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VALILIĞINE
(Il Halk sağlığı müdürıugt)

663 sayılı sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun illıkınünde
Kararname ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu yapılandırılmiş ve laşrada Halk Sağlığı Müdürliıkleri kurulmuştur
Yine yaptiandımıa çalışmaları sonucunda, Istanbul'da 3, diğer illerde birer aıleı olmak üzere toplam Si
Halk Sağlığı laboratuvar; oluşturulmuştur Sütkonusu 83 adet Halk Sağlığı Laboratuvara-un. I 'ı L I tipi. 72'si
seli tipi Halk Sağlığı Laboratuvan olarak hizmet vermektedir.
Süreçle birlikte. bu laboramvarlan >Melik, yeni hizmet modeline uygun, fonksiyonel ve standart
prototip projeler hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Bu amaçla hazırlanan ve 1.2 tipi Halk sağlığı Laboratınarlannın laboratuvar alanlarını, bu alanların iç
dirayıdannı ve genel fiziksel kuşullannı içeren -L..
7 Tip Halk sağügi Laboratuvan Prototip Proje ihtiyaç Listesi"
adıyla hazırlanan rehber ekte günderilmektedir.
llinindeki 12 tipi Halk Sağlığı Laboratuvannm bu rehber kapsamında suadardize edilmesi ve
laboratum iç dizaynı kontrol ve denetimlerinin sağlık Yatırımları Genel müdürlüğü, Inşaat ve Onarım Daire
Başkanlığı ile koordineli olarak yartlıülmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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72 Il Valiliğine

Sağlik Yatırımları Genel Müdürlüğüne
(Inşaat Onarım Daire Başkanlığı)

(Adıyaman, Afyonkarabıser. Ağız Amasya,
AM18. Aydın, Balıkesir, Bilecik, Barsak Bitti&
Mu. Burdur. Çanakkale, Çankırı. Çorum. Denizli.
Edirne. Elazığ. Erzincan, Eskişehir, Gaziantep,
Giresun. Gümüşhane, 'türkan. Hatay. Isparta. kek Kan,
Kagmelonu, Kayseri, Kırklareli, Kırıshir. Kneacli. Konya
Kendimi Malatya, Manisa, Kahramanmaraş. Mardin, Muğla
Muş. fılessehır. Nğıle. Ordu. Rize, Sakarya, Siitt. Sinop. Sivas.
Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli Şanlıurfa, Uşak. Van, Yozgat,

Zonguldak, Aksaray, Beyhan, Karaman. Kinli:ak, Batman. Şırnak.
BatSıll.

Ardahan. Iğdır. Yalova Karabük. Kilis. Osmaniye, Daus Halk Sağlığı Müdürlüğü)

HzIk $ı414ı Laboraftwartan Daire Ilmlı tılıLı
Sağlık Mak Adeta 5s>gua Cad. No:55
Tel: (0312)565 54 80
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L2 TİP HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR! PROTOTIP
PROJE REHBER!

AN1CARA
Mart 2013

IÇINDEKILER

L L2 TIP HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI FAALIYET ŞEMASI
IL GENEL HUSUSLAR VE L2 TIP HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI ÇALIŞMA
ALANLARI
A)OFIS ALANLARI
B)GENEL DESTEK ALANLARI
C)LABORATUVAR ALANLAR! VE LABORATUVAR DESTEK ALANLARI
DNIKROB/YOLOJI LABORATUVAR! ÇALIŞMA ALANLARI
E)KIMYASAL ANALIZ (SU KIMYASI) LABORATUVAR] ÇALIŞMA ALANLAR!
F)BIYOKİMYA LABOTATUVARI ÇALIŞMA ALANLARI
111 LABORATUVAR DOZI3NLEMESINDE KULLANUABILECEK YAPI MALZEMELERI
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Lz mi HALK SA LIGI ULBORATUVARI GENEL HUSUSLAR! VE ÇALIŞMA ALANLAR,
Genel Hususlar
laik Sağağı Laboraluvannın adı
Adresi
LaDoraluvann &step
laboratwo/ personel sayısı
Man şysoner
LabOratuaaı cetiOnab
HcCinen(
Numune Sayısı-.
sant Rumun, sakoss

