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:  تدوین گردیده استتهیه و مشارکت وهمکاری افراد زیر   

 پست سازمانی : کارشناس مسئول آزمایشگاه( -کارشناس آزمایشگاه  ) احد شهنامی .1

 سازمانی : کارشناس آزمایشگاه ( پست -) کارشناس آزمایشگاه  مهدی پارسایی .2
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 آزمایشگاه در زیستی ایمنی و ایمنی حفاظت صحیح اصول          
 

 دستورالعمل حفاظت و ايمنی كاركنان 

 بایدکارکنان آزمایشگاه  نبایدهایی کهمجموعه ای است از بایدها و  دستورالعمل های ذیل به عنوان مرامنامه ای نوشته شده است و 

 .باشد تمامی کارکنان آزمایشگاه می بدانند و بدان عمل کنند. بدون شک این دستورالعمل اجرایی جزء الینفک تعهدات

 و یا HIVویروس  های بیماران آلوده به ، فرض نمایند که تمامی نمونه کنند باید کارکنانی که درسیستم بهداشتی درمانی کار می

 .دیگر عوامل بیماریزا با منشاء خونی هستند

 

 :استعمال دخانیات 

عامل مهمی جهت  توانند باشد. این مواد می )سیگار، پیپ و غیره( ممنوع می  درتمامی بخشهای فنی آزمایشگاه استعمال دخانیات

تواند عنوان مخزنی جهت انتقال  می به دهان. همچنین انتقال آنها از میز کار  حاللهای قابل اشتعال باشند آتش سوزی در ارتباط با

 .میکروارگانیسمها و توکسینها عمل نماید

 :تماس دست 

جویدن ناخن و نیز  باید از تماس دست با صورت، چشم، گوش، بینی و غیره خودداری کرد. همچنین باید از فرو بردن قلم در دهان،

 .آدامس خودداری نمود

 :خوردن غذا، آشامیدنیها و غیره 

انجام سایر اعمالی  باید در تمامی بخشهای فنی آزمایشگاه )مکانهایی که پوشیدن روپوش الزامی است( از خوردن غذا، آشامیدن و یا

 .که سبب تماس دست با دهان میگردد، اجتناب نمود

بخشهای  ه روزانه درباشد. این موادکزا اند حامل بسیاری از عوامل بیماریتو های آزمایشگاهی )خون، ادرار، مدفوع، خلط و(... می نمونه

 شوند، به عنوان یک منبع مهم آلودگی غذامیگردند و بعضی مواقع در یخچالهای آزمایشگاه نگهداری  مختلف آزمایشگاهها جابجا می

 .گردند و آشامیدنیها تلقی می

 .به هیچ وجه نباید مواد غذایی را در یخچال بخشهای مختلف آزمایشگاه نگهداری نمود 

های  موادغذایی با نمونه توان مطمئن شد که باید یخچالهای مخصوص مواد غذایی را در فضای آبدارخانه قرارداد. تنها با این روش می

 .شوند آزمایشگاهی در یک یخچال نگهداری نمی
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 :استفاده از دستکش 

 .بخشهای فنی در دسترس باشدهای متفاوت و از مواد مرغوب و مناسب، در تمام  باید همیشه دستکش در اندازه

التکس یا وینیل  نمایند. دستکشهایی که از جنس ، محافظت کافی را ایجاد می ، نیتریل و یا وینیل دستکشهایی از جنس التکس 

 .نمایند نازک تهیه شده باشند، محافظت کافی رادر مقابل سوراخ شدن بوسیله وسایل تیز، ایجاد نمی

 .تا مچ، آرنج و شانه در دسترس باشند های دستکشها باید تا اندازه 

آسیبی در آنها ایجاد  ، بلکه باید بعد از اتمام کار این عمل را انجام داد. )مگر اینکه ها را هنگام انجام کار تعویص نمود نباید دستکش 

های آلوده انجام  مورد دستکشپوست در  شود.( کارکنان آزمایشگاه باید اقدامات حفاظتی الزم را جهت جلوگیری از آلودگی محیط و

 .دهند

 :جهت اهداف مختلف بايد از دستکشهای متفاوتی استفاده نمود، شامل 

های  کردن محفظه داشتن با وسایل داغ و یا هنگام خالیسرو کار، های الستیکی یا چرمی که در هنگام کارهای سنگین دستکش* 

 .محتوی مواد خطرناک استفاده میشود

 .گیرند می ای و ضد عفونی کردن مورد استفاده قرار ، شستن وسایل شیشه نمودن ز های خانگی که جهت تمی دستکش * 

 د.شو می غیره استفاده  ، مواد خطرناک و های جراحی )التکس( که در مواقع کار با خون دستکش * 

گونه نقش  هیچ ها . )این گونه دستکش گیرند مواقع اضطراری مورد استفاده قرار میهای پالستیکی یک بار مصرف که در دستکش* 

 (.کنند ها ایجاد نمی حفاظتی را در مقابل میکرو ارگانیسم

شود.  می استفاده قرار بگیرند، زیرا از کیفیت و میزان نقش حفاظتی آنها کاسته دها نباید شسته شده و مجددا مور دستکش 

مواد شوینده سبب افزایش  اد ضد عفونی کننده شسته شوند ممکن استها جهت استفاده مجدد با مواد شوینده و یا مو اگردستکش

. حاللهای آلی سریعاً سبب  ها گردند دستکش مواد ضد عفونی باعث خراب شدن نفوذ مایعات از طریق سوراخهای نامرئی شده و یا 

 .نمایند های وینیلی را حل می دستکش آسیب دیدن دستکشهای التکس گردیده، و بعضی از حاللها

توان دستکشهایی مانند دستکشهای الستیکی خانگی را که استفاده عمومی داشته و ممکن است در تماس باخون بوده و یا  می 

جهت تمیز کردن و آلودگی زدایی به کار بروند، ضد عفونی و مجدداً استفاده نمود. اما اگر بریدگی،سوراخ یا بد رنگی در آنها مشاهده 

 .شوند گردید، باید دور انداخته
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 .دستکشها را باید بعد از پوشیدن و قبل از کار از نظر نقایص مرئی بررسی نمود 

اورژانس( وجود  پوشیدن دو جفت دستکش هنگام اتوپسی و یازمانی که امکان آلودگی با خون و مایعات بدن )مثل کار در بخش 

استفاده از دو دستکش کمتراز زمان استفاده از یک دستکش  ها نشان داده که آلودگی پوست در زمان گردد. بررسی دارد، توصیه می

کنند که در این حالت میزان سوراخ شدن دستکش  اتفاق افتاده است. همچنین جراحان باید هنگام جراحی از دو دستکش استفاده

دستکش نیز باید حفاظت   دستکش است. به هر حال هنگام استفاده از دو داخلی کمتر از میزان سوراخ شدن هنگام استفاده از یک

 .اتفاقی آنها بوسیله وسایل تیز مد نظر داشت فیزیکی کافی رادر مقابل سوراخ شدن

التکس   ممکن است به  افراددرصد  11تا  6کنند ولی حدود  های التکس استفاده می بیشتر کارکنان آزمایشگاه از دستکش گرچه 

 تولید التکس یا مواد در طی مراحل  شیمیایی موجود نتیجه وجود مواد درهای تماسی آلرژیک  که درماتیت حساسیت داشته باشند

شیمیایی معموال از بروز درماتیت های  های بدون مواد های نخی و یا دستکش شود. استفاده از دستکش ها دیده می دستکش دیگر

های  ، دستکش از دستکشهای حاوی پروتین کم دالتکس بای های کند. جهت جلوگیری از تماس با پروتئین آلرژیک جلو گیری می

 .نیتریل، پلی اتیلن و یا مواد دیگر استفاده نمود بدون پودر و یا دستکشهای ساخته شده از جنس

 :استفاده از دستکش درمواد زیر الزامي است

آلوده و یاوسایل  مواد آلوده، سطوحها و انجام مراحل آزمایش و همچنین زمانی که دستها با  گیری، نقل و انتقال نمونه هنگام نمونه

نخاع، ترشحات واژن مایع منی، مایع  آلوده در تماس هستند، ونیز در موارد تماس با بافت، خون، سرم، پالسما، مایع آمنیوتک، مایع

خون آلوده  شیرپستان، و یا دیگرمایعات بدن که ممکن است با حاصل از شستشوی برنش، مایع سینو ویال، جنب، پریتوان، پریکارد،

 .شوند، باید از دستکش استفاده نمود
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فعالیتهای آزمایشگاهی،   CDC (Center for Disease Control Prevention) طبق توصیه یا باید درموارد تماس با مخاط و 

 .ها تعویض گردند دستکش استفاده از دستکش استریل ضرورتی ندارد. همچنین در فواصل تماس با بیمار جدید باید

 :عدم قرار دادن درپوش سرسوزن روی آن

سوزنی روی آن قرار  یا درپوش سر سرنگ یک بار مصرف جدا گردد و   ، سوزنهای استفاده شده از به هیچ وجه نباید به وسیله دست 

 .را انجام دهیدگیرد. درمواقعی که ناگزیر به انجام این کار شدید، باید درپوش را روی یک سطح قرارداده و باکمک یک دست این کار 

 

  :برداشت مایعات باپیپت

متفاوتی جهت  ، وسایل رابط با اهداف مختلف . در این مورد در هرگز عمل برداشت مایعات با پیپت را به وسیله دهان انجام ندهید

 .برداشت مایعات به وسیله پیپت وجود دارد

                                             

 .آئروسل گردد قطرات انتهایی نمونه با فشار زیاد خارج شود، زیراممکن است باعث ایجاد قطرات بسیار ریز یاهمچنین نباید  

 :شست و شوی دست

ایع( ومواد ضدعفونی باشد. که باید همیشه صابون )ترجیحا صابون م مهمترین اقدام پیشگیرانه و ایمنی، شستشوی مکرر دست می 

  .دسترس کارکنان قرار گیردیز نمودن پوست در کننده جهت تم
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 :شست و شوی دستها در موارد زیر الزامي است

و شسته شوند.  فورا بعد از تماس اتفاقی پوست با خون، مایعات بدن و یا بافتها باید دستها یادیگر نواحی پوست کامالً ضدعفونی *  

 .آورد و دستها را کامالً شست باید بالفاصله دستکشها رابیرون،  ها بوجود آید اگر تماسی با مواد آلوده از طریق پاره شدن دستکش

 های آزمایشگاهی قبل و بعد از تماس با بیماران و یا تماس با نمونه  * 

 بعد از اتمام کار و قبل از ترک آزمایشگاه * 

 .ها و یا قبل از آنکه دستکش جدیدی پوشیده شود بعد از در آوردن دستکش  *

رفتن دستها را  بعد از توالت  قبل و  ، آشامیدن، سیگار کشیدن، آرایش کردن، تعویض لنزهای تماسی چشمی و باید قبل از خوردن 

های پوست درتماس کامل است، شست وشوی  شست. همچنین قبل از هر گونه فعالیتی که در آن دست با مخاط چشمها یا خراش

استانداردی قابل قبول میباشد. در مناطقی که  ده از هر ماده شویندهر حال استفاه گردد. به آب جاری و صابون توصیه می  دست با

پایه الکل استفاده نمود. میتوان دستها را با دستمال کاغذی تمیز  دسترسی به آب امکان پذیر نیست، میتوان از ژلها یا مایعات دارای

نباید از محصوالت صابونی که ممکن است سالمت پوست را به خطر بیندازد،  .شست کرده و سپس آنها را با کفهای تمیز کننده
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کرم دست مرطوب کننده، ممکن است التهاب پوست را که بوسیله شست وشوی مکرر دست ایجاد شده،  استفاده نمود. استفاده از یک

 .دهد کاهش

 .مان غیر قابل نفوذ به آب پوشانده شوندباید توجه نمود که بریدگیها، زخمها و جراحات پوستی ) اگزما ( با پانس 

 :شست و شوی چشم 

گیرند، جایگاه و  باید مخصوصا در بخشهای که اسید، مواد سوزاننده، مواد خورنده و یا دیگر مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می 

نمایند، ممکن  فوری را فراهم می محل ثابتی راجهت شست و شوی چشم در نظر گرفت. عالوه بر واحدهای ثابتی که اقدامات درمانی

 .باشد، استفاده نمود است از سیستم شست و شوی چشم که قابل حمل نیز می

طور   به باید پاشیدن آب مطمئن شویم. همچنین  این وسایل را باید هر هفته بررسی نمود تا از کارکرد صحیح آنها و  عملکرد  

 .مرتب محتویات این وسایل را از نظر خلوص شیمیایی و بیولوژیکی بررسی نمود

 :محافظت از چشم و صورت

باید در مواقع کار با موادسمی، مواد سوزاننده، مواد خطرناک شیمیایی و بیولوژی و یا هنگامی که امکان ترشح و یاپاشیدن خون و یا  

 .یه اتو کالو و... از عینکهای حفاظتی )حفاظ دار( و یاماسکهای چشم و صورت استفاده نمودمایعات بدن وجود داشته و نیز هنگام تخل

روی عینکهای معمولی  استفاده از عینکهای حفاظ دار مخصوصاً هنگام کار با مواد شیمیایی خطرناک نسبت به عینکهای حفاظتی که

 .شود گیرد، ترجیح داده می قرار می

پوشاند،  حفاظهایی که از جنس پالستیک شفاف بوده )مانند ماسکهای جوشکاران( و تمام صورت وگردن را میها و  استفاده از ماسک

 .گردند راحتی آلودگی زدایی می گردد. این ماسکها جهت استفاده طوالنی مدت مانند اتوپسی نیز مناسب بوده و به توصیه می

 .حاللها و بخار حاصل از مواد را به خود جذب نمایندتوانند  میsoft ) (لنزهای چشم مخصوصاً لنزهای نوع نرم

باشد. لنزهای تماسی باعث تجمع مواد فوق در محل قرنیه شده ودر عین حال مانع  بنابراین استفاده از آنها در این موارد خطرناک می

باید به کارکنان سفارش نمود که نماید.  گردنند. در حالی که اشک، مواد فوق را بوسیله شست و شو ازچشم خارج می خروج اشک می

 .حفاظ دارو یا ماسکهای صورت استفاده کنند در این گونه بخشها، لنزهای تماسی را به کار نبرند مگر اینکه از عینکهای

 :لباس كاركنان

دیگر لباسها شدن  کثیفباسها که جهت محافظت از آلودگی وگیرد. این ل معموال کارفرما پوشش مشخصی رابرای کارکنان در نظر می

 .باشد شوند، شامل گانها، کتهای آزمایشگاهی، پیش بند، شنل و یا لباسهای مشابه می پوشیده می
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 کت  کییا  و شود بسته    کامال  جلوی آن که  بلند آستین  از یک روپوش   حداقل فنی باید همه کارکنان  آزمایشگاه  درهنگام کار

 .که سر آستین آن کامال بسته باشد، استفاده نمایندآزمایشگاهی بلند مدت با آستینهای بلند 

                                   

توان از پیش بندهای پالستیکی یک بارمصرف یا روپوش  گیرند، می در مواقعی که مواد بسیار خطرناک و آلوده مورد استفاده قرارمی

 خون و مواد شیمیایی ایجاد کند. در  که حفاظت کافی را در مقابل ترشحنمود  مایعات نیز استفاده   یک بار مصرف غیر قابل نفوذ به

 .حفاظت بازو استفاده نمود توان از محافظهای آستین دارجهت مواقع استفاده از این پیش بندها، می

در فواصل زمانی   دبای  مخصوصاً حضور در محلهای عمومی )آبدارخانه( باید روپوش را از تن خارج نمود.  محلهای فنی و  هنگام ترک

خطرناک آلوده شوند، باید بالفاصله تعویض  تعویض نمود تا از پاکیزگی آنها مطمئن بشویم. اگر این لباسها با مواد ها را مناسب روپوش

 گردند

درجه سپس در  های مشخص و مناسب که غیرقابل نفوذ باشند، قرار داد و کتهای آزمایشگاهی آلوده، گانها و... را باید در کیسه

حرارت مناسب و مدت زمان کافی شست تا از عدم آلودگی آنها مطمئن شویم. باید پوششهای یکبار مصرف بعد از استفاده طبق 

 .مقررات دور ریخته شوند

 باید لباسهای بیرونی در قفسه.(عدم انتقال به منزل و یا خشک شوید )جهت شستشو از آزمایشگاه خارج نمواین گونه لباسها را نباید 

 .های شخصی مخصوص در بیرون از نواحی فنی آزمایشگاه قرار داده شوند

در  کارکنان وظایفی را گیری و خونگیری الزم است. در مواردی که نمونه  از روپوش آزمایشگاهی جهت  باید توجه نمود که استفاده 

، روپوش  به پوشیدن کت  ، نیاز مورد ممکن است برحسب  بیماران سروکار دارند )مواقعی که با   از آزمایشگاه به عهده دارند  خارج
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  .(آزمایشگاهی و غیره داشته باشند

 :برنامه بهداشت و واكسیناسیون كاركنان

توبرکولوزیس )جهت کارکنانی  تست پوستی در مورد مایکو باکتریوم Bباید برنامه واکسیناسیون، به خصوص در مورد بیماری هپاتیت 

کنند( و معاینات و آزمایشهای دورهای جهت کارکنان درنظر گرفته شود همچنین خانمهای حامله و افراد  کار میکه با این ارگانیسم 

 .کارکنند مبتال به نقص سیستم ایمنی نباید در بخشهای خیلی خطرناک

 :كفشها

روکشهای یک بار  جود دارد، بایدکفش باید راحت و دارای کف الستیکی باشد و تمام پا را بپوشاند هر گاه که احتمال ریختن مواد و

استفاده نمود زیرا مواد شیمیایی یا  ای ، پوشیده شود. نباید از کفشهای پارچه باشند ، مقاوم می مصرفی که در مقابل نفوذ مایعات

چرم و یا مواد  مواد غیر قابل نفوذ به مایعات مانند نماید. استفاده از کفشهایی از جنس آلوده را به خود جذب می  مایعات عفونی و

 .گردد مصنوعی، توصیه می

  

 :مو

سطوح آلوده و نیز  باید موها در پشت سر جمع شده و روی شانه رها نشده باشد. این عمل جهت جلوگیری از تماس آنها با مواد و

وسایل در حالت نمود که موها با  باشد. همچنین باید دقت های کاری می پیشگیری از پراکنده کردن ارگانیسمها در داخل محیط

پوششهای یکبار مصرف جهت پوشاندن موها استفاده  حرکت مانند سانتریفوژ یا میکروتوم تماس نداشته باشد. باید در این موارد از

 .نمود

 :استفاد ه از جواهرات و زیورآالت

استفاده نمود. چون ممکن )بهداشت نباشد)در مواردی که مغایرت با اصول ایمنی و ت و زینت آالت به جز حلقه ازدواجنباید از جواهرا

  .باشد فنی آزمایشگاه ممنوع می آرایش کردن نیز در محیط است به وسایل گیر کرده و یا داخل مواد آلوده آویزان شوند.

 :ریش

است، زیرا  تمام اقدامات حفاظتی ذکر شده در مورد مو، باید در مورد ریش آقایان نیز در نظر گرفته شود. داشتن ریش بلندخطرناک

مهم آلودگی باشد. دراین موارد باید از  تواند به عنوان یک منبع ممکن است در داخل وسایل در حالت حرکت گیر کند. درضمن می

تواند به عنوان یک مشکل مهم در استفاده از  بلند می های یکبار مصرف جهت پوشاندن ریش استفاده نمود. همچنین ریش پوشش

 .طرح شوددستگاههای کمک تنفسی م

 :وسایل تیز و برنده

بست. باید در  ، نهایت دقت و احتیاط را به کار های شکسته برنده شامل سوزنها، اسکالپل، شیشه  و باید در مواقع کار با وسایل تیز
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وسایلی که سوزن و یا  برداشته و  های مکانیکی )مانند فور، که تیغه اسکالپل را صورت امکان تمام وسایل تیز را با استفاده از روش

 .اکوتینر را برمیدارد( جابجا نمود

مخصوص ترجیحاً  های مقاوم بریده، خم و یا شکسته شود باید فوراً وسایل تیز را در محفظه  نباید سوزنهای استفاده شده، قیچی و 

مطابق براصول صحیح دفع نمود.  ، ها را نیز قبل از اینکه بطور کامل پر شوند قرار دارد و آن محفظهSafety Box) )ظروف ایمنی

 ).)به دستورالعمل دفع صحیح مواد آلوده مراجعه شود

  

  :وسایل و دستگاههای كمک تنفسي

باید وسایل کمک تنفسی مناسب در دسترس کارکنان باشد تا آنها را در مقابل تنفس مواد آلوده، گرد و غبار مضر،میکرو ارگانیسمها، 

از ورود این مواد خطرناک انجام نشده  مخصوصاً در مواردی که کنترل فنی مناسبی برای جلوگیری گازها و بخارات مضر حفاظت کند.

 .بوسیله حواس درک نمود توان وجود این مواد خطرناک را است، و یا اقدامات کافی نبوده و یا اینکه نمی

وسایل کمک تنفسی  نیز وسایل پیشرفتهای ماننددر موارد ضروری وسایل مختلفی مانند ماسکهای گرد و غبار، ماسکهای گاز، و... و 

 .با ذخیره هوای زیاد، ممکن است مورد استفاده قرار گیرند

در این زمینه  به تنفس بوسیله وسایل مذبور بوده و توانند از این وسایل استفاده کنند که از نظر وضعیت جسمانی قادر  افرادی می

 .آموزشهای الزم را دیده باشند

وجود این  باشد و یا تواندرصد  1.91 ماهیت ماده خطرناک از نظر تنفسی مشخص نبوده و یا مقدار اکسیژن کمتر از  در مواردی که

 مثبت استفاده شود که در این ، باید از وسایل تنفسی مجهز به کپسول اکسیژن با فشار مواد خطرناک را به وسیله حواس درک نمود

های  نیز کیسه  های مخصوص احیاء و  تنفسی مانند کیسه  باید وسایل . شود ون قطع میفضای بیر  گونه وسایل ارتباط تنفسی با

 در دسترس قرار احیاء باشد، نگهداری و به مناطقی که ممکن است نیاز  دهان به دهان در پالستیکی یکبار مصرف مخصوص تنفس

 .گیرد

تمیز کردن و نگهداری،  استانداردهای موجود، انتخاب وسایل، روش استفادهدر موارد کاربرد روشهای حفاظتی تنفسی، باید منطبق بر 

 .نگهداری شود ارزیابی کارآیی و آموزشهای الزم دراین زمینه به صورت مکتوب در دسترس بوده و

 :دوش اضطراری

شیمیایی   مواد آزمایشگاه که از، مخصوصاً در بخشهایی از  ، در محلهای مناسب نصب شوند اضطراری  دوشهای باید در آزمایشگاه 

االمکان درجه حرارت آب مورد  شود. تعداد این دوشها بستگی به وسعت کاری و فضای آزمایشگاه دارد. حتی سوزاننده استفاده می

  .باشد استفاده در دوشها متعدل می
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توان  فاضالبهایی، می ب آنها باید به طور متناوب بررسی شود. به علت استفاده کم از چنینهمچنین عملکرد دوشها و سیستم فاضال

 .ای منظم آب را با فشار وارد نمود مقدار کمی روغن معدنی در آن ریخت و طبق برنامه

 :نکات ایمني هنگام كار با وسایل شیشهای

 :موارد ایمني زیر را هنگام كار با وسایل شیشهای رعایت نمایید

 .ای شکسته یا ترک خورده را دور بریزید ظروف شیشه * 

 .، باید بریده شوند اند فرو رفته  ای را با قدرت و فشار باز نکنید، درهایی که چسبیده یا هرگز در ظرف شیشه * 

 .ای آلوده را ضد عفونی نمود شیشه  ، وسایل باید قبل از شستشو * 

 .و مقاوم قرار داد  قطعات شکسته و یا دور ریختنی را در یک صفحه مخصوص  باید  *

 .های مقاوم به حرارت جابجا نمود ای داغ را باید با دستکش شیشه  ظروف  *

 ای شکسته شده را فقط با روشهای مکانیکی جابجا نمایید وسایل شیشه*

  .نماییدحتی االمکان از ملزومات آزمایشگاهی یکبار مصرف استفاده *
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 :رعایت موارد ایمني در هنگام كار باسانتریفوژ

 

 .در هنگام کار، حداقل میزان آئروسلها را ایجاد کند باید حتی االمکان سانتریفوژ :آئروسلها

 

                          

 .باشدهنگام روشن کردن سانتریفوژ مطمئن باشید که در آن کامالً بسته شده  :استفاده از سانتریفوژ

باشد، خودداری  های حاوی نمونه خون، ادرار، خلط... و یا مایعات قابل اشتعال که درپوش نداشته از سانتریفوژ نمودن لوله :آلودگي

تواند منجر به ایجاد ذرات  گرددکه می شود که باعث تبخیر مایعات می در هنگام سانتریفوژ کردن یک سیستم خالء ایجاد مینمائید.

 .د آلوده شده و یاسبب انفجار مایعات قابل اشتعال گرددآئروسل از موا

های مخصوص  باید در لوله ،  احتمال ایجاد آئروسلهای عفونی وجود دارد هایی که در آنها  همه کشتها و یا نمونه  :عوامل عفوني

 .هایی با در کامل محکم سانتریفوژ گردد سانتریفوژ که کامالً در بسته باشد و در محفظه

عفوني  یا مواد مناسب دیگر ضد و 11به  1 باید سانتریفوژ به طور مرتب با محلول هیپو كلریت سدیم بارقت   :كردنتمیز 

 .شود

روتورهای متعادل نشده .کنید باید مطمئن شوید که سیستم تعادلی آن درست باشد هنگامی که با سانتریفوژ کار می :طراز نمودن

 .کنند در چرخش ایجاد ارتعاش می
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صبر نمایید. اگر  دقیقه31در صورت شکستگی و یا مشکوک شدن به شکستن لوله در سانتریفوژ باید موتور خاموش شده و به مدت 

سپس   دقیقه صبر نموده و31 به مدت ، باید بالفاصله درآن را بسته و  بعد از خاموش شدت سانتریفوژ متوجه شکستگی لوله شدید

حفاظت در مواقع شکستن ظروف حاوی مواد  دستورالعمل چگونگی نمودن و ضد عفونی کردن محل نمایید. )مطابق   اقدام به تمیز

 ( .آلوده و یا ریختن مواد آلوده

  

  (Microtome) :  و میکروتومcryostat) ) كرایو ستات

گردد. تفاوت اصلی  باعث بریدگی پوستباشند که دارای تیغه برندهای هستند که ممکن است  وسایل فوق جزء وسایل خطرناک می

آلوده کننده  عموماً   و  غوطه ور شده گیرند که در پارافین برش قرار می  ، بافتهایی مورد تومکه در میکرو وسیله آن است   دو این 

تواند محتوی  میگردد و  استفاده منجمد بوده وثابت نمی نیستند. اما کرایوستات یک وسیله بسیار خطرناک است. چون بافت مورد

 :کار با آنها بکار بست. دو نوع حادثه قابل پیشگیری شامل های ایمنی زیر رادر مواقع عوامل آلوده باشد. که باید توصیه

 .صدمات مکانیکی ممکن است مشاهده گردد -2عفونت و  -1

 :كنترل عفونت

 .عفونی کننده مناسب قرار داده شودگیره نگه دارنده بلوک و برس باید جهت آلودگی زدایی در محلول ضد  * 

 ضدعفونی گردددرصد  11باید بعد از اتمام کار با کرایوستات، دستگاه به دفعات با الکل   *

بالفاصله دستگاه  ای یکبار یخ دستگاه آب گردد و اگر انتظار میرود که بافت با باکتری مایکو باکتریوم آلوده باشد باید حداقل هفته* .

 (موثر برعلیه عامل توبرکولوز ضدعفونی گردد )مطابق دستورالعمل ضد عفونی نمودنبا یک ماده 

 .سروکار داریم، به کارگرفته شودJakob – creutzfeld  باید اقدامات حفاظتی شدیدی در مواقعی که با عامل   * 

 (نمودن ورالعمل ضدعفونیاستفاده از هیدروکسید سدیم )سود سوز آور( جهت آلودگی زدایی توصیه میشود. )مطابق دست

 .باید از دستکش و سایر وسایل حفاظتی مناسب استفاده نمود * 

 .باید هنگام برش، دریچه دستگاه بسته باشد  *

 .باید مدارک مربوط به روشهای آلودگی زدایی موجود بوده و سوابق مربوط به آن نگهداری شود  *
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 :صدمات مکانیکي

 :های زیر را هنگام کار با تیغه بکار بست باشند، لذا باید توصیه تیغه خطرناک میوسایل فوق به علت استفاده از 

 .هرگز تیغه را بدون محافظ رها نکنید  *

 .های یکبار مصرف را در محفظه مقاوم مخصوص وسایل برنده قرار دهید تیغه  *

 .انگشتان بپوشانیدنمایید، تیغه را با محافظ  ها راتعویض می ، نمونه اگر بدون برداشتن تیغه  *

 .در این هنگام دسته آن باید قفل شده باشد  * 

  

 :سطوح

نمونه یا بعد از اتمام  کف و سطوح میزهای آزمایشگاه باید غیر قابل نفوذ بوده و باید سطوح میزها را فوراً بعد از آلودگی باسقف، دیوار،

درصد و یا هرگونه محلول سفید کننده  گرم191گرم در لیتر یا 1کار روزانه با مواد ضد عفونی کننده مانند هیپوکلریت سدیم با رقت 

  .باشند،( ضد عفونی نموددرصد  1 رقیق شده باشد )به شرط اینکه دارای کلر فعال 11به  1 خانگی که به نسبت 

 

 :توجه

وایتکسی که برای  درصد آماده شده باشد. محلولهای 11 وایتکس برای ضدعفونی استفاده می شود، باید محلول تازه با غلظت وقتی از 

حاوی محصول وایتکس باید برچسب  ، حداکثر یک هفته بعد از آماده شدن قابل نگهداری است. ظرف ضدعفونی سطوح بکار می رود

 .انقضاء مصرف داشته باشدمشخصات محلول و تاریخ تهیه یا تاریخ 

 :نگهداری مواد خطرناک

از نظر خارج شدن  های عایق باید معرفها، مواد شیمیایی )اسیدها، بازها و... ( و یا رنگهای دارای خواص سمی را در قفسه یا محفظه

 قلیاها در قفسه  یا مانند اسیدها خطرناک . باید مایعات بخار قرار داد. چیدمان محلولهای فوق نباید بر اساس حروف الفبا انجام گیرد

های بزرگ باید نزدیک زمین باشد نگهداری مواد خطرناک باید  هایی با ارتفاع زیر سطح چشمی ذخیره شوند. ذخیره سازی محفظه

 .باشد(  (Msds : Material safety data sheetیا  مواد شیمیایی مطابق با اطالعات موجود در برگه شناسایی ایمنی

 

 :عفوني كردن وسایل آزمایشگاهيضد 

زمانبندی که بوسیله  یخچالها، فریزرها، بن ماری، سانتریفوژو ... باید به طور مرتب تمیز شده و نیز به طور متناوب منطبق بر برنامه

 .عمل انجام شودبوجود آید باید فورا این  مسئول آزمایشگاه تعیین میگردد، ضد عفونی گردند. مخصوصاً در مواردی که آلودگی مهمی
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 .در هنگام تمیز کردن آزمایشگاه و وسایل باید دستکش، گان و لباسهای حفاظتی مناسب پوشیده شود

ضدعفونی کننده  داخل مرکز با مواد تعمیر در  قبل از انتقال به بیرون از مرکز جهت تعمیر و یا   وسایل و تجهیزات باید نکته مهم :

 .مناسب، ضدعفونی گردند

 

 :جدا سازی بیمارانروش های 

بیماران را که بوسیله  هنگامی که با بیماران تماس دارید، باید کارکنان آزمایشگاه بامشورت کمیته کنترل عفونت، روشهای جداسازی

 .تعیین شده، مورد توجه قرارداده و رعایت موارد ایمنی را بنماید مسئول ایمنی

 :مشخص نمودن وسایل و نواحي تمیز و آلوده

ممکن است آلوده  تلفنها، دستگیره در، صفحه کلید ویدئو، صفحه کلید کامپیوتر و دیگر وسایلی که در تماس با دست هستند،همه 

باشند. در این موارد ممکن است الزم باشد که برچسب هشداردهنده بر روی آنها نصب شود و بایدتمام روشهای الزم جهت جلوگیری 

 دستهای بدون دستکش و با این وسایل در تماس می قرارگیرد. اشخاصی که در این مناطق با از آلودگی وسایل فوق مورد استفاده

 .تماس با این وسایل بشویند باشند باید دستکش بپوشند و یا دستهایشان را بعد از

داری نمود. باید گرددخود حتی االمکان باید از تماس دست با صورت مخصوصاً هنگامی که از تلفن و وسایل مشابه دیگر استفاده می

 .ها را بیرون بیاورند کارکنان نواحی فنی قبل از تماس باوسایل فوق دستکش

  .استفاد نمود توان از پوششهای پالستیکی جهت صفحه کلید کامپیوتر، تلفنها و غیره، در مواقع آلودگیهای مهم همچنین می

 :راههای خروج

را در راههای  ، لوازم یا مبلمان غیر قابل استفاده ، وسایل ذخیره ها باشند. نباید زبالهها و راهروها مسدود  به هیچ وجه نباید خروجی

نشانی، پتوها، دوشهای اضطراری و  خروجی و راهروها قرار داد. نباید درهای خروجی نیز مسدود یا قفل شده باشند. باید وسایل آتش

 .باشد ان نیز باید بازغیره در معرض دید و در دسترس باشد راههای منتهی به ساختم

 :ورود كودكان

 .سال سن به محلهای فنی آزمایشگاه وارد شوند 16 به هیچ وجه نباید کودکان و افراد زیر 

 :كمک های اولیه

 . باید جعبه کمکهای اولیه و نیز مکانی جهت ارائه کمکهای اولیه در آزمایشگاه وجود داشته باشد

 :وسایل شخصي كاركنان

نشده و یا داروها را  شخصی مانند کیف پول، کت، پوتین یا چکمه، لیوان چای و قهوه، زیر پیراهنی، غذاهای بسته بندینباید وسایل 

 .در قسمت فنی آزمایشگاه قرارداد

 :دفع زباله

 .از تجمع زباله جلوگیری نموده و باید حداقل یکباردر روز دفع شوند
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 :كنترل ورود حیوانات

 .نمودن و غیره، ورود حشرات، جوندگان و... رادر محیط آزمایشگاه کنترل نمایید بوسیله نصب توری و سمپاشی

 .همچنین حیوانات خانگی نباید به محلهای فنی آزمایشگاه وارد شوند

 

 :استفاده از وسایل تزئیني در محیط آزمایشگاه

الکتریکی، شمعهای  دراین رابطه از وسایل تزئینیای انجام شود. نباید  استفاده از وسایل مربوط به جشنها با روشهای سازمان یافته

 .مومی و وسایل دیگری که احتمال بروز آتش سوزی رابه دنبال دارد، استفاده نمود

 چشم ها

و جابجایی  فرا گرفته و در عین حال مانـع از فعالیت بایستی راحت بوده و تمام چشم ها و اطراف صورت را   عینک آزمایشگـاهی

محـافظ چشم و صورت در  بر استفاده از عینک یا ماسک مبنی   عالئم ، نصب  پوشش چشمها  صورت نیـاز به  محقق نباشد. در

 .آزمایشگاه الزامی است

                                                 

مواد محرک، خورنده ها، یا مواد  :در صورت کار با هر یک از مواد زیر، استفاده از عینک یا ماسک مناسب آزمایشگاهی ضروری است

 (سوزش آوراستفاده از شیشه آالت تحت خالء یا تحت فشار )افزایش یا کاهش فشار

 مواد سرمازا

 مواد قابل اشتعال

 مواد رادیواکتیو

 مواد منفجره

 (لیزرها )حفاظت ویژه از لیزرها ضروری است

 نور فرابنفش

  مواد خطرناک زیست محیطی
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 بدن

 .است آزمایشگـاه برای حفاظت از لباس و پوست بدن در مقـابل مـواد شیمیایی یا پخش شونده طراحی شدهروپوش ویژه 

 .روپوش ویژه آزمایشگـاه بایستی همیشه متناسب با اندازه بدن و قد آن بایستی تا زانوی کاربر باشد

 دست ها

 .وشدپرسنل آزمایشگاه همواره باید دستکش های محافظ در داخل آزمایشگاه بپ

ها را در مقابل  ، بعضی از دستکش ها می توانند بخارات را جذب کرده یا دست عالوه بر حفاظت در برابر مـواد شیمیایی خطرناک

 .حرارت )گرما( حفاظت کنند

 .قبل از استفاده از دستکش ها، از وضعیت و سـالم بودن آنهـا )سوراخ شدگی، پارگی و ..(. اطمینان حاصل کنید

 .ردن دستکش ها، ابتـدا از مچ دست شروع کـرده و دستکش را به طرف انگشتان بیرون کشیدبـرای درآو

 .بالفاصـله پس از درآوردن دستکش ها، دست های خود را بشویید

 پاها

 شـوک الکتریکی )برق هدف از حفاظت از پاها، جلوگیری از آسیب دیدگی در هنگـام تماس با مواد شیمیایی خورنده، اشیاء سنگین،

آسیب پذیرترین قسمت بدن، هنگام ریزش یا سقوط مواد شیمیایی خورنده یا اشیاء سنگین، .گرفتگی در سطوح خیس( و ... می باشد

 .پاها هستند

 .در محیط آزمایشگـاه، کفش هایی توصیـه می شوند که به طور کـامل پاها را پوشانده و آنها را کامالً حفاظت کند

 :ر آزمایشگاه ممنوع استپوشیدن انواع کفش های زیر د

 صندل ها و دمپایی

 کفش های ورزشی و فابریک

 کفش های کف چوبی

  کفش های پاشنه بلند

 گوش ها

 .دسی بل باشد الزامی است 51 استفـاده از ماسک محـافظ گـوش در مکان ها و مواقعیکه که سطح صدا باالتر از 

 .گوش، نصب گردد دارد، حتماً بایستی عالئم هشدار دهنده استفاده از ماسکدر مکـان هایی که صـداهای بیش از حـد مجاز وجـود 

 :انواع محافظ گوش عبارتند از

 .توپی های گوش: با پوشاندن گوش، حفاظت اولیـه را نسبت به ورود صدا ایجاد می کنند

 .می باشد ر از توپی های گوشگوشی محافظ: حفاظت بیشتری را در مقابل صدا ایجاد کرده و استفاده از آنها بسیار راحت ت

 .پنبه گوش: محافظ های ضعیفی در مقابل صدا بوده و استفاده از آنها به هیچ وجه توصیه نمی گردد
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 بیني

بعضی از روشها وفعـالیت های آزمایشگـاهی می توانند بخارات محرک سمی و مـواد آلوده کننده ایجاد کنند. لذاحفاظت از دستگاه 

 .ایط ضرورت پیدا می کندتنفسی در اینگونه شر

 . رسانی کنند پرسنل آزمایشگاه، در صورت احساس تغییر در کیفیت هوا )آزمایشگـاه/محیط کار(، بایستی مراتب را فوراً اطالع

 دستورالعمل اجرایي مدیریت پسماندها

 دستورالعمل اجرایی مدیریت پسماندها :موضوع1-

محیط زیست، کارکنان  شده در آزمایشگاه پزشکی به گونه ای که حداقل خطر برایدفع ایمن و بهداشتی پسماندهای تولید  :هدف2-

 .و آزمایشات را داشته باشد

رعایت آن جزء  در تمامی بخشهای فنی آزمایشگاه بوده و  الزامات بیان شده در این روش اجرایی جهت کاربرد :دامنه عملکرد3-

 .باشد الینفک تعهدات تمامی کارکنان می

 

 :تعاریف4-

آزمایشگاه، تعداد  مدیریت و اجرای دستورالعملهایی که به موجب آن باتوجه به عملکرد و وسعت کاری : مدیریت پسماند -1-4

 .بخشها وتنوع فعالیتها و نوع آزمایشها، موارد ذیل به شیوه ای صحیح اجرا گردد

 :مدیریت پسماند شامل برنامه مدیریت درموارد ذیل می باشد

حمل و نقل  شوند از پسماندهای عادی چرخه کاری می ای که دوباره وارد جداسازی انواع پسماندهای آلوده و غیر آلودهتفکیک یا 

  تامحل بی خطرسازی یا آمایش

 جمع آوری

 بسته بندی

 ذخیره سازی درصورت لزوم

 حمل و نقل

 دفع

به حداقل برسد و  تمامی مراحل فوق، تولید پسماند نیز گردد که ضمن اجرای در آزمایشگاه با اجرای برنامه مدیریت پسماند سعی می

 .باعث آلودگی افراد و محیط زیست نشود

 دارد. در طبق قانون، تولیدکننده پسماند مسئولیت مدیریت پسماند و بی خطرسازی آن رابه عهده مسئولیت پسماند: -2-4

 باشد مسئول ایمنی آزمایشگاه میآزمایشگاه پزشکی مسئولیت اجرای مراحل مدیریت پسماند به عهده 

ازتکرار نمودن  شوند، جلوگیری مواردی نظیر استفاده بیشتر از وسایلی که دوباره وارد چرخه کاری می كاهش تولیدپسماند: -3-4



 

21 
 

آزمایشگاه در زیستی ایمنی و ایمنی حفاظت صحیح اصول  

چنینی که این  گیری و موارد  نمونه در ، جلوگیری از بروز اشتباه  نمونه مایعات بدن در فرآیند نمونه گیری  ، کاهش حجم آزمایش

 .شوند ای می موجب کاهش پسماند در انواع مختلف به طور موثر و ریشه

 :فرآیندی است که به منظور تفکیک انواع پسماند به کار میرود. به عنوان مثال بازيافت انواع پسماندها: -4-4

پسماندهای عفونی  در محل تولید ازدهند. باید  پسماندهای عادی و یا خانگی که حجم زیادی از پسماندهای تولیدی را تشکیل می

 .شوند محسوب می تفکیک شوند. در غیر این صورت کلیه پسماندهای تولیدی جزء پسماندهای عفونی

موجب بیماری  توانند حاوی انواع باکتری، ویروس، قارچ، انگل و...... به میزانی باشد که در میزبان می پسماندهاي عفوني: -5-4

 .گردد

آلوده درآزمایشگاههای  مایعات آلوده بدن و غیره، کشتهای میکروبی، اجسام تیز و برنده آلوده، حیوانات آزمایشگاهیمانند سرم، سایر 

 تحقیقاتی

نوک تیز  مانند سرسوزن، تیغه اسکالپل، شیشه های شکسته، الم و المل، سرسمپلر، قطعات پسماندهاي تیز و برنده: -6-4

 .توانند آلوده و یا غیرآلوده باشند پالستیکی، چوبی و فلزی و غیره که می

 شیمیایی نظیر باقیمانده آزمایشات، محلولها و معرفهای آزمایشگاهی، انواع پودرها و رنگهایپسماندهاي شیمیایي:  -7-4

آزمایشگاه شناختی به  مانند بافتها، قطعات و اجزای بدن انسان و...... که جهت آزمایشهای آسیب :پسماندهاي آسیب شناسي -8-4

 RIA تندهای پرتوزا: شامل انواع ملزوماپسما( گردد. )آلوده بودن بافتهای فیکس نشده درکرایواستت و هنگام پاساژ نمونه ارسال می

 نظیر قطعات مصرفی در تستها، پسماند انجام آزمایشات

 .داشته باشدای از خصوصیات فوق را  شامل مواردی که یک پسماند مجموعه پسماندهاي تركیبي: -9-4

 :گردد در آزمایشگاه موارد ذیل اجرا می :شرح -5

 Safety boxایمن  پسماندهای تیز و برنده مانند سر سوزنها، وسایل شیشهای شکسته، تیغ اسکالپل، نوک سمپلر و غیره در ظروف

 .گردند به طریقه بهداشتی دفع میقرار گرفته و قبل از پر شدن کامل و در زمانی که سه چهارم محفظه پر شد، اتو کالو شده وسپس 

وم و غیر قابل مقا گردند. کارکنان خدماتی از وسایل حفاظتی، به خصوص دستکش کلیه پسماندهای آلوده میکروبی ابتدا اتوکالو می

طریقه بهداشتی قوانین کشور به  های ضخیم و مقاوم و رنگی و مطابق با ها در کیسه نمایند. دفع زباله . استفاده مینفوذ، ماسک و....

 .دفع می گردند

به  جابجائی انواع پسماندهای مذکور با دست انجام میشود، چرا که ممکن است وسایل مکانیکی منجر به پاره شدن وترشح مواد شوند

ر مورد دستور العمل د منظور حفظ سالمت افراد مراجعه کننده و کارکنان و جلوگیری از اثرات زیان آور پسماندهای آزمایشگاهی، این

 .اند مدیریت پسماند آزمایشگاهی مکتوب شده و جزو مستندات آزمایشگاه قابل ارائه می باشد ونیز تمامی کارکنان آموزش آن را دیده

 .شوند تمامی پسماندهای عادی و غیر آلوده در محل تولید از پسماند های آزمایشگاهی جداسازی می

 .شود ند های خانگی انجام میدفع پسماند های عادی و غیر آلوده مانند پسما
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که پس از  از وسایلی  های مخصوص اتو کالو و جدا گردند در کیسه سترون سازی دوباره وارد چرخه کاری می وسایلی که پس از 

 .شوند گردند، قرار داده می سترون سازی دفع می

کنترل قرار دارد. بدین منظورجهت بررسی صحت  به منظور اطمینان از دستگاه های فورو اتو کالو عملکرد مطلوب آنان کامالً تحت

 .کیفی مربوطه موجود است شود و مستندات کنترل عملکرد اتو کالو از اندیکاتورهای شیمیایی و بیو لوژیک استفاده می

 .شود و نقل و دفع پسماندها از وسایل و پوششهای حفاظتی الزم استفاده می در موقع جمع آوری، حمل

شود  این کار انجام می زمانیشوندو یادر واژگونی توسط گاری چرخدار جابجا میهای پسماند برای اجتناب ازکیسه  سطلهای محتوی

 .که آزمایشگاه کامالً خلوت و تسلط کارمند مربوطه بیشتر است

به طور روزانه  با میزان تولید پسماند بوده و حداقل  متناسب ای زمانبندی شده، مشخص و  جمع آوری و دفع پسماندها طبق برنامه

 .پذیرد انجام می

متر  12نفر از  متر از کف تا سقف ارتفاع داشته و فضای مفید باید برای هر 3، باید حداقل  اتاق ها و محل کار آزمایشگاهی : 1 ماده

 .مکعب کمتر نباشد

 .منظور می گردد متر 4متر بیشتر باشد برای محاسبه حجم الزم فقط تا ارتفاع  4ارتفاع هر طبقه از  در آزمایشگاه هایی که   -تبصره

کارکنان ایجاد  قراردادن اشیاء و محصوالت نباید مزاحمتی برای عبور و مرور یا کار  در فضای آزمایشگاه نصب تجهیزات و یا: 2 ماده

 .و تعمیرات منظور شود نظافت و در صورت لزوم اصالحاتنماید و در اطراف هر دستگاه باید فضای کافی برای انجام آزمایش، 

سوراخ، برآمدگی  کف اتاق ها و قسمتهایی که محل عبور یا حمل و نقل مواد است باید صاف و هموار بوده و عاری از حفره و: 3 ماده

موجب گیر کردن و   ممکن است و هر گونه مانعی که  ، دریچه یا برجستگی لوله  بی تناسب مجاری، پیچ و مهره و  ناشی از پوشش

 .یالغزیدن اشخاص شود باشد

شیب کافی باشد  کف، دیوار و سقف آزمایشگاه و انبار باید قابل شستشو بوده و در موارد ریخته شدن مایعات باید کف دارای : 4 ماده

 .تا مواد به طرف مجاری فاضالب هدایت گردد

 .از نوع مقاوم در برابر اسیدها و بازها باشدجنس لوله های فاضالب آزمایشگاهی باید  : 5 ماده

 .جلوگیری کند متر قابل شستشو بوده و از نفوذ آب و رطوبت 61/1دیوار اتاق های آزمایشگاه باید حداقل از کف تا ارتفاع  : 6 ماده

 .استفاده شود حریقدر احداث ساختمان آزمایشگاه شرایط جوی و اقلیمی مدنظر قرار گیرد و از مصالح نسوز و ضد  : 7 ماده

برای هر اتاق دو در خروجی تعبیه شود و درها به طرف بیرون اتاق باز شده و به طور اتوماتیک بسته گردد،بدون منفذ باشد  : 8 ماده

  .و در هنگام کار کارکنان قفل نگردد

همواره آالینده های  تهویه محل کار در هر حالت باید طوری باشد که کارکنان آزمایشگاه همیشه هوای سالم تنفس نمایند و :9 ماده

 .شیمیایی به طور موثر به خارج از محیط هدایت شوند

 .اضطراری باشد به روشنایی شرایط جوی و نور در هر انبار و آزمایشگاه باید متناسب با نوع فعالیت و مواد آن بوده و مجهز : 11 ماده
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حفاظت و بهداشت  پلکان، نردبان و نرده های حفاظتی در ساختمان آزمایشگاه و انبار می بایست بر اساس آئین نامه های :11ماده 

 .کار احداث گردد

 . دستگاه های شستشوی خودکار اضطراری برای چشم، دست و بدن باید در دسترس کارکنان قرار گیرد : 12 ماده

 .درهای آزمایشگاه و انبار باید دارای قفل و کلید مجزا بوده و فقط افراد صالحیت دار مجاز به ورود باشند : 13 ماده

 .در هر آزمایشگاه و انبار باید لوازم اعالم و اطفاء حریق سیار و ثابت متناسب با نوع کار نصب گردد : 14 ماده

 .در محل های مناسب، مشخص و در دسترس کارکنان نصب گرددلوازم آتش نشانی و کمک های اولیه  : 15 ماده

کلیه آزمایشگاه ها باید دارای وسایل و تجهیزات کافی جهت پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی بوده و درتمام ساعات شبانه  : 61 ماده

مربوطه آشنا می باشند در آزمایشگاه   صحیح کاربرد وسایل و تجهیزات  طریقه برخوردار بوده و به  از آموزش الزم   روز اشخاصی که

 .را دیده باشند حضور یابند. ضمناً کارکنان آزمایشگاه نیز باید آموزش های الزم اطفاء حریق

تلفن اضطراری  انبار باید وسیله ارتباطی مانند یک در واحدهایی که مرکز آتش نشانی و اورژانس وجود دارد آزمایشگاه و  : 17 ماده

 .مزبور را در اختیار داشته باشد مستقیم با مرکز

 :در آزمایشگاه که بطور واضح آشکارکننده موارد زیر باشد(  Floor plan)  نصب یک نقشه یا طرح : 18 ماده

 نقشه فیزیکی اتاق ها، راهروها و مسیرهای ورودی و خروجی -

 ابعاد اتاق -

 محل ورود و خروجی های اضطراری -

 ... و آتش نشانی و جعبه کمک های اولیه، تلفن اضطراری ومحل تجهیزات و لوازم ایمنی  -

 محل تهویه، سیستم های گرمایشی و سرمایشی -

  محل نگهداری مواد شیمیایی و خطرناک -

باالترین ضریب  شبکه های تاسیساتی از آزمایشگاه شامل آّب، گاز، فاضالب و برق به شکلی طراحی شده باشند که دارای :19 ماده

 .باشند ضمناً نقشه های تاسیساتی مربوطه در محل مناسبی نگهداری شودایمنی 

تعقیب مسیر آن  برق حتی االمکان ساده و کلیه سیم های برق به طور مناسب عایق و در کانال قرار گرفته و  سیم کشی : 21 ماده

 .آسان و دارای نقشه باشد

 .اشتی در محل مناسب وجود داشته باشددر کلیه آزمایشگاه ها باید رختکن و سرویس بهد : 21 ماده

 .محل خورد ن و آشامیدن باید خارج از محیط آزمایشگاه باشد: 22ه ماد

 .ساختمان آزمایشگاه باید به صورتی مناسب از فضای اداری تفکیک شده باشد : 23 ماده

 .گرددتجهیزات محافظت از تابش اشعه خورشید باید در قسمت خارجی پنجره ها نصب  : 24 ماده

،  از نفوذ آب باید برای جلوگیری باز می شوند یا دارای سایر منافذ می باشد   اگر آزمایشگاه دارای پنجره هایی است که : 25 ماده
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 .باشد گردو غبار و سایر عوامل جوی مجهز به حفاظتی مناسب بوه و لبه پنجره ها نیز دارای شیب مناسب

ضدعفونی کننده ها  در مقابل مواد شیمیایی و بدون زوایه و  باید قابل شستشو بوده و الزاماًکف، دیوار و سقف آزمایشگاه : 26 ماده

 .مقاوم باشد

 .درها باید دارای سطوحی صاف، غیر جاذب، قابل شستشو و مقاوم در برابر مواد شیمیایی باشند : 27 ماده

شیر آب )سرد و  بوده و مجهز به شیر خالء، شیر گاز، شیر هوا،میزهای کار آزمایشگاهی باید از وسعت مناسب برخوردار  : 28 ماده

 .گرم(، فاضالب و پریز برق ایمن باشند

 .سطوح میز کار آزمایشگاهی باید قابل شستشو، یکپارچه و مقاوم به مواد شیمیایی و حرارت باشند : 29ماده 

 .شستشوی روپوش های آزمایشگاهی باید در محل کار انجام گیرد : 31 ماده

آزمایشگاه تعبیه  آزمایشگاه های بیولوژیک باید مجهز به سیستم شستشوی اتوماتیک دست باشد و نزدیک در خروجی : 31 ماده

 .گردد

جداگانه ای به  ساختمان و طبقات نگهدارنده در انبارهای مواد شیمیایی باید از مصالح نسوز و مقاوم ساخته شود و انبار : 33 ماده

 .اشتعال و انفجار اختصاص یابدیایی قابل مواد شیم

 .آزمایشگاه و انبار باید مجهز به تجهیزات تهویه عمومی و در صورت لزوم تهویه موضعی ضدجرقه باشد : 33 ماده

شکستگی  انبار آزمایشگاه باید کمترین در و پنجره را داشته و در صورت لزوم از پنجره با شیشه مات و مقاوم در برابر : 34 ماده

 .شوداستفاده 

 .کف انبار می بایست صاف و باالتر از سطح زمین اطراف آن بوده و لغزنده نباشد : 33 ماده

 .بعمل آید انبار و آزمایشگاه باید ضمن دسترسی آسان، مجزا باشند تا از انتقال خطرات احتمالی به یکدیگر جلوگیری : 31 ماده

ایمن فراهم  باشد که فضای مناسب جهت دسترسی آسان وحمل و نقلقفسه بندی و نحوه چیدمان باید به گونه ای  : 33 ماده

 .گردد

 .سیستم الکتریکی می بایست ضد جرقه در نظر گرفته شود و حتماً مجهز به سیستم اتصال به زمین باشد: 33 ماده

 .باشدمحل استقرار کارکنان انبار باید در محلی مناسب و مشرف به انبار و مجزا از محوطه انبار  : 33ماده 

 .شستشو باشد محل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی باید مجزا از سایر آزمایشگاه ها بوده و کف و دیوارهای آن قابل : 44 ماده

 .محل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی باید از سیستم تهویه قوی برخوردار باشد : 46 ماده

شستشو بوده و کارکنان این بخش دارای کفش،دستکش و لباس  محل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی باید مجهز به دوش : 43 ماده

 .کار مناسب باشند و به هنگام ورود و خروج کف کفش ها ضدعفونی گردد
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 فصل سوم: خطرات فیزيکی

 .استفاده گردد هنگام کار با تجهیزات گرمازا و اجسام داغ باید همواره از ابزار و پوشش مناسب و مقاوم در برابر گرما : 43 ماده

 .اده گرددتفبرای کار طوالنی مدت در محیط های سرد باید از پوش های مناسب و گرم اس : 44 ماده

دست ها و بازوها  در کار با تجهیزات سرمازا و اجسام سرد همواره می بایست از دستکش های عایق به منظور حفاظت از : 45 ماده

 .استفاده گردد

 .مناسب استفاده گردد همواره از پوشش های حفاظتی از قبیل دستکش، حفاظ صورت و چکمههنگام کار با نیتروژن مایع  : 41 ماده

داخل قابلیت باز   به منظور پیشگیری از صدمات ناشی از سرما، درهای ورود و خروج سردخانه ها باید به اهرم هایی که از : 43 ماده

 .شدن دارند مجهز شوند

 .سردخانه ها باید به سیستم های هشداردهنده دستی و اتوماتیک مجهز باشندکلیه تجهیزات سرمازا و  : 48 ماده

 .استفاه گردد به منظور کار در محیط هایی که سرو صدای باالتر از حد مجاز دارند باید از گوشی های مناسب حفاظتی  : 49 ماده

 .عایق صوتی مناسب مهار گردنددستگاه هایی که سرو صدای زیاد ایجاد می کنند همواره باید توسط  : 51ده ما

 .است تنظیم، نگهداری و سرویس مستمر دستگاه ها به منظور جلوگیری از تشدید سرو صدا در محیط الزامی : 51 ماده

 .مهار گردند تجهیزات و لوازمی که به سیستم خالء متصل هستند برای جلوگیری از پرتاب شدن باید به نحو صحیح : 52 ماده

سازمان انرژی  آزمایشگاه هایی که با مواد رادیو اکتیو کار می کنند رعایت کلیه موازین و مقررات انتشار یافته از سویدر  : 53 ماده

 .اتمی ایران ضروری می باشد

نوع  با   متناسب نوعی در معرض تشعشعات زیان آور می باشند باید همواره به وسایل حفاظت فردی  کلیه افرادی که به : 54 ماده

 .و فیلم بج مجهز گردند اشعه

 .استفاده گردد جهت کاهش مواجهه با مواد رادیو اکتیو در آزمایشگاه ها باید از تکنیک های علمی و عملی مناسب : 55 ماده

 .گردد انبارداری، حمل و نقل و دفع ضایعات مواد رادیو اکتیو باید ایمن بوده و از بروز هر گونه انتشار جلوگیری : 56 ماده

 .در محل هایی که از مواد رادیو اکتیو استفاه می گردد نصب عالئم هشدار دهنده الزامی است : 57 ماده

 .شود به هنگام استفاده از لیزر، باید از وسایل حفاظتی چشم و پوست متناسب با نوع لیزر و انرژی آن استفاده : 58 ماده

 .لیزر باید محدود گردد دسترسی به آزمایشگاه ها مخصوصاً در زمان کار با : 59 ماده

گازهای فشرده،  در هنگام کار با لیزر بایستی برای کلیه خطرات الکتریکی، انفجاز، آتش سوزی خطرات ناشی از کار با : 61 ماده

 .مایعات برودتی، فیوم های سمی و مواد رادیواکتیویته تدابیری اتخاذ گردد

 .است جمله میکروویو به لحاظ حصول اطمینان از نظر عدم نشتی الزامیبازدید از اجزاء مختلف دستگاه ها از  : 61 ماده

 .خاموش باشدUVهنگام کار در محیط آزمایشگاه باید حتماً المپ : 62 ماده

 .کلیه تجهیزات برقی سیار و ثابت باید به نحو مناسب به سیستم اتصال به زمین مجهز گردند : 63 ماده
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 .انتقال برق نظیر کابل ها و اتصاالت مربوطه باید سالم و پوشش عایق داشته باشدکلیه ادوات و ابزار  : 64 ماده

 .حتی االمکان سعی شوداز سیم های رابط برای انتقال برق استفاده نگردد : 65 ماده

 .تجهیزات معیوب با عالئم هشدار دهنده مشخص گردیده و توسط افراد آگاه و متخصص رفع نقص شود : 66 ماده

 .در محیط های مرطوب به جز وسایل الکتریکی ضد آب استفاده از دیگر وسایل الکتریکی ممنوع می باشد : 67 ماده

 .الزامی است انفجار وجود دارد استفاده از ادوات برقی ضد جرقه  گازهای قابل اشتعال و در محل هایی که احتمال وجود  : 68 ماده

  مواقع استقرار یافته و مجهز به کفپوش عایق در پیرامون آن باشد و در  کلیه تابلوهای برق باید در محل مناسب : 69 ماده

 .اضطراری فقط توسط افراد ذیصالح کنترل گردد

استفاده   خشک شیمیایی خاموش کننده های   و یا (CO2) برق فقط از دی اکسید کربن در آتش سوزی های ناشی از  : 71 ماده

 .گردد

بست به طور  پر یا خالی باید در محل مناسب و به حالت عمودی با استفاده از تسمه، زنجیر یا سیلندرهای گاز اعم از : 71 ماده

 .ایمن مهار گردند

 .به هنگام جابجایی سیلندرهای گاز باید رگالتور از شیر جدا شده و توسط درپوش محافظت گردند : 72 ماده

 .مناسب استفاده گرددبرای حمل سیلندرهای گاز باید از چرخ دستی های  : 73 ماده

نوع گاز روی  رنگ بدنه سیلندر گاز بایستی بر اساس استاندارد و متناسب با نوع گاز داخلی آن بوده و برچسب شناسایی : 74 ماده

 .آن نصب گردد

 فصل چهارم: خطرات شیمیايی

 .کلیه مواد شیمیایی باید برچسب های اطالعاتی الزم را داشته باشند : 75 ماده

 .برای کلیه مواد شیمیایی باید در دسترس باشد( MSDS) اطالعات ایمنی مواد : 76 ماده

 .جابجایی و حمل و نقل مواد شیمیایی باید مطابق با دستورالعمل ها انجام گیرد : 77 ماده

 .از انباشتن مواد شیمیایی مازاد در آزمایشگاه خودداری شود : 78 ماده

 .باشد مکان هایی نگهداری گردد که احتمال برخورد افراد با آن ها وجود نداشتهظروف مواد شیمیایی باید در  : 79 ماده

 .مواد شیمیایی باید دور از منابع حرارت و نور مستقیم خورشید قرار گیرند : 81 ماده

الت مناسب اتصا از قفسه بندی های ضد زنگ و مقاوم به مواد شیمیایی با لبه های حفاظتی و قدرت تحمل بار کافی با : 81 ماده

 .استفاده گردد

تهویه مناسب و دور  مواد قابل اشتعال و خورنده باید در کابینت های مخصوص ضد اشتعال و خوردگی و مجهز به سیستم : 82 ماده

 .از مواد اکسید کنند نگهداری گردند

 .اسیدهای اکسید کننده باید از اسیدهای آلی جداگانه نگهداری شوند : 83 ماده
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 .اسیدها باید جدا از قلیاها، سیانیدها و سولفیدها نگهداری شوند : 84 ماده

 .قلیاها باید در جای خشک نگهداری گردند : 85 ماده

 .مواد واکنش پذیر باید دور از حرارت، ضربه و اصطکاک نگهداری گردند : 86 ماده

 .شوندگازهای فشرده اکسید کننده و غیر اکسید کننده به طور مجزا نگهداری  : 87 ماده

 .مواد سمی در محل های مناسب و با تهویه موضعی نگهداری شوند : 88ه ماد

 .مواد جامد غیر فرار و غیر واکنش پذیر در کابینت ها یا قفسه های باز لبه دار، نگهداری گردند: 89ماده 

 .شوند مایعات یا مواد خطرناک نباید در قفسه هایی که باالتر از سطح چشم هستند نگهداری : 91 ماده

شامل پوشش های  جهت برخورد با ریختگی های شیمیایی باید دستورالعمل خاصی وجود داشته و لوازم و تجهیزات الزم : 91 ماده

کننده، کیسه پالستیکی و جاروب و  حفاظتی چشم، پوست و سیستم تنفسی، دستکش مقاوم به مواد شیمیایی، ماده جاذب یا خنثی

 .خاک انداز موجود باشد

برچسب  و دارای در ظروف مناسب و مقاوم به نشتوپسماندهای حالل های شیمیایی باید مطابق دستورالعمل ها تفکیک  : 92 ماده

 .تهویه مناسب نگهداری گردند  مواد شیمیایی جمع آوری شده و دور از حرارت، جرقه، شعله و نور مستقیم خورشید و در محلی با

 

 فصل پنجم: خطرات بیولوژيك

 

 .محل آزمایشگاه بیولوژیک باید دور از سایر آزمایشگاه ها و فضای اداری باشد : 93 ماده

 .تردد افراد ذیصالح به آزمایشگاه های بیولوژیک ممنوع می باشد : 94 ماده

 .از عالئم هشدار دهنده مناسب استفاده گردد: 95ماده 

 .نزدیکترین محل دسترسی آزمایشگاه قرار گیرنددستگاه های ضدعفونی کننده نظیر اتوکالو باید در  : 96ماده 

و باید به طور  استفاده از هودهای بیولوژیک برای کنترل عملیاتی که به نحوی ذرات معلق ایجاد می نمایند ضروری بوده: 97ماده 

 .مستمر سرویس گردند

 .دسترس باشد اتیک تدوین شده و درجهت جلوگیری از انتشار و کنترل آلودگی در شرایط اضطراری، برنامه سیستم : 98ماده 

می گیرند باید  برای جلوگیری از انتشار آلودگی در محیط، لوله های مکنده که در رابطه با عوامل عفونی مورد استفاد قرار : 99ماده 

 .به فیلترهای مناسب مجهز گردند

 .گیرند آزمایشگاه مورد استفاده قراردر فعالیت های بیولوژیک روپوش های آزمایشگاهی باید فقط در محیط  : 111 ماده

 .رفع هر گونه آلودگی بیولوژیک باید فقط توسط افراد ذیصالح صورت گیرد : 111 ماده
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 .کلیه کارکنان آزمایشگاه باید بر حسب نوع کار از مراقبت های پزشکی و واکسیناسیون برخوردار گردند : 112 ماده

یک کابینت مخصوص شامل ماده ضدعفونی کننده، پنس، حوله کاغذی،سواپ، دستکش  در هر آزمایشگاه بیولوژیک باید : 113 ماده

 .باشد یکبار مصرف، خاک انداز قابل اتو کالو کردن، ماسک، پوشش کفش و لباس محافظ وجود داشته

زدایی گردیده و  به نحو مناسب آلودگی  ، برچسب گذاری و ضایعات بیولوژیک باید در ظروف دردار مناسب جمع آوری : 114 ماده

 .سریعاً از محیط آزمایشگاه خارج شده و تا زمان دفع در محل ایمن نگهداری گردد

 .باشد UV باید در خارج از اتاق بوده ودارای المپ هشداردهنده جهت اطالع از روشن بودن المپUVکلید المپ : 115ماده 

 .فاقد نشتی با برچسب مشخصات انجام گردد حمل و نقل نمونه های بیولوژیک باید در ظروف ایمن و : 116 ماده

مصرف فراهم  در محل دستشویی ها باید صابون، مواد ضدعفونی کننده، برس های مخصوص ناخن و حوله های یکبار : 117 ماده

 .گردد

 فصل ششم: ايمنی تجهیزات

 

خصوص بهره برداری ایمن وبهینه، آموزش های قبل از استفاده از تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی بایستی افراد در  : 118 ماده

 .الزم را از طریق مراجع ذیصالح کسب نمایند

 .نگهداری و سرویس دوره ای برای کلیه تجهیزات باید انجام گیرد : 119ماده 

 .قبل از سرویس و تعمیر، باید آلودگی زدایی دقیق از کلیه دستگاه ها بعمل آید : 111 ماده

 .دستگاه ها باید به صورت دوره ای توسط افراد ذیصالح کالیبره گردندکلیه  : 111 ماده

قفل شونده و  ، فیوزهای پشتیبان در موارد لزوم درهای کلیه تجهیزات گرمازای آزمایشگاهی باید مجهز به ترموستات : 112 ماده

 .همچنین عایق حرارتی مناسب باشند

شده مجهز به  تخلیه گازهای ایجاد وند کاری تولید گاز می نمایند باید جهت ر کلیه سیستم های حرارت زایی که در  : 113 ماده

 .سیستم تهویه مناسب بوده و یا داخل هود قرار بگیرند

 .وسایل گرمازا می بایست در فاصله مناسب از دتکتورهای حرارتی قرار گیرند : 114 ماده

 .اتاقکی از سایر تجهیزات آزمایشگاه مجزا گرددمحل استقرار دستگاه اتو کالو حتی المقدور توسط  : 115 ماده

 .خودداری گردد قفل، فشارسنج و دماسنج اتوکالو باید روزانه کنترل شود و از قرار دادن مواد شیمیایی و آتش زا در آن : 116 ماده

 .قرار گیرندکلیه دستگاه های گرمازا باید درمکان مقاوم به حرارت و دور از تجهیزات حساس به حرارت  : 117 ماده

زیر خود  انواع سانتریفوژها، مخلوط کن ها و لیوفیلیزرها به هنگام استفاده از مواد بیولوژیک و حالل های آلی باید : 118 ماده

 .مناسب قرار گیرند

 .است  و فیلترهای هوا برای لوله های خالء الزامیO-Ringهنگام به کاربردن لیوفیلیزر استفاده از اتصاالت  : 119ماده 
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مخصوص خالء  لوله های شیشه ای خالء باید کنترل گردند. تا معیوب نباشند. برای تعویض لوازم شیشه ای دستگاه باید از قطعات

 .استفاده شود

 .الزاماً از لوله های دردار در سانتر یفوژها استفاده گردد : 121 ماده

پاکسازی و  روش و ابزار مناسب  با داخلی دستگاه   باید قسمت های  در صورت شکستن لوله ها در داخل سانتریفوژ : 121 ماده

 .ضدعفونی گردد

 .بدنه تانک الکتروفورز باید فاقد هر گونه شکاف و نشتی باشد : 122 ماده

 .بر روی دستگاه الکتروفورز باید عالئم هشداردهنده ویژه ولتاز باال نصب گردد : 123 ماده

 .باید قبل از استفاده، از نظر وجود شکستگی و ترک مورد بازرسی قرار گیرندلوازم شیشه ای  : 124 ماده

 .لوازم شیشه ای شکسته یا غیر قابل استفاده باید در محفظه ای مجزا و مقاوم جمع آوری شوند : 121 ماده

 فصل هفتم: ارگونومی

 .نگردد گی مفرط افراد در حین کارفضای کار به لحاظ ارگونومی به نحوی طراحی شده باشد که باعث خست : 126 ماده

 .ایجاد سیستم اتوماسیون در آزمایشگاه برای جلوگیری از حرکات تکراری الزامی است : 121 ماده

 .باشند برای جلوگیری از عوارض ارگونومیک باید مواد، امکانات، ابزارآالت و تجهیزات به نحو مناسب در دسترس : 125 ماده

 .وب و غیر استاندارد نباید مورد استفاده قرار گیرندابزار آالت معی : .12 ماده

 .صفحات نمایشگر باید هم سطح چشم بوده و از نظر درخشندگی قابل تنظیم باشند : 131 ماده

 .از صندلی هایی که مطابق اصول ارگونومیک طراحی شده استفاده گردد : 131 ماده

تدوین و در  قانون کار جمهوری اسالمی ایران 1.و 51ماده می باشد و به استناد مواد 132این آئین نامه مشتمل بر  : 132 ماده

به تصویب رسید و  21/11/51 شورای عالی حفاظت فنی مورد بررسی نهایی و تصویب قرار گرفت. در تاریخ 21/13/51جلسه مورخ 

 .پس از درج در روزنامه رسمی کشور، در سراسر ایران قابل اجرا است

 مات ایمني هنگام كار در آزمایشگاهاقدا .

 .استفاده از آزمایشگاه تنهـا منحصر به افرادی است که مجاز هستند

 .ورود اطفـال و کودکان به آزمایشگاه اکیداً ممنوع می باشد

آزمایشگاه مطلقاً  استعمال دخـانیـات، خـوردن، آشامیـدن، نگهداشتن موادغذایی، نوشیدنی ها، تنباکو و استفاده از مواد آرایشی در

 .ممنوع است

 .استفاده از لنز تماسی چشمی، بدون استفاده از عینک محافظ، در آزمایشگاه توصیه نمی گردد

از روپوش های  به هنگام کـار و جابجایی مـواد شیمیایی، مواد خطرناک زیست محیطی یا مواد رادیوایزوتوپ در محیط آزمایشگاه،

 .زانوی کاربر باشد( و ماسک های چشمی استفاده کنید مخصوص آزمایشگـاه )که قد آن تا
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ماشین آالت و  جابجایی  خود را به هنگام کـار با مـواد شیمیایی، مواد خطرناک زیست محیطی، رادیوایـزوتوپ ها، یـا  موهای بلند

 .تجهیزات آزمایشگـاهی، )در پشت سر خود( ببندید

یید و مـواد شیمیایی، بیولوژیکی غیرضروری و تجهیزات بالمصرف رادر محل مخصوص همواره آزمایشگاه و محل کار خود را تمیـز نما

 .خود قرار دهید

 .جا گذاشتن بطری های مخصوص مـواد واکنش گر )پر یا خالی،( در کف آزمایشگاه خودداری کنیداز 

ذخیره آنها و اقدامات  ی صحیح جابجایی وتنها با مـوادی کـار کنید که از میـزان اشتعـال پـذیری، واکنش دهی، سمیت و نیز روشها

 .اضطراری مربوطه آگاهی دارید

 .خروجی ها و راهروها را در همة مواقع باز )و بدون هرگونه مانع( نگهدارید

 .تا حد امکـان، از کار به تنهایی در محیط آزمایشگـاه خودداری کنید

آزمایشگاه و یا  ، بایستی حضور خود را به مسئول یشگاه کـار کنیداقتضاء می کنـد که به تنهایی در آزما  طبیعت کـار شما  اگر

 .همکاران دیگر اطالع دهید

 .هرگونه حـوادث و اتفاقات خطرناک را سریعاً به اطالع سرپرست آزمایشگاه و مسئولین ذیربط برسانید

 

 چک لیست ایمني محیط آزمایشگاه .

 

 شویید؟آیا قبل از ترک آزمایشگاه دست هایتان را می 

 آیا در آزمایشگـاه از روپوش مخصوص، ماسک/عینک ایمنی، دستکش و کفش و ... استفاده می کنید؟

 آیا عالئم خطر مناسب و شماره تلفن های تماس اضطراری در آزمایشگاه نصب شده است؟

 هستید؟ برچسب ها آشناآیا همة ظروف آزمایشگاهی موجود در آزمایشگـاه شما دارای برچسب ویژه هستند؟ آیا با مفاهیـم 

 آیا مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه شما به روش مناسبی ذخیره و نگهداری می شوند؟

 آیا نحوة جابجایی و استفاده صحیح از مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه به شما آموزش داده شده است؟

چشم شوی، انواع هود و غیره( درآزمایشـگاه، آموزش های  آیا در مورد محل نگهداری و استفاده )صحیح( از وسایـل ایمنی )دوش،

 الزم را دیده اید؟

 آگاهی دارید؟ آیـا از روشهای اضطراری در صورت تماس با مواد شیمیایـی )خطرناک،( نشت و ریـزش مواد، آتش سوزی یا انفجـار

 د؟آیا نحوه تفکیک و دفن مواد شیمیایی مورد استفاده )در آزمایشگاه( را می دانی

 آیا همة تجهیـزات کنترل کننـدة الکتـریکی/مکانیکی )برای مثال هودهای بخار( سالم هستند؟

 دهید؟ آیا می دانید بعد از پایان ساعات کاری روزانه، چه کسی را )و چگونه( در جریان حضور خود در آزمایشگاه قرار
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  آیا در دوره هـای آمـوزشی ویـژه آزمایشگاه شرکت کرده اید؟

 ری از آتشپیشگی

 (.منابع قابل اشتعال در محوطه آزمایشگاه را شناسایی کنید )برای مثال، شعله های باز، گرما و تجهیزات الکتریکی

 .عوامل قابل اشتعال را در کمترین مقدار ممکن خریـداری و در محل مناسب ذخیره کنید

 .ای ضد انفجار نگهداری کنیدمحـلول های قابل اشتعال را که نیـاز به خنک شدن دارنـد در یخچال ه

 .محلول های قابل اشتعال را در کابینت ها و یا ظروف ایمن مناسب نگهداری کنید

 (.عوامل ناسازگـار را کنار یکدیگر نگهداری نکنید )مثالً اسیدها با مواد اشتعال زا

 .تشکیل گردند  ست پراکسیدهای منفجر شوندهاِترها یا مواد شیمیایی هم نـوع را برای مـدت طوالنی نگهداری نکنید، زیرا ممکن ا

 .از سالم بودن کابـل های برق اطمینان حاصل کنید

 .در صورت بروز آتـش سوزی، از آن محل فاصله بگیرید

 .محـل، وضعیت و چـگونگی استفـاده از کپسول های اطفاء حریق را بدانید

 یا نصب نامناسب تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی هرگونه شکسته شدن پلمپ ها، آسیب ها، کاهش فشار )آب یا گاز(

 .را گزارش دهید

 .برای استفاده به موقع و مناسب، آبپاش اتوماتیـک هشدار دهنده آتش، بایستی همیشه تمیز و سالم باشند

 .سانتیمتر پایین تر از سر آبپاش نگهداری شوند 11مواد شیمیایی نباید در فاصله 
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 ظ و نگهـداری محیط كارحف

 .خطرات ایمنی را با حفظ و نگهداری محیـط های کار در وضعیت مطلوب از بین ببرید

 .حداقل دو خروجی باز )بدون مانـع( در آزمایشگاه تعبیـه شده باشد

 .حداقل دو راهروی باز )بـدون مانـع( به طرف درهای خروجی آزمایشگاه ایجاد شده باشد

و در محل های  وسایـل غیر ضـروری را از روی میزهای کار، هـودهای بخار، کف آزمایشـگاه، راهروها و ... بـرداشتههمـواره، مواد و 

 .مناسب قرار دهید

نیـکمت هـا، میـزهای کـار و دیـگر سطـوح آزمایشگاهی را پس از هـر بار استفـاده با یک مـاده پـاک کننـده یـاضـد عفونی کننده 

 .تمیز نمایید

 .ـة تجهیـزات بایستی قبـل از استفاده بازرسی شوندهم

 .شیشه آالت مورد استفـاده درآزمایشگـاه باید از جنس بروسیلیکات باشند

محدود به هود  ، دقت کنید که پاک کردن فقط از مواد پاک کننده دی کرومات یا اسید سولفوریک در آزمایشگاه در صورت استفاده 

 .شوند کلریدهای سمی کلرومتیل از محلول کرومات/اسید سولفوریک آزاد می بخار باشد، در غیر این صورت

 .سعی شـود از محـلول های پاک کنندة غیرکروماتی استفاده شود

آزمایشگر و شماره  در صـورتی که آزمـایشها ناتمام مانده باشند، یادداشتی حاوی نوع مواد شیمیایی مورد استفاده، نام و نام خانوادگی

 .در کنار دستگاههای مورد استفاده قرار داده شودتماس او 

 .کف آزمایشگـاه را در همـة اوقـات خشـک نگهدارید

هشـدار، دیگران را  تمیز کرده و با قراردادن عالئـم بالفاصـله  ، کـف آزمایشگـاه را  در صورت ریـزش هرگونه مواد شیمیایی یا آب

 .دنسبت به خطرات بالقوه سُرخوردن آگــاه نمایی

 .هشدار نصب گردد بر روی همة ماشین آالت و تجهیزات تحت تعمیر یا تنظیم، بایستی قبـل از آنـکه قابـل استفاده باشند، برچسب

نامطبـوع یا آزاد شدن  سیفون های کف آزمایشگاه و سینک ها بایستی به طور مرتب تخلیه شده و شسته شوند تا از خروج گـازهای

 .گیری شودبوی مواد شیمیایی در جلو

لیتـر روغن معدنی  میلی 21-31سیفون هایی که به طور مرتب مورد استفاده قرار نمی گیرند برای ممانعت از تبخیر آب بهتر است با 

 .پر شوند

 .همة سیلندرهای گاز فشرده بایستی به طور محکم با زنجیر یا طناب بصورت ثابت بسته شوند

 .پر رعایت کنید تمام اقدامـات حفاظتی و ایمنی را در مورد آنـها همـانند سیلندرهای سیلندرهای خـالی را عالمت گذاری کنید و

