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Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sayı : 62665021
Konu : Çalışan sağlığına yönelik klinik
analizler

VALILIĞINE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)

Bilindiği üzere, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik
şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 6331
sayılı Iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışma ortamındalti kişisel manaiyetlere veya
çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili tilçürn, test ve analizler önem
kazanmıştır.
Bu amaca yönelik olarak. Kurumumuzca halk sağlığının korunması ve iyileştirilmesi hedefi
doğrultusunda, işyeri hekimleri ve/veya aile hekimlerince çalışanlardan istenebilecek kan, idrar, saç,
tırnak ve benzeri klinik örneklerde inorganik toksik madde analizleri Kurumumuz bünyesinde yer alan
Adana, Antalya, Ankara, Afyon, Buna, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır, İstanbul 1, İstanbul 2,
Istanbul 3, Izmir, Kayseri, Konya, Samsun Trabzon ve Van L1 tipi Halk Sağlığı Laboratuvannda
yapılması planlanmış olup söz konusu laboratuvarların enstrumental cihaz ve ekipman ihtiyaçlarına
yönelik alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca, laboratuvarlann analize başlayabilmesi için Izmir
Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından 17 L I tipi Halk Sağlığı Laboratuvar personeline teorik ve
uygulamalı laboratuvar eğitimi verilerek analiz yetkinligi kazandınlmıştır.
Buna göre; Halk Sağlığı Laboratuvannın kimyasal madde, sertifikalı referans madde ve sarf
malzeme ihtiyaçlarına yönelik talepleri varsa ivedilikle temin edilmesi ve analizlere başlanılması
(Trabzon ve Van HSL analizlere daha sonra başlayacaktır), illerin kendisine en-yakın L I tipi Halk
Sağlığı Laboratuvarından hizmet alması ve ilinizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektöre yönelik işyeri hekimlerine, aile hekimlerine laboratuvar çalışmaları hakkında bilgi verilmesi
hususunda;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Irfan ŞENCAN
Kurum Başkanı
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HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLAR1 DAIRE BAŞKANLIĞINA

ilgi: 20/10/2015 tarihli 23248055/041.02/55799 sayılı yazınız.

Daire Başkanlığınıza bağlı 17 L1 tipi Halk Sağlığı Laboratuvar personeline metot ve
validasyon çalışmalarına yönelik organik ve inorganik madde analizleri için yapacağına
hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında, eğitim konularında önceliklerin belirlenmesi için
kan. idrar ve benzeri klinik numunelerde kısa, orta ve uzun vadede yapılması planlanan
analizlere yönelik parametre listesinin oluşturularak tarafınıza iletilmesi hususundaki ilgi
yazınız incelenm iştir.
İllerin ihtiyaç analizi yapılarak oluşturulmuş olan analiz kalemleri
belirtilmiştir. Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

ekli listede

Dr. Sedat GÜLAY.Ş.
Daire Başkanı.
EK: Analiz Kalemleri
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ANALIZ KALE1VILERİ:
• Hemogram
• Biyokimya (AK$, UREA, CREA, AST, ALT)
Kan, idrar, saç vb. klinik numunelerde:
• Arsenik
• Bakır
• Cıva
• Kadmiyum
• Kobalt
• Kurşun
• Selenyum
• Krom
• Nikel
• Alüminyum
• Çinko vb. inorganik madde (Element) analizi yapılabilir.
Kan vb. klinik numunelerde:
• Benzen (Benzol)
• Ksilen
• Toltien,
• N-helczan vb. organik madde analizi yapılabilir.
idrarda:
• Fenol
• Hipporik asit
• TCA vb. analizi yapılabilir
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ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI DAIRE BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve
güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını
düzenleyen 6331 sayılı Iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışma ortamındaki
kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle
ilgili iş hijyeni ölçtlın, test ve analizler önem kazanmıştır.
Bu amaca yönelik olarak halk sağlığının korunması ve iyileştirilmesi hedefi
doğrultusunda, işyeri hekimlerince ve/veya aile hekimlerince çalışanlardan istenebilecek kan,
idrar, saç, tırnak vb. klinik numunelerde organik ve inorganik toksik madde analizlerinin
Kurumumuz bünyesinde yer alan Adana, Antalya, Ankara, Afyon, Bursa, Erzurum,
Gaziantep, Diyarbakır. İstanbul 1. İstanbul 2, İstanbul 3. Izmir. Kayseri, Konya, Samsun,
Trabzon ve Van LI tipi Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılması planlanmış olup söz konusu
laboratuvarlar için gerekli olan enstrumental cihaz, ekipman ve sarf malzeme ihtiyaçlarına
yönelik alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.
Analizlere başlanabilmesi için planlanan 17 L I tipi Halk Sağlığı Laboratuvar
personeline metod ve validasyon çalışmalarına yönelik organik ve inorganik madde analizleri
için Daire Başkanlıgımaca hizmet içi eğitim çalışması yapılacaktır.
Eğitim konularında tinceliklerin belirlenebilmesi için kan, idrar ve benzeri klinik
numunelerde kısa, orta ve uzun vadede yapılması planlanan analizlere yönelik parametre
listesinin oluşturularak Daire Başkanlıgımıza ivedilikle bildirilmesi hususunda;
Bilgilerini arz ederim.

Dr. Edibe Nurzen BOZKURT
Daire Başkanı

THSK Tüketici ve Çalışan Güvenliği Başkan Yardımcılığı
Halk sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı Tel: O 312 565 54 77 Fax: O 312 565 57 08
Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Cad. No: 55 Sıhhıye-ANKARA
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