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1.  AMAÇ: Kan Transfüzyon Merkezi çalışanlarının, biyolojik tehlikelerden, kimyasal maddelerden, yangın 
olasılığından, elektrik arızaları vb. oluşabilecek riskleri en aza indirmek, klinik örnekler ya da kültürlerde mevcut 
olan mikroorganizmaların içinde bulundukları kaplarda kalmalarını sağlayarak her türlü hayati tehlikelerden 
korumak amacıyla bu rehber hazırlanmıştır.

2. KAPSAM:    Hastanemiz Kan Transfüzyon Merkezi

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:

5.  SORUMLULAR: Tüm Kan Transfüzyon Merkezi çalışanları.

6.  FAALİYET AKIŞI:
6.1.  KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞANLARININ GÜVENLİKLE İLGİLİ UYMASI GEREKEN KURALLAR:
 Kan Transfüzyon Merkezi çalışanlarının sağlığı için tehdit teşkil eden ajanların  kaydı ve izlenmesi

gereklidir. Çok tehlikeli madde sınıfındaki ajanların  laboratuarda kilit altında muhafazası gereklidir. Bu
maddelere erişim kontrol altında tutulur.

 Kan Transfüzyon Merkezinde çalışırken tüm güvenlik kurallarına uymalı ve  uygun Kan Transfüzyon
Merkezi kıyafeti giyilmelidir. Amaca uygun  KKE(Kişisel Koruyucu Ekipman: eldivenler, maskeler, göz/yüz
koruyucular, işitme koruyucu, çalışma giysisi, özel giysi) kullanılmalıdır.

 Toksik, enfeksiyöz veya radyoaktif materyal bulunan laboratuarlarda yiyecek  içecek yememeli ve
bulundurulmamalıdır. Yemek ve içmek sadece belirlenen alanlar kullanılır.

 Asla ağızla pipetleme yapılmamalıdır.
 Bunzen bekleri, cihazlar ve keskin uçlu aletler kullanılmadığı zaman kapatılmalıdır.
 Kan Transfüzyon Merkezine,  K a n  Transfüzyon Merkezi çalışanları dışında giriş çıkış yasaktır.
 Kan Transfüzyon Merkezinde sigara içilmez.  Kan transfüzyon merkezine  gönderilen istem formları

eksiksiz doldurulması, tüm etiket bilgilerinin tekrar tekrar kontrol edilmesi. Kan ve kan ürünlerinin soğuk zincire
uygun olarak sağlık personeli tarafından taşınması gerekir.

6.2.KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İLE İLGİLİ RİSK KATEGORİLERİ:  
 Kan Transfüzyon Merkezinde bulunan malzemeler, tetkik için kullanılan kimyasallar ve numune olarak 

alınan tıbbi materyaller risk grubuna göre dört ana grupta toplanır.
      6.2.1 KİMYASAL MADDELER:

 Kan Transfüzyon Merkezinde kimyasal maddeler uluslararası standart uyarı sembolleriyle 
etiketlenmelidir.

 Kimyasal maddeler zeminde olmayacak şekilde güvenli bir ortamda saklanmalıdır.
 Zararlı kimyasallar asla lavabolara dökülmemelidir. Bu kimyasallar önce nötralizasyona tabi tutulmalıdır, 

daha sonra atık şebekesine dökülmelidir.
 İstenilmeyen zararlı kimyasal atıklar uygun taşıyıcılarda toplanmalıdır.

Kan Transfüzyon Merkezinde Yaygın Olarak Kullanılan Reprodüktif Ajanlar:
 Glutaraldehit (erkek üreme sistemi için zararlı)

o Bu ajan aynı zamanda aşındırıcı ve toksiktir.

o Bazı dezenfektanların içeriğinde bulunmaktadır.
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 Formaldehit (erkek ve kadın)
o Ayrıca karsinojen, mutajen ve teratojendir.

o Doku fiksatörü olarak kullanılır.

