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1-AMAÇ:  Kanın  materyal  olarak  kullanıldığı  kan  merkezlerinde,  görev  yapan  tüm  personelin  ve  bu  materyaller
aracılığı ile bulaşabilen enfeksiyon hastalıklarından korunması ve güvenliğinin sağlanmasıdır.

2-KAPSAM: Hastanedeki tüm birimleri ve çalışanları kapsar

3- UYGULAMA: Kan Merkezi çalışanlarının ve kanı materyal olarak kullanan tüm personelin, bu materyaller aracılığı
ile bulaşabilen enfeksiyon hastalılarından korunması ve güvenliğinin (Biyoemniyet) sağlanmasıdır.
   Biyoemniyet Önlemleri:
   3.1. Eğitim
   3.2. Güvenli Çalışma Ortamı
   3.3. İmmünoprofilaksi
   3.4. Tıbbi Atıkların İmhası

   3.1. EĞİTİM:
   Biyoemniyet’in en başta gelen önlemidir eğitim. Kan ve diğer tıbbi atıklarla temas eden veya temas etme durumu
olabilecek herkese eğitim verilmelidir.
- Eğitim belli periyotlarla yapılır. (En az yılda 1 kez tekrar edilir)
- Yeni işe giren personel, işe başlamadan eğitime tabi tutulur.
- Çalışma ortamında risk yaratan herhangi bir değişiklik olduğunda Eğitim yinelenir.
- Güvenlikle ilgili bir bilgi ortaya çıktığında ilgili kişilere bildirilir.
- Bulaşıcı hastalıkların neler olduğu ve bunların hangi yollarla ve hangi mikroorganizmalarla bulaştığı, belirtileri,

olası komplikasyonları ve sonuçları, alınacak önlemlerin neler olduğu ve nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak
anlatılır.

- Olası tıbbi bir bulaşın bulaşmadan veya oluşan kazadan sonra neler yapılacağı da önceden belirlenir.
- Enfeksiyon Kontrol birimi tarafından, Kan merkezi personelinin periyodik kontrol ve taramaları yapılır ve takibe

alınır. Oluşan istenmeyen kazalarda ise “Kesici ve Delici alet Yaralanmaları Takip Formu” doldurulur.

   3.1.1. El Temizliği ve Enfeksiyonlardan Korunma:

 
- Eller  ve  parmaklar,  günlük yaşmada en sık kullanılan ve en en çok kirlenen organlardır.  Bu nedenle  eller,

enfeksiyon bulaşında en önemli rolü oynarlar. Eller temiz ve bakımlı olmalıdırlar.
El Temizliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar :

- Tırnaklar normal (Kısa) boyutta ve ojesiz olmalıdır.
- El  Temizliğinde  sıvı  sabun kullanılmalıdır.Ancak  kan  ve  vücut  sıvıları  ile  temas  varsa  anti bakteriyel  sıvılar

kullanılmalıdır. 
- Yıkama sırasında eller en az 20 sn. sabunla ovuşturulmalıdır. Tırnak atları temizlenmelidir. Durulama işlemi su

altında yapılmalı ve kurulama kağıt havlu ile yapılmalıdır. Kullanılan kağıt havlu ile musluk kapatılıp ayak ile
açılan çöp kovasına atık atılmalıdır.

      Ellerin Yıkanmasını Gerektiren Haller:
- Kan ve vücut sıvıları ile bulaşma olduğunda
- Hasta bakım öncesi ve sonrası
- İnvazif girişim öncesi ve sonrası
- Deri lezyonları, göz ve mukoza ile temastan önce ve sonra
- Tuvaletten çıkarken
- Eldiven çıkardıktan sonra
- Yapılan iş bitiminde
- Çalışma alanını terk ederken 

   -      Yemekten önce ve sonra
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  3.1.2. Giysiler:

         
          İş Gömleği:
    -    Gömlekler uzun kollu olmalıdır.
- Su geçirmez kumaştan yapılmış olmalıdır
- Gömleğin yakası daima ilikli olmalı ve bulaşma olduğunda hemen çıkartılmalıdır.
- Çalışma  ortamı  dışında  çıkarılmalı,  diğer  yerlere  (Özellikle  yemekhaneye  ve  topluluk  içine)bu  giysilerle

çıkılmamalıdır. İmkan dahilinde kan merkezinde yıkanmalı ve, ütülenmeli eve götürülmemeli.
Eldiven:

- Kan ile temas olasılığı bulunan her ortamda (Kan alma, parmak delme, mokoza muayenesi, her türlü cerrahi
girişim, kan torbası ve tüplerini açma v.s) eldiven kullanılmalıdır.

- Delinen yırtılan ve kirlenen eldiven hemen değiştirilmelidir.
- Her yeni Kan bağışçısından kan alımından önce yeni eldiven kullanılmalıdır.
- Eldiven takılı iken temiz yüzeylere dokunulmamalıdır.
- Eldivenler tek kullanımlık olup, yıkama ve dezenfekte edilmez.
- İş bittiğinde eldiven Kırmızı renkli tıbbi atık torbasına atılır. Eller mutlaka yıkanır.

