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1. Amaç Kitle imha silahlarının kullanımı veya kimyasal, biyolojik, nükleer ve 
radyolojik kazalar neticesindekontamine olarak hastaneye başvuran hastaları en 
sistemlive hızlı şekilde dekontamine etmek vegereklitıbbidesteğisağlamaktır.. 

2. Kapsam :Bu prosedür, hastane içerisinde kimyasal, biyolojik ve radyoaktif 
maddelerle çalışan personelin fiziki olarak zarar görmesini önlemek için alınması 
gereken tedbirlerin tespit edilmesini ve KBRN ajanlarına maruz kalarak hastaneye
başvuran hastaların en sistemli ve hızlı şekilde dekontamine edilerek tedavilerine 
başlanması için yapılacak düzenlemeleri kapsar.

3. Kısaltmalar:

4. Tanımlar:

�KBRN; kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer ajanların yol açtığı tehlikeli 
durumlardır. Kitle imha silahları, endüstriyel kazalar, nükleer ve radyolojik kazalar
birer KBRN tehdididir.

5. Sorumlular: Bu prosedürün uygulanmasından Hastane Afet Planı Başkanı 
sorumludur 

6. Faaliyet Akışı

Kimyasal, biyolojik ve radyoaktif etkilere maruziyet; kitle imha silahlarının �
kullanımı neticesinde ortaya çıkabileceği gibi, hastane içerisinde özellikle 
laboratuvar ortamında, radyoloji ve nükleer tıp ünitelerinde meydana gelen 
kazalar neticesinde de görülebilir.

Ayrıca, kimyasal madde üreten fabrikalar, kimyasalların bulunduğu depolar, �
kimyasalların taşındığı tanker, kamyon, tren, gemi gibi araçlar, boru hatları, 
salgın hastalıklar, radyoaktif malzeme bulunan yerler, nükleer reaktörler vb. 
daima birer KBRN tehdidi durumundadır.

KBRN TEHLİKELERİ

Kimyasal Savaş Ajanları - Sinir Ajanları: Tabun (GA), Sarin(GB), Soman(GD), 
Vx

Yakıcı Ajanlar: Hardal, Mustard, Azotlu Mustard, Lewisit

Akciğer İrritanları: Fosgen, Difosgen, Klor, Klorpikrin

Sistemik Zehirler: Hidrojen Siyanür, Hidrojen Klorür, Hidrojen Sülfür

Kapasite Bozucu Ajanlar: BZ, LSD

Kargaşa Kontrol Ajanları: CN,CS, CR, DM

Bitki Öldürücü Ajanlar: 2,4-d-Kakodilik asit
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Biyolojik Silahlar: Diğer canlılar üzerinde zararlı etkiler yaratmak maksadıyla 
kullanılan bakteri, virüs, mikrobiyal toksinler vb. ajanlardır. Bu tanım genellikle 
biyolojik olarak elde edilen toksinleri ve zehirleri de kapsayacak şekilde 
genişletilir.

Biyolojik savaş araçları, yaşayan mikroorganizmaları ( bakteri, protozoa, �
riketsia, virüs ve mantar ) içerdiği gibi, bitkiler ve hayvanlar tarafından üretilen 
toksinleri ( kimyasallar ) de kapsar.

Biyolojik savaş maddeleri vücuda, solunum sistemi, sindirim sistemi, deri, �
tenasül organları ve göz konjiktivaları ile girerler.

Biyolojik silahların kitleleri imha edici özellikleri yanında kolay ve ucuz elde 
edilmeleri, etkilerinin kalıcı ve giderek artıcı olması, kolay uygulanabilir olması ve 
maruz kalındığında da geç farkına varılması nedeniyle önemlidirler.

Nükleer Silahlar: Yüzlerce kilo ağırlığında konvansiyonel patlayıcı içerir. Aynı 
anda birçok etki yapan, çok geniş alana yayılabilen ve radyolojik etkilere sahip 
silahlardır. Etkileri çarpma, temel radyasyon, yüksek ısı, elektromanyetik dalga 
etkileri ve radyoaktif serpintidir. Çarpma etkisi insanları yıkılan binaların enkazı 
altında bırakarak ya da fırlatarak ciddi yaralanmalara sebep olur. Yüksek basınç 
nedeniyle hava içeren iç organlarda hasar oluşur. Isı etkisi ise deri yanıkları ve 
körlüğe neden olur.