ı
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L2 flp Halk Sağlığı Laboratuvar. Çalışma Alonlan
Ma Alenlan*
Güvenle ve Halkla kşkıler Bağı Etlınıne Odası
Wel Işlem °tonasyon Odası
Aynıyat, Satineırna ve Mal Işler Odası
Laboratuvar Sorumlusu Ocum (I Mailiıj
Tekne Personel Ona (taboraDrara yakın konumda)
Bon, Sonmkslari Odası tA kak)
Kakle Yöneln Odası
h En/Olası
Sosyal Alan (laboratuvara yakın konumda;
Toplantı Odası
I Imodetler
k ,Sekretarıa
. - .. -. ... _ .
uygun
1
a
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d
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2 Cemal ~tek Alanlan s

ni'

a Numune Kabul Bmi (ihtiyaca göre klinik ve klinik dışı dıe syntabilir)

/

16
10
5
20
2b
24

0 naportandırma Biteni
e Kan Alma Bınmı
d Ana, Bklml
a Sarf Malzeme Deposu
t Kimyasal Malzeme Deposu
g
GeçseAtık °aşan (, Tıbbi Aukların Kontrolü Y4.ırbtieliğl kapsamında verilen tızdu oteli/MI/e uygun ~Mıdır)
1 Laboratırrar Alan/an ve Laboratuvar Destek Alantan •
A. Milıroblyoloil Laboratuvan Çalışma Alanları' (Klinik ve Klinik Dışı)
a 5uurtı Dıeşş Alanı
Su LEğrotiyoioilsi Eken Alanı
c Kınık Mıkfably01C1. Ekini Alanı (Rutin kültür)"
d leırei Mılın~ floyamaalıknıskobı Alanı tParan. ARell s*
• Tizertulat Kubur Alanı lekirn+bnyarna • inkubasyon ve değedenderne)
ELISA.Serolop Latmannar Alanı
g Mıkrobıvolop inkabasyon ve Değerlendirme Alanı • eğwanat Oda (odak)
n risısıyeıs Hazırlandı ve Temiz Stenlızasyrm ezanı
t Kin Dekonamınatyon Alanı
1
Baş Laboratuvar Alanı
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B Kimyasal Analiz Labcratuvan Çalışma Ildanlan'
Su ~yaar
Sıninı ~ol Marıl
Norma 116CW/tayan Alan ğerenetıts. kıl , DK 'Imkanı* vıtı, a
CRaz Damı
Numune Ön Hazırlık Odası
Kat Yıkma Onıtesı • Utlıa Sit Su aıı Saf Su Urıltesi
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C. lüyokIrrıya Laboraluvan Çalışma Alanları*
a Sınırlı Geçiş Alan
D Klıne Blyokvnya Latratalavan Aşan.
ktrvtGas sa :duvarı Alanı
o. ( >Ona tayolemya taborguyarında çalıp:atak Isa çeker ocak tgrale çaliadacair ayn Su
ş &mu ardatalidır)
ı ve ŞSfs011ğl uyumu, çöre dşğlşş011l,.

NOT:1) Halk Sağlığı Laboratuven bünyesindeki tüm ıl/anlarda tanla mı kesintisiz tırıeğye ihtiyaç duyulacaoı ıçin
UPs mıJena:star şözömlorı euım.u, blnaıards su katılmalarını. yönelik su deposu bulundurulmalıdır.
2IBMIrtllan alanlar mlnumum ölçüler olup, numunıı militan, cihaz ve personel sayısı gözönüne alınarak
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KIn.yasal Aradı Labootuvan ISu Klmyasıt Çalışma Alanları ve özellikleri
Kenya euhsmeıatının yarıldı.
21 alanlar oiı destek alenonlan attı ıseneşrlır.
k ilaborstuvarlar Aşağıda BefirUlon Alanlardan Olmamalıdır
IISşnak geça Lanı iS rıll'ı
2 kimya laboratuvar alanı (Mrtmetrık.ka .pH.Sollıenillı vb.analbaen (le m'i
3 Ct., Odas• (15 reis
4 Numune Ön Herrek Odası (15mTl
Silgıs yalama Seha+ •Uştra saf su ve sat su ustası t lö m
i
l
'. Venten alan euyukkeutri taşan ölçüler olup numune/dhaz sayısı
ve yegane sayısına göre delieşebta
8 Genel laboratuvar Fiziki Koşullar, ve Malzeme
zettikterl
I Yapılar koroora açıimalıdır
2 Kapılar üzerinde ı;ensını
gerelıellieCk. Gem Mana olmalıdır
3 Laboratuvar ve cihat odalarında paslanmaz çailıten büyük lavabo bulunmalı ve sa-sogutı su baglantıtan
oulLlanalıdt
4 Cihaz odasında mutlaka with gücü yuksok havalandırma sanata! ır
laboraluğarda teknik alanian ve laboratuvar destek alanlarında yer ve yitteyter knodY
TüJenebör ve kullanılan
kanyasakartı dayanıktı malzemeden üretim-4s olnıa/rchr
a Bankosır seiık gövdeli ve ayaklı olmalıdır Bank° ıle duvar arasında geçiş armascar
Laborafuvarda tetak alanları ve tatoratuvar lieek ahnıannch kullanılan çelişme masalarının
Uzan suya sıcağa
7 organik soitentlem ase asa!, ve diğer kanyasallaıa dayanıklı ~Mıdır
8 Laboratuvarea kullanılan sandalyeler uygun deeenfektan ile kolay teMitıenetulen gazıenerılıtt malzemeden ~ve
rellarele.
g Klınyasa/
deponun havalandırma kapatatesı yüksek olmaldx
io labonduvar
ve <na odalarında mutlaka emea gücü wkselı ceket ocak butunmanda.
11 labaratwar alanları tüm yıl boyunca süreklı thysılanaırdmalı ve oda tıed 11.0 ı nın süreklı (22±3rC Olması sağlanmalıdır
12 Laboratuvar alanıarında yeten sayıda elektrik baglanusıgranotaty bıatranaıj. bunlaratbe kıerm veya tarısann kayıtsız
„şık kaynağına sahip olmalıdır
la 4gıtı alanlarda yaterfi ınşk'hroa eteklınS bağlantısı olmalı, ıiygun saylde UPS bağlantısı ~ander
14 Laboratuvar ve onar odalarında Naman lavaboda takılı 56z dusu Ve dul sedemı bukavraloır Yada laboratuvar ve ahaz
odalarını en yakın kondorda gör Ouşu ve dua talana bulunmalıdır
15 Laboratuvarlarda ata çıkış kapılan bulunmalıdır
16 Laboratuvar ve cihaz