Maske:
- Çalışma ortamına ve işin özelliğine göre tek kullanımlık olmalıdır.

Gözlük:
- Çalışma ortamına ve işin özelliğine göre kişiye özel olmalıdır.

  3.2. GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI:
     Kan Merkezi çalışma alanları (laboratuarlar, Kan deposu v.s.)yalnızca ilgili  personelin girebileceği ziyaretçilere
kapalı ve korunaklı özel çalışma alanları olmalıdır.

   Bu Alanlar:
- Yiyecek servislerinden uzak olmalıdır.
- Kolay havalandırılabilir olmalıdır.
- Çocukların girmesi yasak olmalıdır.
- Yer döşemeleri kolay temizlenebilir ve pürüzsüz olmalıdır.
- Gerekli güvenlik uyarıları asılmış olmalıdır
- Lavabo ve dezenfektanlar bulunmalıdır.
- Tıbbi atık kovaları bulunmalıdır
- Tezgah üstleri dayanıklı ve absorbe etmeyen malzemelerden yapılmış olmalıdır.
- Mesai bitiminde veya her iş bitiminde yerler su ile temizlendikten sonra 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır

suyu ile dezenfekte edilmelidir.
Güvenli Çalışma Ortamı için Kaçınılması Gereken Davranışlar:

- Çalışma ortamında yemek yemek, sigara içmek ve makyaj yapmak.
- Çalışma alanlarına ziyaretçi kabul etmek
- Çalışma alanlarındaki dolaplara yiyecek-içecek koymak
- Kanlı materyallere dokunmak
- Ağız,göz mukoz memebranlara dokunmak
- Enfekte atıkları evsel veya geri dönüşüm çöp kovalarına atmak
- Ağız ile pipetleme yapmak.
- İş gömleği ile çalışma alanı dışına çıkmak.
- Çalışma sırasında yüzük, kolye, bilezik vb. takılar takmak.
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       Kan Bulaşması halinde dekontaminasyonun yapılış şekli: 
- Kanla kirlenen giysi hemen çıkarılır ve koruyucu giysi giyilir.
- Kalın iş eldiveni takılır
- Kan bir kağıt havlu yardımı ile absorbe edilir.
- Aerosol olmuş ise 30 dk. Beklenir
- Cam kırığı varsa fırça ile süpürülür.
- Deterjan ile temizlenir.
- Dezenfektan (10 kez sulandırılmış çamaşır suyu)dökülerek 15-20 dk. Beklenir.
- Bir yüzey dezenfektan ile kurulanır.
- Bu işlem sırasında kullanılan tüm materyal, tıbbi atık çöpüne atılır.

Çalışma Alanlarının Dezenfektasyonu:,
- Kan  Merkezi  laboratuarları  ve  kan  bağış  salonları  temiz  tutulmalıdır.  Her  gün  yerler  deterjanlı  su  ile

temizlenir.Çalışma tezgahları deterjanlı su ile temizlendikten sonra kimyasal dezenfektanlar kullanılır.
- Hipoklorit  solüsyonu virüs-bakteriyellere karşı etkinliği neden ile kan merkezlerinde kullanılması gereken etkili

dezenfektanlardandır.
- Kimyasal dezenfektanlar dilüe edilerek kullanılacak ise dilüsyon oranı kulanım amacına uygun olarak hazırlanıp

uygulanır.
- Hipokloridin metalleri bozma özelliği olduğundan, metal kaplar kullanılmaz. Dezenfekte edilecek malzemeler

plastik bir kap içine konularak en az 30 dk. Bekletilir.
- Dezenfekte  edilecek  malzemeler,  dezenfektan  ile  direk  temas  ettirilir.  Bu  malzemeler  üzerinde  kaplama,

parafin,  yağ,  ve  hava  kabarcığından  arındırılmış  ve  tüm  yüzey  dezenfektanla  tamamen  temas  etmesi
sağlanmalıdır.

- laboratuarda kullanılan malzemeler hipoklorid ile dezenfekte edildikten sonra az miktarda deterjanla tekrar
yıkanır ve bol su ile durulanır.

3.3 İMMÜNOPROFİLAKSİ:
    Uygulanacak immünoprofilaksinin doz ve rapel şeması periyodik Sağlık taraması uygulamalarına göre periyodik
olarak yapılan taramalar her personel için belirlenir ve uygulanır.

3.4. TIBBİ ATIKLARIN İMHASI:
   Tıbbi atıkların imhası “Tıbbi Atıkların Kontrolü Talimatı”na uygun şekilde yapılmaktadır.
   Kontamine iğne ve kesiciler:
   -Çıplak elle tutulmaz.
    -Tek el ile tutulur.
    -Kapalı ilse açılmaz, Açık ise kapatılmaz, Eğilip bükülmez.
    - İş bitince “Kesici ve delici tıbbi atık kabına atılır.
   Yaralanmalarda İlk Yardım:

   Karşılaşılan kaza ve yaralanmalarda ilk yardım, “Delici ve kesici alet yaralanmaları” talimatına göre hareket edilir.
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