 Ksilol

Kimyasallara Maruz Kalındığında Alınacak Önlemler:

Kimyasal maddelere, solunuma, yutma, iğne batması ve hasarlı deriden geçiş yoluyla maruz kalınabilir. Bu tip 
durumlarda alınabilecek önlemler şunlardır:

a) Soluma yoluyla alınan bazı kimyasal maddeler için laboratuvarlarda bu kimyasallara özel aspiratörler ve 
gerekirse çeker ocak ve yeterli havalandırma bulundurulmalıdır. 

b) Hastane genelinde bahsedilen zararlı özellikleri olan kimyasalların kullanımı Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
tarafından kısıtlanmıştır.

c) Çalışma yapılırken reaksiyona girecek maddeler bir arada kullanılmamaya çalışılmalıdır.

d) Eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.

e) İğne batması durumunda KESİCİ, DELİCİ ALET YARALANMALARI BİLDİRİM FORMU doldurularak kalite 
yönetim birimine bildirilir.

f)  Kimyasal dökülme durumunda yapılacaklar:
 Göze temas durumunda göz bol su ile yıkanır.
 Vücuda temas durumunda vücut bol su ile yıkanır.
 Yere döküldüğü zamanda dökülen kimyasalı nötralize edecek kimyasallar
 Kullanılır.(acil durum dökülme kiti)
 Kimyasal maddelere maruz kalma daha ileri aşamada ise acil servise başvurulur.

6.2. 2.YANICI PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELER( YANGIN GÜVENLİĞİ)

Kan Transfüzyon Merkezinde yangın söndürme aletlerinin yeri planda belirtilmeli tüm Kan Transfüzyon
Merkezi çalışanları tarafından bilinmelidir. Periyodik kontrolleri takip edilmelidir. Yangın durumunda yapılacak
acil işler için personel eğitimi olmalıdır.  Acil yangın çıkışları, yangın söndürme tüplerinin kullanımı, alarmların
nerede bulunduğu, tahliyede birincil ve ikincil öncelikli olanların neler olduğu vb. yangın  eğitiminde öncelikli
konulardır.
Kan Transfüzyon Merkezinde yangınlarını önlemek için:

-    Bunzen bekleri
-    Kontrolsüz kimyasalların reaksiyonları, yerleri ve saklama koşulları
-    Elektrikli ısıtıcılar

-    Arızalı cihazlar
-     Elektriksel devrelere aşırı yüklenme vb. konularda tüm laboratuar çalışanları dikkatli olmalıdır. Gerektiğinde 

yetkili kişiler zaman geçirilmeksizin uyarılmalıdır.

-    Yangın güvenliğini sağlamaya yönelik koridor ve merdiven boşlukları güvenli bölgeler olarak düzenlenmelidir.

Bu bölgeler herhangi bir depolama için kullanılmamalıdır.  Yangın anında patlayıcı madde, cihaz ve kimyasallar
uzaklaştırılmalıdır. Yangın  bölgesindeki kapılar kapatılmalıdır. Yangın durumunda asansörler asla
kullanılmamalıdır.
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6.2.3. ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
Elektrik kabloları ve bağlantılarının olduğu her yerde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.

Elektrik kazalarına karşı alınabilecek önlemler şunlardır:

-    Elektrikli cihazların tümü topraklanmalı.
-    Elektrikli aletlerin çıplak kabloları derhal değiştirilmeli.
-    Üç kutuplu fiş yerine iki kutbu birleştirilmiş cihazlara izin verilmemeli.
-    Uzatma kabloları mümkün olduğunca kullanılmamalıdır.
-    Elektrik kablolarındaki aşırı voltaj, yüksek direnci ölçebilen cihazlar bulundurulmalıdır.
-    Elektrikli cihazlar ve bağlantılar ıslak elle tutulmamalıdır.
-    Üzerine sıvı dökülmüş cihazlar kullanılmamalıdır.
-    Elektrikle ilgili arızlarda derhal elektrik teknisyenleri aranarak haberdar edilmeli zaman geçirilmeden sorun 
çözümlenmelidir.

6.2.4. BİYOLOJİK GÜVENLİK

Biyolojik Riskler: Hastanemiz mikroorganizmalarla çalışmada ve mikroorganizmanın  patojenitesi (risk
grubu) ile laboratuar teknikleri, güvenlik ekipmanı ve Kan  Transfüzyon Merkezi bina dizayn özelliklerine göre
BGD2. (Temel biyogüvenlik  düzeyi ) düzeyine girmektedir.  Tanılarına veya öngörülen enfeksiyon durumuna
bakılmaksızın mikroorganizmalarının bulaşma riskini azaltmak için standart önlemler geliştirilmiştir:

-    Ellerin yıkanması
-    Eldiven kullanılması
-    Göz koruyucu (gözlük) kullanılması
-    Kan Transfüzyon Merkezi önlüğü kullanılması
-    Kan Transfüzyon Merkezinin temiz kullanılması
-    İğne batmasına karşı korumadır.