odalann;n direk güneş ısınma MatıakaimamaS, karı önlem Anıvnetvaır

17 Cihad adalarına, arson. ~yara kaat nrchosen, kuru hava. &san va Oktrien gaztarmidan kullanılacak olanlara yönelik
az hatları çekilmek ve gaz musluklar, Unutma:da
Gaz sıstemlentaberadivarcla kullanılacak gaz onslenne göre . »ma ve Paltalmo
ı
gaz 81v18111100 tekne
.gar 0815458.1,
basın; düşürücü regUlalerler ve manieılrear lakılıinandır
19 Tüm gar rnutiuklannın gövde:: t:M(1g rnetakjen hnal eğıımsığ Slusluktann ıç kısmı paslanmaz gebk otrnakdır Tesisat ve
bağlantı borulan bakır ~alan
Kullanılır,Gazın tinsine göremu:hakem
Kullanılır,
g
üzennde bulunan aza, renk etıkaLıert EN 13792 standardına uygın rı4melıd
20

s

rr

21

Çeker

ocak itentende lavaboSü bataryasusle5e bağlı adğrnıtSkıklan bulunmalıdır. Ayrıca *Emme« endlennıeyen bn
motoru ve aydınlatma armatürlen kularnıa
Krmyasal
madde delaplartnda k ımyasaltartan çıkan bunann ~malını eintaYe'S Şelale hava em4 kana satemier
,
bulunmalıdır
23 Latadatuvar
ve cihaz OttalannOakı elektrik learSalı cihazla/In kullandığı eactıcuığı karellayablleceir güçle olmalıdır
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LABORATUVAR D CZENLEMESINDE KULLANILABİLECEK YAPI MALZEMELERINE
İLİŞKİN ÖNERILER
Aşağıdaki malzeme seçimleri; Poz No'ları itibarıyla birer tirnektir. (Kullanılacak malzemenin seçimi;
hazniayanın seçimi ve idarenin onayı ile kesinleşir).

Projeyi

DUVAR KAPLAMA:
Su Bazh Antibakteriyel Boya; POZ NO: 25.0084
TAVAN KAPLAMA:
I-

A/Dminyum Asma -1.3%
an (Deliksiz); POZ NO : 23.243/19 Alliminyum asma tavan (60.60) Alçıpan asma tavan
POZ NO: 18. I40/D1 + Satan Alçı + Su Bazlı Antibakteriyel Boya POZ NO : 25.048/8
2- Alçı Tavan Kırcal ile PVC Kaplama', Asma Tavan Yapılması ; POZ NO : MSB.414/E1 (60'60.0 95)
(Silinebilir)
(Asma tavanlar, /. ve 2. derece deprem bölgelerinde sismik taşıyıedı olarak uygulanmalıdır).
ZEMIN KAPLAMA:
Teknik alanlarda homojen PVC. <maksi kaplama gibi derzsiz malzeme kullanılması uygun olup, PVC olarak (POZ NO:
25.116/A10) kullanılması öncedir.
NOT: Teknik alanların dışındaki ınahaller için (nomune kabul böltıme hariç) malzeme seçimi serbest'? (granit seramik,
doğal granit vs.)
I23-

Homojen PVC Zemin Kaplaması (POZ NO: 23.116/A10): Teknik alanlarda, koridorlarinda, destek alanlarında,
Labonuur.ar koridorlannda (iris alanıanrıda kullandebitir.
POZ NO: 26.195/GRANIT SERA511K KAPLAMA (400.400'9 mm) Mit Teknik alan koridorlan hariç diğer
koridorlarda. desick alanlarında (tanınma kabul hariç) ve o:1s alanlarında kullanılabilir.
POZ NO: 26.00STOS1 A GRANIT SERAMIK KAPLAMA (40•40 alı) Parlak: Teknik alan koridorlarr hariç
diğer koridorlarda_ dcstek alanlarında utanma kabul bölümü hariç) ve ıslak alanların dışındaki otis alanlarında
kullanılabilir.

NOT: PVC zemin kaplamalarda sapargelikler, kendiliğinden &kaşla aynı malzemeden yapılmalıdır._
TEZGAHLAR; Tezgah yüzeylcri, kurulacak laboratuvarlarının kullanım özelliklerine göre değişkenlik medet.. Değişik
tipte arializlerin ayrı ayrı yapıldığı bal limlerde yine farklı dirençIere sahip tezgah »raylar' lcullannıak gereklidir.
Laboratuvar bankolan; tezgah altı, tezgah am° dolap ve hareketli kesonların yer aldığı 60-70-75 ve 90 em (tezgah üstü
cillazIar için) genişliğinde farklı ebatlarda tezgahlar şeklinde yapılacaktır (Tezgah üstü cihazlar için tezgah genişliği 90 cm
onerilir).
Tezgah aşitlerine göre kullanım alanları;
1-

ÖZEL : ANRILİK TEZGAH: Aniihukterlyel bır yüzeye alup olması itibar lir nakrobıyajon rationuuvarlarında
kullanılabilir (Üzerine cihaz aelecek masallarda akrilik le.zgah k ııllışadmatuau öncrilirk
ÖZEL : Z KOMPAK'T TEZGAH: Milaubiyolojı, biyolem>a laborann arlarmdakailanılatıtlir ff SE EN 482.2
standartlar= uygun kimyasallara karşı dayanıklı kompald pancller alınak koşuluyla).
3ÖZEL : ENDÜSTRIYEL SERAMIK TEZGAH: Kimyasal amaliz laboratuvartannda, milroblyolon
labormuvarlarinda Ye biyokımya laboratuvarlarında. boymna alardruandaki tagahlszta
4ÖZEL ; Compaet Laminant Tezgah: Blyolimaya laboratuvarmda kullanılabilir. Ayna çalışma tezgah' olarak da
kullardrlabilir
2-

5- ÖZEL: EPOKS1 BESIN TEZGAH: Kimyasal analiz laboratuvarlaruala

Tezgah altı ve
tezgah illstli dolaplar: 61131: azen laminant kaplan:ah kaya yıınga teybe üzeri lamine kaplı dolaplar olarak
yapılmakta olup, teknik özellikleri teknik şannamelerde belinilmektedlr. Tıolııplarda kullanılacak tüm malzemelerin laminant
kaplı olması gerekmektedir. Boyah allaylcrin olmamasına dikkat edilmelidir
KAPILAR r Dürgan yüzalı,

kolay mmudenebilır. camii veya cam bölmek, dışa aalan ikenaligaiden kapanır özellikle)
veya otomatik kapı (kontrolu şitreli pont& gerçekleşecek) şeklinde eılmatıdır. Bunda değişik ahannifIer
Alliminyum camii kapılar, laminant kaplama kapda( thunniant kaplama konusunda çok altılı altaniıtifier meıeutturk
kontrollü otomatik kapılar yry detaylandınlırkan gitarı-çıkardı olmayan düzgün ytızejlere öncelik verilmelidir. Kapı lumalan
daim ylleeyleriy le banyliz olmalıdır

Şekil 1: Laboratuvar teknik alanlarında kullanılabilecek tezgah örnekleri
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Şekil 2: Bioguyenlik düzeyi 2 mIkroblyololl laboratuvar( örnek yerleşim şeması
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