda veya solundu¤unda ciddi
doku hasar› yapabilirler Klinik laboratuarda
alfa yay›c›lar›n›n bulunmas› ola¤an de¤ildir.
α partiküllerinden daha küçük olan β partikülleri, negatif yüklü elektronlard›r. S›n›rl›
penetrasyon güçleri vard›r fakat, a¤›zdan
al›nd›¤›nda veya solundu¤unda α partikülleri
gibi ciddi sa¤l›k tehlikesi olufltururlar. β partikülleri, H 3, C 14 ve P32 taraf›ndan yay›l›r.
Gamma ve x ›fl›nlar›, elektromanyetik enerjiden oluflurlar. Gamma radyasyonunun kütlesi veya yükü yoktur ancak yüksek penetrasyon gücü vard›r ve yüksek konsantrasyonda verilirse, ciddi iç ve d›fl tehlike oluflturur. Gamma radyasyon I 125 ve I 131 taraf›ndan o luflturulur. X ›fl›nlar› yaln›zca radyasCilt 1, Say› 2, A¤ustos 2003

Ifl›nlanan bireylerde eflik dozuna ulaflt›ktan
sonra radyasyon tehlikesinin görülmesine
"rastgele olmayan etkiler veya" stokastik olmayan etkiler" ad› verilir (9). Eflik radyasyon dozuna ba¤l› olmadan kendini gösteren ve ciddiyeti doza ba¤l› olmayan etkilere "rastgele etkiler" veya "stokastik etkiler" denmektedir. Ifl›nlanan bireyin vücudunda ortaya ç›kan somatik kronik etkiler (kanser gibi) ile sonraki
kuflaklarda görülebilen genetik etkiler için
de¤iflik doza gerek olmad›¤›ndan bunlar› rastgele etkilere örnek verebiliriz.
Uluslararas› Radyolojik Korunma Komisyonu
taraf›nda önerilen radyasyon korunmas›n›n
temel amac›; rastgele olmayan radyasyon
etkilerinin oluflumunu önlemek, rastgele
etkilerin meydana gelifl olas›l›klar›n› kabul
edilebilir bir düzeye indirmektir. Radyasyonla
çal›flanlar›n bir haftada alabilecekleri maksimum izin verilen doz fliddeti; 100 milirem’dir. Vücudun tümünde ve kritik organlarda (gonatlar, kemik ili¤i ve lensler) doz
fliddeti bir y›l için 5 REM’i aflmamal›d›r. Ayr›ca bu doz 1 y›l›n 1/4’ünde 3 REM’in alt›nda
bulunacakt›r. E¤er kiflinin vücudunda birikebilir maksimum doz afl›lm›fl ise, kifli iflten
uzaklaflt›r›lmal› ve bu doz düflünceye kadar
baflka bir iflte görevlendirilmelidir. Mesleki
nedenler ile ›fl›n alan kifliler radyasyondan
korunma ile görevli bir teknik eleman›n denetiminde çal›fl›r (9).
Klinik tan› laboratuarlar› genellikle hücre
hasar›na sebep olabilecek yüksek konsantrasyonlarda radyoizotoplar kullanmazlar, fakat
radyasyonla karfl›laflma birikim yapt›¤›ndan
daima kontrol edilmelidir.
Radyoaktif materyelle çal›flma iyi havaland›r›lm›fl ayr› odalarda yap›lmal›d›r. Oda kap›s›na "Radyoaktif Madde- Yaln›z yetkili personel için" yaz›lmal›d›r. Eldiven ve laboratuar
giysisi gereklidir. Eldiven tak›lsa bile radyo105
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aktivite ile çal›fl›ld›ktan sonra eller iyice
y›kanmal›d›r. Kontrollü çal›flabilmek için ve
dökme veya damlamalar› uygun flekilde yokedebilmek için ifllemlerin bir absorban örtü
veya bunu içeren bir alanda yap›lmas› uygun
olur.
‹n vitro R‹A kitlerinin büyük ço¤unlu¤unda
I125 radioizotopu bulunur. I 125 a¤›zdan al›n›rlarsa, tiroidde yo¤unlafl›r ve zararl› dozda
birikebilir. Radyoaktif materyelle çal›flan tüm
personal cep dozimetresi, film dozimetresi,
radyasyon kontrol aletleri v.b gibi özel aletler ile kontrol alt›nda tutulmal›d›r. Radyoizotoplar›n kullan›ld›¤› yerler, bir yüzeymetre ile veya temizlik testleri serileri ile periyodik olarak izlenmelidir. Radyoizotop al›nd›lar› kaydedilmeli ve k›r›lm›fl paketler önemli s›z›nt› aç›s›ndan izlenmelidir. E¤er yüzeydeki izleme saatte 200 milirad› aflarsa, laboratuar yönetici, kurye, radyoaktif madde sat›c›s› ve bölgesel nüklear düzenleme komisyonu haberdar edilmeli ve özel ar›tma yap›lmal›d›r. E¤er dökülme olursa su ve sabunla
veya ticari temizleme maddesi ile temizlenmelidir. Önce, döküntünün d›fl kenar›ndan
bafllan›r ve içe do¤ru temizlenir. Kabul edilebilir radyasyon düzeyleri gözlenene kadar
temizleme sürdürülmelidir. E¤er deriye de¤erse, su ve sabunla temizlenmeli, deriyi afl›nd›rmamaya veya radyoaktif materyeli aç›k
yaralara veya mükoz membranlara de¤dirmemeye dikkat etmelidir. Temizleme sonras› de¤en bölgenin radyoaktivitesi izlenmelidir.
R‹A’lerde kullan›lan radyoaktif materyel
genellikle az oldu¤undan, bol miktarda su
ile muslu¤a zarars›zca dökülebilir. Bunun
için belli bir lavabo ayr›lmal›d›r. Bu lavabo
iflaretlenmeli ve art›k radyoaktivite için rutin
olarak temizleme testi ile izlenmelidir. Radyoaktiviteyi absorbe etmek için kullan›lan plastik boncuklar veya di¤er reçineler, yak›lmamal›d›r. Radyoaktivite giderek azal›yorsa gömme uygundur. Tüm radyoaktif maddeler, uygun iflaretlerle görünür flekilde etiketlenmifl
özel so¤utucularda veya kabinlerde depolanmal›d›r. R‹A laboratuar›nda kull an›lan kitler106

deki radyoaktivite genellikle çok yüksek
olmad›¤›ndan kurflun levhalarda depolanma
gerektirmez. Tüm at›k kaplar›na radyoaktif
madde bulundu¤u aç›kça yaz›lmal›d›r, böylelikle at›k yak›lmayacakt›r. Radyoaktif madde
ile bulaflm›fl at›labilir tüpler ve pipetler,
radyoaktivite iflaretleri uzaklaflt›ktan sonra
rutin kirlilerle birarada güvenle temizlenebilir. At›k ayn› zamanda biolojik tehlike içeriyorsa, bu flekilde at›lmadan önce otoklavlanmal›d›r.
‹yonlaflt›rmayan (Elektromanyetik)
Radyasyondan korunma
Optik, radyofrekans ve çok düflük frekanslar
olmak üzere 3 ayr› frekans bölgesinde korunman›n söz konusu oldu¤u (9) bu k›s›mda,
Optik frekanslar yani mor ötesi (UV), lazerler,
k›z›l ötesi (IR) radyasyondan korunma ele
al›nacakt›r.
UV korunmas›; UV kaynaklar› ile çal›flan tüm
personeli bilgilendirmeyi ve e¤itmeyi içermelidir. Çal›flma alanlar›n›n uygun yerlefltirilmesi, paravanlar ve ayg›tlar›n ventilasyonu
gibi mühendislik kontrolleri uygun biçimde
seçilmelidir. Kiflisel koruma, özel gözlükler,
uygun giysiler veya cilde uygulanan koruyucu günefl- ekranlay›c› ile yap›labilir. Uyar›
iflaretleri ve di¤er idari kontrol de bu önlemlere eklenebilir.
Lazer Korunmas›
Lazerin t›pta son on seneyi kapsayan uygulamalar› özetle flunlard›r (10):
a) Argon Lazer: Göz hastal›klar› ve ameliyatlar›nda
b) CO2 Lazer: Cerrahide neflter olarak
c) Ya¤ Lazer: Kanamalar› durdurmada
d) Helyum-Neon Lazer: Yara iyileflmeleri ve
a¤r› tedavisinde
Uluslararas› çeflitli kurulufllar lazer kullan›c›lar için ayr›nt›l› personel etkilenme standartlar› gelifltirmifltir. Uygun etkilenme limitlerinden daha fazla potansiyel etki alt›nda kalmay›
önleyecek mühendislik kontrolleri yetersiz
ise, lazer sistemlerinin öze l dalga boylar›na
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ve güçlerine göre tasarlanan göz koruyucu
cihazlar kullan›l›r. Gözün uzun süreli görünür lazerlere maruziyeti istenmez, uygun etkilenme limiti 0.25 sn süredir (9). Bunlar›n
d›fl›nda iki önlem bütün lazerler için geçerlidir.
• Etkilenme süresi limiti geçilmemiflse bile,
personel esas ›fl›na ve spekular yans›malara bakmamal›d›r.
• Lazer operatörleri, lazerlerin kullan›m›n›
bilen kifliler olmal›d›r ve sorumlukla hareket etmelidirler.
Lazer optik sistemleri (aynalar, mercekler,
›fl›n yans›t›c›lar vb), esas ›fl›n›n ya da spekular yans›malar›nda gözün do¤rudan ›fl›nlanmas› süresince etkilenme limitini geçmeyecek flekilde ayarlanmal›d›r. Mercek, teleskop,
mikroskop gibi optik sistemler, limiti aflacak
flekilde gözün etkilenimini önlemek için, filtreler ile beraber kullan›lmal›d›r (9).
IR Radyasyondan korunma
IR’e mesleki karfl› karfl›ya kalma durumunda
as›l önemli olan cildin ve gözlerin korunmas›d›r.
Kontrol önlemleri IR kaynaklar› ile çal›flan
tüm personelin bilgilendirilmesini ve e¤itimini içermelidir. Mühendislik kontrolleri,
çal›flma alanlar›n›n uygun yerlefltirilmesini,
kaynaktan uzakl›¤›, kabinlerin tasar›m›n› ve
s›cakl›k stresini azaltmak için iyi havaland›rmay› içerir. Yüksek yans›tma yetene¤inden
dolay› alüminyum folyo, perde vs yayg›n kullan›l›r. Kiflisel korunma özel gözlükler ve
uygun giysilerle (yans›t›c› alüminyum önlükler, ceketler veya eldivenler) sa¤lan›r. Kronik
olarak IR etkisinde bulunan kifliler, IR yutan
koruyucu lensler kullanmal›d›r (9).
Günlük kullan›mdaki ço¤u IR kayna¤› ile
sa¤l›k riskleri minimumdur; kifliler yaln›zca
belirli yüksek radyant ifl ortamlar›nda afl›r›
düzeylere maruz kal›rlar.
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