Konteynerler ve Etiketler:

-    Her atık kabı her zaman etiketlenmeli, kimyasalı ve miktarı belirtilmeli.
-    Atık kabında birbiri ile uyumlu kimyasalların bulunmasına dikkat edilmeli.
-    Madde ekleme ve çıkarılması dışında bu kaplar her zaman kapalı tutulmalı.

Pipet ve Pipet Uçları:

- Kontamine olmayan plastik ve cam pipetleri ve pipet uçları kırık cam toplama kabına Konulmalı
- Atık toplama servisi eğer bu atıklar normal çöpe dökülmüş ise toplama yapmamalıdır.

Biyolojik Atık Kapları:

-    Kesici ve delici atıklar için atık kabı bulunmalıdır.
-    Kırmızı renkli atık kapları iğne uçları ve lansetler için kullanılmalıdır.
-   Plastik atık torbaları temin edilmelidir.
-    Atıkların toplanması belli bir düzen altında organize edilmelidir.
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6.3. TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON

 Temizliğe ve çalışılan yerin düzenine mutlaka uyulmalı ve kullanılan malzemeler  tekrar yerli yerine
konmalıdır.

 Kan  Transfüzyon  Merkezinde  hijyen  şartlarına  uyulmalıdır.  Özellikle  kan  ve  kan  ürünleri  ile  yapılan
çalışmalarda enfeksiyon riskinin yüksek olduğu unutulmamalıdır. Derideki küçük çatlaklarda ve kültür ekim yerlerinde
solunum yoluyla enfeksiyon kapmak mümkündür. Bu yüzden rutin çalışmalarda eldivenli çalışılmalıdır. Şüpheli temas
durumunda eller uygun antiseptiklerle yıkanıp gerekirse bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına danışılmalıdır.

 Kan Transfüzyon Merkezinde her bölümünde temizlik, dezenfeksiyon işlemleri yazılı  talimatlara göre
periyodik olarak yapılır, kayıtları tutulur.

 Atılacak katı maddeler çöp kutusuna atılmalıdır. İşi bitmiş içinde sıvı bulunan  temizlenecek cam
malzemeler lavaboya konulmalı masa üzerinde bırakılmamalıdır  Kan Transfüzyon Merkezi için hazırlanmış
birime ait özel laboratuar temizlik talimatı gereğince:

1. Kan Transfüzyon Merkezinde önlük kullanılır.
2. Hastalara müdahale ederken eldiven giyilir.
3. Enjektörler enjektör kutularına, tıbbi atıklar kırmızı atık torbalarına atılır. Tüm Kan Transfüzyon Merkezi 
atıkları yerinde ayrıştırılarak enfeksiyon komitesinin kabul ettiği şartlara uygun olarak KIRMIZI, MAVİ, SİYAH 
poşetlere konur.
4. Yer temizliği için deterjanlı su içine % 1 sulandırılmış % 10‘luk sodyum hipoklorit eklenir. Bu işlem günde en az 
dört kere uygulanır.
5. Evyenin temizliğinde daha değişik olan 1:10 sulandırılmış % 10‘luk sodyum hipoklorit kullanılır.
6. Kan alımı esnasında kan bulaşı olması durumunda temizlik personeline haber verilir. Dökülen yüzey kuru bir 
bez veya kağıt ile kabaca silinir. Silinen yüzeyin üstüne 1:10 sulandırılmış % 10‘luk sodyum hipoklorit eklenmiş bir
pamuk veya bez konur. Zeminde > 20 dakika bekletilir.
7.  Kimyasal maddeler kullanılırken eldiven giyilir. Uygun şartlarda kullanılır.
8. Tüm Kan Transfüzyon Merkezi personeli düzenli yıllık hepatit, HIV taramalarına devam eder aşı takvimlere uyar.
9. Tüm Kan Transfüzyon Merkezi cihazlarının sıvı atık kaplarına her sabah 1:10 oranında çamaşır suyu konur. 
Gün sonunda bu atık kapları dökülür.
10. Kan Transfüzyon Merkezinde el yıkama kurumumuzca hazırlanmış el yıkama talimatı uyarınca yapılır.
11.Kan transfüzyon merkezi kan imha komisyonunun karar verdiği kan ve kan ürünleri tıbbi atık torbalarına atılır.
12. Donörden alınan uygunsuz kanların (Hbsag+,Anti Hıv+,Anti Hcv+)tıbbi atık torbalarına atılır.

7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Transfüzyon Merkezi Sorumlusu Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı


