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1. AMAÇ: 
 
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, diseksiyon ünitesinde 
güvenli bir şekilde uygulamaların yapılabilmesi amaçlanmıştır. 
   
2. SORUMLULUK: 
 
Anatomi Anabilim Dalı akademik ve teknik personeli ile öğrenciler 
 
3. UYGULAMA: 
 
• Öğrencilerin tetanoza karşı aşılanması gerekir. Bir öğrencinin diseksiyon sırasında vücudunda 

kesik oluşursa derhal diseksiyonu durdurmalı, uzman bir eleman rehberliğinde ellerini 

yıkamalıdır. Yara muayene edilmeli ve iyotlu antiseptiklerle ile muamele edilmelidir. Yaranın 

derin olması durumunda, öğrenci dikiş için hastaneye götürülmelidir. Yaranın yüzeysel olması 

durumunda, bir pansumanla daha fazla bulaşmaya karşı korunmalıdır. Ancak yine de hastaneye 

gitmeli, uygun yara bakımı, antitetanoz serumu ve tetanoz aşısı olması gereklidir. Yaralanan kişi 

için durumuna uygun olarak “İstenmeyen Olay Bildirim Formu” ve/veya “Çalışma Sırasında 

Yaralanma veya Temas Sonrası Enfeksiyon Önleme Formu” doldurulup birim yetkilisine 

verilmelidir. 

• Diseksiyon ünitesinde herhangi bir şey yemek ve içmek kesinlikle yasaktır.  

• Ziyaretçiler kabul edilecek ise yalnızca koridorlarda ve temiz bölgede bulunması serbest, diğer 

alanlarda dolaşmaları yasaklanmalıdır. 

• Anatomi Anabilimdalı’nı ziyaret eden çocukların koridorlarda ve temiz alanda bir yetişkin 

gözetiminde bulunmalarına izin verilir. 

• Ne personelin ne de öğrencilerin Anatomi Anabilim dalı diseksiyon ünitesine evcil hayvanlarıyla 

gelmelerine izin verilmez. Anatomi amaçları dışında kullanılan tüm hayvanların Anabilim dalı 

diseksiyon ünitesine girişleri kesinlikle yasaktır.  

• Kadavra olarak kullanılacak, tek tırnaklı ve geviş getiren hayvanlar, hayvan satıcılarından veya 

Fakülte Çiftliğinden temin edilir. Anatomi Anabilimdalı sorumlu veteriner araştırma görevlisi 

tarafından kadavra olacak hayvanın klinik muayenesi yapıldıktan sonra anestezi altında A. 

carotis comminis’ten kanı boşaltıldıktan sonra kadavra hazırlama işlemi yapılmalıdır. 
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• Kadavra olarak kullanılacak, tavşanlar ve kümes hayvanları, hayvan yetiştiricilerinden sağlanır. 

Bu hayvanlar, Anatomi Anabilimdalı sorumlu veteriner araştırma görevlisi tarafından 

muayeneleri yapıldıktan sonra ötanazileri yapılarak kadavra olarak kullanılmaya başlanılmalıdır. 

• Hayvan yetiştiricilerinden veya Fakülte Çiftliğinden temin edilen hayvanlar Anatomi 

Anabilimdalı’na getirildikten hemen sonra ötenazi edilmelidir. Barınaklardan ya da Patoloji 

Anabilimdalı’ndan sağlanan hayvanlar ölü olarak anatomi bölümüne getirilebilir. 

 

Genel Temizlik ve Hijyen 

Genel dezenfeksiyon protokolü 

• Risk bölgesinden çıkmadan önce eller yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir (Bkz.; El Yıkama ve 

Eldiven Kullanma Talimatı). Diseksiyon sırasında lateks eldivenlerin kullanılması zorunludur, 

ancak bu, risk bölgesinden ayrılmadan önce ellerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi 

yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

• Potansiyel bulaşıcı bir hastalık şüphesi varsa, öğrencilerin lateks eldivenlerini ve önlüklerini ayrı 

bir tıbbi atık konteynırına attıktan sonra, diseksiyon odasından ayrılmaları istenir. Eller, aletler 

ve lastik çizmeler yıkanıp dezenfekte edilmelidir. Üzerinde çalışılan kadavra daha sonra 

kullanılmayacaksa personel tarafından diseksiyon odasının içindeki özel bir tıbbi atık 

konteynırına atılır. Aletler, kauçuk çizmeler ve personelin özel ayakkabılarının yanı sıra masalar 

ve diseksiyon odaları iyice yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. 

• Öğrenciler, diseksiyon odasına girer girmez çizmelerini giymeli ve risk bölgesinden çıkar 

çıkmaz en kısa sürede çıkarılmalı ve her diseksiyon sonrasında raflara yerleştirilmelidir. 

• Öğrenciler eve götürmeden önce, her diseksiyon haftasından sonra çizmelerini yıkamalı ve 

dezenfekte etmelidir. 

Cihaz ve ekipman için dezenfeksiyon protokolü 

• Kullanılmış bisturiler kesici-delici atık kutularına ve kirli lateks eldivenler tıbbi atık kutularına 

atılmalıdır 

• Personel tarafından kullanılan diseksiyon aletleri, her diseksiyon haftasının sonunda, ayrıca her 

gün yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. 
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• Diseksiyon salonları, her diseksiyon haftasının sonunda makine ve endüstriyel deterjanlar ile 

yıkanmalıdır. Ayrıca, her gün diseksiyon odaları yıkanmalı, su ile durulanmalı ve fırçayla 

kazınmalıdır. 

• Diseksiyon masaları her gün endüstriyel deterjanlarla yıkanmalı ve her diseksiyon haftasının 

sonunda dezenfekte edilmelidir. 

 

4. İLGİLİ DÖKÜMANLAR: 

- BYG-TL.10 El Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatı  
- BYG-FR.09 İstenmeyen Olay Bildirim Formu  
- BYG-FR.10 Çalışma Sırasında Yaralanma veya Temas Sonrası Enfeksiyon Önleme Formu 
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