Nükleer silahlarla ortaya çıkan en büyük tehlike patlama ve yangınların çeşidiyle 
bağlantılı olmaksızın ortaya çıkan iyonize radyasyondur. Nükleer silahlarla olan 
patlama ve yangınlara diğer konvansiyonel patlama ve kazalardaki gibi müdahale
edilir

RİSK MİNİMALİZASYONU İÇİN ALINACAK TEDBİRLER

LABORATUVAR KAZALARINA KARŞI ALINAN KORUNMA TEDBİRLERİ

Laboratuvarlarda çalışma esnasında personelin yutma, soluma, direkt temas ve�
kesici – delicinin deriye geçişi ile kimyasal ve biyolojik tehlikelere maruz kalması 
mümkündür. Bu tip laboratuvar kazalarından korunmak için alınacak önlemler ile 
personelin ve birim yetkililerinin sorumlulukları Bodrum devlet hastanesi 
“Laboratuvar Güvenlik rehberi” ile düzenlenmiştir.

KİMYASAL TEHLİKELERE KARŞI ALINAN KORUNMA TEDBİRLERİ

1. Kullanılan kimyasalların özellikleri bilinmelidir.

2. Çalışma yapılırken reaksiyona girebilecek maddeler bir arada 
bulundurulmamalıdır.

3. Kimyasallarla güvenli çalışma için uygun kişisel koruyucu ekipman 
kullanılmalıdır.

4. Çalışma sırasında sadece gerekli kimyasal bulundurulmalıdır.

5. Kimyasal kullanılmadan önce karşılaşılacak tehlikeler gözden geçirilmelidir.
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6. Kullanılmadan önce etiketler gözden geçirilir ve kimyasalın doğruluğu kontrol 
edilir.

7. Kimyasallar mümkün olduğunca en küçük miktarlarda bulundurulmalı ve 
kullanılmalıdır.

8. Kimyasalları taşırken kırılmasını önlemek için taşıyıcı kullanılmalıdır. Şişeyi 
hiçbir zaman boynundan tutmayıp, şişenin boyutuna göre bir veya iki elle 
gövdesinden sıkıca tutmak gerekir.

9. Asidi suyun içine ağır ağır ilave ederek ve yavaşça karıştırarak seyreltmek 
gerekir. Konsantre asit üzerine su ilavesi kesinlikle yapılmaz.

BİYOLOJİK TEHLİKELERE KARŞI ALINAN KORUNMA TEDBİRLERİ

1. Tüm hastaların kan ve vücut sıvıları potansiyel biyolojik tehlike olarak 
görülmelidir.

2. Hasta materyali ve kimyasallarla çalışırken mutlaka eldiven ve önlük 
giyilmelidir.

3. Gereklilik halinde diğer kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

4. Kan, vücut sıvılarına temastan, eldiven çıkarıldıktan ve hastalarla temastan 
sonra eller yıkanmalıdır.

5. Tüm kesici delici maddeler uygun şekilde ayrılmalı ve kesici delici tıbbi atık 
kutusu kullanılmalıdır.

6. Ayakkabılar tüm ayağı örtmelidir. Uzun saçlar, materyal ve cihazlarla teması 
önlemek için bağlanmalıdır.

7. Laboratuvarda yakıcı maddelerle çalışırken kontakt lens takılmamalıdır. Lens 
yakıcı maddelerin korneada birikmesine neden olabilir.

8. Kişisel koruyucu ekipman birden fazla kişi tarafından kullanılıyorsa kullanım 
sonrası dezenfekte edilerek kaldırılmalıdır.

RADYOAKTİF TEHLİKELERE KARŞI ALINAN KORUNMA TEDBİRLERİ

1.  Bodrum devlet hastanesi’nde Nükleer Tıp Bölümü ve Radyasyon Onkolojisi 
Bölümü yoktur. Hastanemizde radyoaktif madde kaynaklı tehlike oluşabilecek 
birimler; sadece Radyoloji birimidir.

2.  Radyoloji birimi; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun ( TAEK ) standartlarına 
uygun olarak düzenlenmiştir ve TAEK’ten lisans alarak çalışmaktadır. Lisans her 
beş senede bir yenilenir.

6.Radyoaktif Tehlikeler Karşısında Yapılması Gerekenler

Yüzey Kontaminasyonu Halinde

�- Dökülen sıvının üzerine hemen emici bez veya kağıt konularak yayılması 
önlenir, çevresi işaretlenir ve üzerinden geçişler engellenir.

�- Temizlik esnasında mutlaka eldiven giyilir ve bulaşmış malzemelerle ıslak 
kâğıtların içine konulabileceği plastik bir torba bulundurulur.
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�- Dökülen maddenin üzerine konulmuş olan bez veya kâğıtlar alınır ve bir havlu 
ile bulaşma alanı dıştan içe doğru olmak üzere kurulanır.

�- Alan iyice kurulandıktan sonra temizleme malzemeleri ( dekontaminasyon 
ilaçları ) ile ıslatılmış kâğıt havlu ile silinir.

 

RADYASYON TEHLİKESİNE KARŞI ALINAN KORUNMA TEDBİRLERİ 

1.Radyoloji Bölümü’nde radyasyon tehlikesi olan alanların girişine “RADYASYON 
TEHLİKESİ” ve “HAMİLELER ve HAMİLELİK ŞÜPHESİ OLANLAR GİREMEZ” şeklinde 
sarı uyarı levhaları asılır.

2. Hamile personel radyasyon alanı dışında görevlendirilir.

3. Teknisyenler kurşun paravanlar arkasında çalışır.

4. Yerden havalandırma sistemleri yapılır.

5. Personel dozimetre takar. Dozimetreler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
tarafından belli aralıklar ile kontrol edilerek personelin maruz kaldığı radyasyon 
miktarı takip edilir.

DEKONTAMİNASYON

 �Dekontaminasyon, KBRN ajanlarına maruz kalan hasta, bina, alan ve 
araçlara, kontaminasyonun giderilmesi amacı ile yapılan fiziksel ve 
kimyasal temizleme işlemidir. Amaç; kimyasal olarak yıkımı sağlamak ve 
fiziksel engelleme ile zararları sınırlamaktır. Dekontaminasyon için mevcut 
durum ve var olan imkânlara göre farklı yöntemler kullanılabilir. Bunlar; 
yıkama, durulama, kurutma, absorban materyalle emdirme ve ısı ile 
uzaklaştırmadır.

 �Suruç devlet hastanesi’nin dekontaminasyon ünitesi, Acil Servis 
Ambulans Girişinin yanında  yer alır. Ünitenin bir kapısı bulunmaktadır. 
Giriş kapısı,kontamine olmuş hastaların,temiz hastalar ile karşılaşmaksızın 
üniteye girmesine olanak sağlamakta; çıkış kapısından doğrudan Acil 
Servis’in içine geçilebilmektedir.

2.1 KİMYASAL OLAYA ACİL MÜDAHALE (GENEL İLKELER)
Hastaların ve personelin sağlığını etkileyebilecek tehlikeli maddeleri içeren

akut kimyasal olay ile karşılaşıldığında Kimyasal Olaylarda Hastaların Yönetimi 
Standart Operasyon Prosedürü derhal faaliyete geçirilecektir.  Olay  Yönetim 
Ekibi derhal faaliyete geçirilir. Olay Yönetim Ekibi, birimler ve klinik servisler ile 
koordinasyon halinde, hastane uygulamalarının genel yönetimini üstlenir.  

Hastanede kimyasal olaya  acil müdahalenin yönetiminde başlıca ilkeler 
şunlardır:
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• Personel ve hastanenin önemli ekipmanlarının güvenliğine ve emniyetine ağırlıklı
öncelik verilir.

• Toksik maddeler, sekonder kontaminasyon riski oluşturursa veya içinde yer alan
kimyasallar bilinmiyorsa, kontamine olan hasta acil servise kabul edilmeden önce
dekontaminasyon prosedürleri gerçekleştirilmelidir. 

• Hastalara  solunum desteği  verilmesi  ve  antidot  kullanımı  başta  olmak  üzere,
kontamine olmuş kişilere akut bakım hizmeti sunulması ve bu nedenle personelin
görev dağılımının yeniden yapılması gerekmektedir.

• Geç ortaya çıkan ciddi semptom ve kronik sağlık sorunu ihtimali,  en başından
itibaren göz önünde bulundurulmalıdır.

• Koordinasyon sağlanacak taraflar:
o Kimyasal olayların yönetimi, hastayı kabul eden hastanenin ve ilk müdahale

ekibinin etkili koordinasyonunu gerektirir.
o  o  Aynı  şekilde,  112  Acil  Sağlık  Hizmetleri  ve  Acil  Servis  arasında  etkili

koordinasyon olmalıdır.
o Olay Yönetim Ekibi’nin  lojistik ve bakım bölümünün sorumluları,  hastane

alanı  içerisinde  toksik  kimyasalların  depolanması,  ele  alınması  ve
kullanılmasına yönelik güvenlik hizmetleriyle koordineli olmalıdır.

2.2 KİMYASAL BİR OLAY DURUMUNDA MÜDAHALE ALGORİTMASI

Hastanede kimyasal olaya müdahalede iş akışının başlıca basamakları 
şunlardır:

• Olay Yönetim Ekibi derhal faaliyete geçirilir.
• Hastane personeli TURUNCU renk kodu anonsu ile bilgilendirilir.
• Dekontaminasyon  prosedürleri,  mümkün  olduğunca  hastane  dışında

gerçekleştirilmelidir  (Acil Servis’in kontamine olması engellenmelidir).
• Dekontaminasyon prosedürlerinin yönetimi  ve/veya kontamine olan hastalara

akut bakım hizmeti  sunumuna dâhil  olan personel,  kişisel  koruyucu ekipman
giymeli  ve  Olay  Yönetim  Ekibi  talimatlarına  ve  Standart  Operasyon
Prosedürlerine harfiyen uymalıdır.

• Kimyasal  olaylara  uygulanan  özel  triyaj  prosedürlerine  tamamen  riayet
edilmelidir.

• Olay Yönetim Ekibi’nin  tavsiyesine uygun olarak standart tedavi protokollerine
uyulmalıdır.

• Sınırlı sayıda bulunan bazı temel ilaçların kullanımına dikkat edilmelidir.
• Tıbbi bakım hizmeti ve semptomlar, uzun süreli takip hedeflerine yönelik olanlar

dâhil olmak üzere, özel form ve kayıtlara kaydedilmelidir.
• Hastaların  bilgilendirilmesi  her  zaman  gereklidir;  ancak  bilgilendirme,  Olay

Yönetim  Ekibi’nin   talimatlarına  uymak  suretiyle  personel  tarafından
yapılmalıdır.

• Uzman  kuruluşlarla  iletişim,  toplumun  risk  konusunda  bilgilendirilmesi  ve
koordinasyonu, Olay Yönetim Ekibi tarafından yönetilir.

•
2.3 OLAY YÖNETİM EKİBİ TARAFINDAN MÜDAHALENİN YÖNETİMİ

Olay Yönetim Ekibi, derhal Olay Eylem Planı’nı hazırlayacaktır. Bu plan başlıca 
aşağıdakileri içerir:
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• Alandan  hastaneye  gelen  hastalar  ve  diğer  normal  hastalar  için  triyaj
faaliyetleri,

• Kontamine  kişiler  için  acil  servise  girmeden  önceki  dekontaminasyon
prosedürleri,

• Sürece dâhil olan personelin güvenliği ve emniyeti,
• Sağlık  anlamında ciddi  bir  etkiyi  önlemek amacıyla;  geç  ortaya  çıkan  ciddi

semptomlara yönelikolarak taburcu hastalara uygulanacak  takip faaliyetleri,
• Sürece dâhil olan personelin sağlığını korumaya yönelik takip sistemi,
• Sağlık yetkilileriyle bilgi koordinasyonu,
• Kontamine bölümden tahliye edilen hastalara yönelik alternatif tedavi alanının

tespiti. 
2.4  HASTANEDE KİMYASAL OLAYLARA HAZIRLIK:  PERSONELİN BİLMESİ

GEREKENLER

• Personelin güvenliği ve sağlığı önceliklidir.
• Akut  olaylar,  kronik  salınım veya maruziyet,  hastanede çok  farklı  kısıtlamalar

yaratabilir.
• Akut olaylardaki akut ve geç ortaya çıkan semptomlar ilişkilidir.
• Çok sayıda kontamine kişi olması, akut sağlık hizmeti sunumu için büyük zorluk

oluşturur.  Hastanenin  acil  müdahale  kapasitesini  kolaylıkla  aşabilir  ve
kaynakların (sürece dâhil olan personelin) yeniden dağılımı gerekli hale gelebilir;
hastaların ve uygulanacak tedavi prosedürlerinin önceliklendirilmesi gerekebilir.

• Ağır  yaralı  hastaların,  hayat  kurtarmaya  yönelik  acil  bakım  hizmeti  alması
gerektiği  durumlarda  dekontaminasyon  prosedürleri  zaman  tüketici  olabilir.
Triyaj faaliyetine dâhil olan personel, önceliğin hayat kurtarma olduğunu kabul
etmelidir.

• Çok miktarda özel antidota ihtiyaç duyulabilir ve bu nedenle yalnızca bu tedaviye
gerçekten ihtiyaç duyan hastaya verilmelidir.

• Hastane  toksik  maddenin  içeriye  dökülmesinden  doğrudan  etkilenebilir  ya  da
dışardan kimyasal gaz bulutuna maruz kalabilir. Personel, dışarıdan hava girişini
engelleyerek hastaneyi korumayı göz önünde bulundurmalıdır.

2.5  DEKONTAMİNASYON ALANI VE UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK

HUSUSLAR (VARSA) 
Hastane dekontaminasyon alanı asgari olarak aşağıdakileri içerir:

• Atık tankı,
• Yeteri kadar duş başlığı ile ılık su kaynağı,
• Kimyasal maddelere dayanıklı tulumlar,
• Kimyasal maddelere dayanıklı eldivenler, çizmeler,
• Yumuşak sabun veya dezenfektan, yumuşak kıllı fırçalar,
• Vücut ve göz duşu sıvıları,
• Sıçramaya karşı koruyucu gözlükler veya diğer göz koruyucular,
• Dekontaminasyon ünitesi,
• Kapaklı çöp kovaları ve plastik çöp poşetleri,
• Dekontamine olan hastalar için giysiler,
• Hastanın mahremiyeti ve sıcak kalması için ekstra battaniyeler ve çarşaflar,•

Triyaj kartı,
• Sedye, tekerlekli sandalye.

Dikkate alınacak diğer hususlar:



  

Suruç Devlet
Hastanesi

KBRN(KİMYASAL,BİYOLOJİK,RADYOLOJİK VE
NÜKLEER) YÖNETİM PROSEDÜRÜ 

Doküman no: 
KBR.PR.001

Yayın tarihi: 
29.01.2021

Revizyon tarihi:00 Revizyon 
no:00

Sayfa 7 /
7            

• Hastaneyi  tehdit  eden olası  tehlike  kaynaklarını  (ve olası  senaryo türlerini)
tespit etmek için risk analizi yapın,

• Dekontaminasyon  işlemi  için  hasta/yaralının  yürüyebilirliği,  cinsiyeti,  engelli
olması,  gebe  olması,  yaşlı  olması  gibi  benzer  durumları  kültürel  öğelerle
birlikte dikkate alın,

• Dekontaminasyon personelini sıvı ve gıda ile destekleyin,
• Dekontaminasyon  personelinin işlem bittikten sonra duş almasını sağlayın.

Halk sağlığına uzun süreli etkileri, bu amaç doğrultusunda geliştirilen toplum
sağlığı programı ile izlenir.

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli
Kayıtlar: Takip kaydı, olay eylem planı, bilgi yönetimi, hastaların takibi, toplum sağ- 
lığı takibi,
Formlar: Triyaj kartı, Hastane Giriş Kayıt Formu,
Transfer edilebilecek ekipman ve malzemelere yönelik kontrol listesi, Raporlama 
mekanizması:
• Olay yönetim ekibinin  talimatına uyun,
•Hastalar, taburcu edilmeden önce hasta bilgilendirme formunu alır (geç ortaya 
çıkan semptomlar olursa hastanın ne yapacağı).

İzleme
• Sürece dâhil olan personelin sağlığının değerlendirmesi (çalışan sağlığı ve güven- 
liği),
• Tedavi edilen hastaların takibi (geç ortaya çıkan semptomlar),
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