 .کلیه امور خـدمات و نگهداری بایستی توسط پرسنل متخصص و مجاز انجام پذیرد
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 اقدامـات اضطـراری

 .در صـورت بروز هرگونه حادثه، با شماره تلفن های اضطراری تماس حاصل کنید

 .ای تخـلیه اضطـراری را فرا گیریدروشهـا و برنامه ه

 اسامی و شماره تلفن پرسنل آزمایشگاه و مسئولینی که می بایست در صورت بروز حادثه با آنها تماس گرفته شود،

 .در محل مناسبی داخل آزمایشگاه و یا بر پشت درب ورودی آزمایشگاه نصب شده باشد

جرقه را بالفاصله  بـل اشتعال، )در صورت امکان( تجهیزات ایجاد کننده شعله یادر صورت نشت یا ریخته شدن مواد سمی، فـرّار یا قا

 .خاموش کرده و آزمایشگاه را تخلیه کنید

 :محل، نحوة استفاده و محـدوديت های وسايل ايمنی )حفاظتی( زير را بدانید

 ايستگاه چشم شوی

 هود بخار

 زنگ خطر آتش سوزی

 جعبه كمك های اولیه

 دوش ايمنی

  حفاظتی تنفسی

 كپسول/ تجهیزات اطفاء حريق

 مواد پاک كنندة محلولهای ريخته

 .پنجره های درب ها وآزمایشگاه را هنگام انجام آزمایشها نپوشانید تا مشخص باشد کسی نیاز به کمک فوری دارد

 .هرگونه نشت یا ریخته شدن مایعات را بالفاصله پاک نمایید

 .ل های شیمیایی در سطح وسیع، با شماره تلفن اضطراری تماس بگیریددر صورت بروز نشت یا ریخته شدن محـلو

دهـد، مطابـق  یا ریخته شده، افـراد خارج از محوطـه آزمایشگـاه را در معرض خـطر یا آسیب قـرار  در صورتی که مواد نشتی

 .دستورالعمل های استاندارد اضطراری آزمایشگاه عمل نمایید

 :نفجاردر صورت بروز آتش سوزی يا ا

 .کنترل خود را از دست ندهید و خونسردی خود را حفظ کنید

 .نزدیکترین زنگ خطر آتش سوزی را فعال نمایید

 .از ساختمان )محل حادثه( خارج شویـد و در یک محل ایمن )دور از خطر( قرار بگیرید

 .با تلفن هـای اضطـراری جهت گـزارش حالت اضطراری تماس بگیرید
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 از ترک آزمایشگاهاقدامات الزم قبل 

 

 .ضایعات آزمایشگـاهی را شناسایی، بسته بندی و طبق مقررات استاندارد به خارج از محیط آزمایشگاه منتقل کنید

 .تجهیزات و وسایل خراب را خاموش و با رعایت مقررات استاندارد از محیط کار )و دسترس دیگران( خارج کنید

 .را ضدعفونی کنید سطوح کاری و کلیه تجهیزات مـورد استفاده

 .به هنگام اتمام کار و ترک آزمایشگاه، تجهـیزات و وسایل استفـاده نشده را به محل اصلی خود بازگردانید

 .روپوش مخصوص آزمایشــگاه را در داخل آزمایشگـاه قرار دهید

 .از خاموش بودن تجهیزات برقی و گازی مورد استفاده اطمینان حاصل نمایید

 .با دقت بشوییـددست های خود را 

 .درب آزمایشگاه را بسته و از قفـل بودن آن اطمینان حاصل نمایید

 

 شیوه صحیح نظافت، در صورت ریختن مواد خطرناک زیستي

spill clean-up Biohazard 

 

 .با توجه به نوع ماده خطرناک زیستی، نظافت را می توان به یکی از روشهای زیر انجام شود

 :ریخته شده شامل خون یا دیگر مایعات بدن باشددر صورتیکه ماده  -1

 .آوری شود بعد از پوشیدن دستکش، مایعات ریخته شده با دستمال جاذب الرطوبه )دستمال کاغذی( یکبار مصرف جمع -

 .، با آب و صابون تمیز شود تمام سطح آلوده به خون و مایعات دیگر بدن -

آب( )مدت + .ml وایتکسml1 ) انجام شود( 11به 1ه ای از وایتکس با غلظت ) ضدعفونی محل آلوده با محلول تازه تهیه شد -

 (.زمان مورد نیاز در جدول ذکر شده است

 .(تمیز گردد 111به  1) بعد از ضدعفونی و جمع آوری محلول، محل موردنظر با وایتکس   -

 .گردد شیوه صحیح معدوم  تمام وسایل استفاده شده یکبار مصرف را در کیسه غیرقابل نفوذ گذاشته، درب آن بسته و به  -

 باشد. (BSL2)  در صورتیکه ماده ریخته شده شامل میکروارگانیسم های کشت داده شده مربوط به زیست ایمنی سطح دو -2

 (. و...E.Coli-staphylococcuss sp…-Adenoviruses مانند )

 .ابتدا افرادی را که در آزمایشگاه هستند آگاه کنید   -

 .تجهیزات ایمنی شخصی مناسب پوشیده شود -
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 .محل آلوده با کاغذ جاذب الرطوبه مناسب یا دستمال کاغذی پوشانده شود -

 محل آلوده به سمت مرکز، بهآن را در اطراف (  11به  1محلول غلیظ سفیدکننده خانگی یا محلول رقیق شده )  -

 .دقیقه در همین حالت بماند 21طوریکه باعث گسترش آلودگی و ترشح به اطراف نشود ریخته و 

 با استفاده از کاغذ جاذب الرطوبه یکبار مصرف یا دستمال کاغذی، از اطراف محل آلودگی به سمت مرکز خشک -

 .شود

 .محلول ضدعفونی مناسب، محل موردنظر گندزدایی شودبعد از خشک شدن، مجدداً با دستمال آغشته به  -

 دستمالهای استفاده شده در کیسه مناسب پالستیکی غیرقابل نفوذ گذاشته شده و قبل از معدوم کردن با اتوکالو -

 .استریل شود

 

                  

 

 صورتیکه ماده ریخته شده شامل میکروارگانیسم های کشت داده شده مربوط به زیست ایمنی سطح سوم در -3

 ( (BSL3باشد. )مایکوباکتریوم تربوکلوزیس و کشت های  (TB)  

 .افرادی که احتماالً دچار صدمه یا آلودگی شده اند باید از محیط خارج شوند. سایر افراد نیز محیط را ترک کنند -

 .ای پیشگیری از انتشار آلودگی درب آزمایشگاه بسته شود و مدت یکساعت کسی داخل نگرددبر  -

 .شخصی که قرار است محل آلوده را تمیز کند باید از این اتفاق و نوع آلودگی کامالً مطلع باشد  - 
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 .نظافت کننده باید گان، دستکش و ماسک مخصوص بپوشد و محافظ مخصوص روی کفش خود بکشد -

  .آلودگی زدایی و تمیز شود (BSL2)  حل آلوده به روش نظافت مربوط به زیست ایمنی سطح دومم -

 

 :تجهیزات ایمني برای آزمایشگاه

 

 . برای حفاظت کارکنان از مواد خطرناک هودها جریان هوایی را از آزمایشگاه به درون هود ، فراهم می کنند :هود

حاللها ( یا  سمی می باشد. اسکرابرها برای جمع آوری مواد قابل حل شدن ) مثلاین روش برای محدد کردن انتشار مواد 

مورد مواجهه جدی  ذرات، مفید هستند. استفاده از هود با سرعت فلوی نامناسب یا الگوی جریان غلط ممکن است پرسنل را

 .با مواد قرار دهد . حداقل سرعت فلو بایستی بوسیله تجهیزاتی بطور دوره ای چک گردد

 .هودهای زیست ایمنی عموماً به عنوان یک سد محافظ اولیه در آزمایشگاههای میکروب شناسی بکار می روند

 (III،II  ،I )سه دسته هود زیست ایمنی وجود داردکالس

ای از  موقعی که هودهای زیست ایمنی و تکنیک های استاندارد آزمایشگاه میکروب شناسی با هم بکار می رود، هر دسته

 .ای زیست ایمنی سطوح مختلفی از ایمنی را مهیا خواهد کرد هوده

 

 

 1 (BSC class I)هود زیست ایمني كالس 

 .از این هودها هم برای محافظت افراد و هم محیط آزمایشگاه استفاده می شود

 .نیست اما برای محافظت مواد و محصوالت از قبیل آنچه برای کارهای استریل کشت بافت استفاده می شود، مناسب

 .برای کارکردن با عواملی که خطر کم یا متوسط دارند مناسب استIهود ایمنی کالس 
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 شکل و اجزاء هود زيست ايمنی كالس ا

            

 2(BSC class II)هود زیست ایمني كالس

 .برای محافظت افراد، محیط، مواد و محصوالت طراحی شده اندIIهودهای ایمنی کالس 

جلویی سطح کار وارد  است که از قسمتHEPA) )تصفیه جریان هوا توسط فیلترهای هپا IIو کالس  Iتفاوت اصلی هودهای کالس 

 .می شودIIهود کالس 

 IIشکل و اجزاء هود زیست ایمني كالس
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 IIيادآوری نکات ضروری در مورد هود زيست ايمنی كالس 

کامالً آزاد بوده و با وسایل اضافی و در هم برهم مسدود نشود، زیرا این کارسبب اختالل یا قطع قسمت های مشبک جلو و عقب هود 

 .جریان هوا می شود و می تواند برای افراد، محیط و مواد و محصوالت خطرساز باشد

 .از انجام حرکات شدید و ناگهانی در داخل و خارج هود اجتناب کنید

اختالل در جریان  می تواند سبب . هرکدام از این حالتها  هروها و کنار درب های تردد نصب نشوددر نزدیکی پنجره، را  هود ایمنی

 .هوا شود

آسیب به فیلتر هپا  می تواند سبب  و شعله  شده سبب اختالل در جریان هوا  استفاده از شعله گاز در هود ایمنی ممنوع است، گرما 

 .شود بازگشت مجدد هوای فیلتر شده به هود عمالً کم میگردد. همچنین گاز فضا را پرمی کند و 

رئیس بخش تأیید  ده از آنها توسطتفاده شود مگر اینکه قبالً استفامواد شیمیایی فرار و رادیونوکلتیدهای فرار نباید در زیر هود اس

 .شده باشد

 .جریان هوا گردد و سبب اختالل در تنظیمودن است خراب شگذاشته شود. فیلتر هپا ممک (هیچ وسیله نباید روی هود )قسمت باال

سبب بلع مواد و  خوردن، آشامیدن، جویدن آدامس و کشیدن سیگار موقع کار در زیر هود ممنوع است. انجام این کارها ممکن است

 .عوامل خطرناک بشود

 .تمیز کنیدسطح داخلی هود )سطح کار( را قبل و بعد از دستکاری با یک ضدعفونی کننده، گندزدایی و سپس 

 

 3 (BSC class III)هود زیست ایمني كالس  

 .این هود طوری طراحی شده است که باالترین سطح محافظت را برای پرسنل، محیط کار و مواد تأمین می کند

 .یک سد فیزیکی کامل بین فرد و مواد داخل هود تأمین می کندШهود کالس 

 .شود استفاده می فوق العاده خطرناک زیستی و وقتی که ایجاد محدودیت مطلق مورد نیاز است  در موقع کار با عوامل هودها   این

هوا جداسازی  وسیله ای است که ذرات و میکروارگانیسم ها را از ترین قسمت این هود ایمنی است. فیلتر هپا  فیلتر هپا اساسی

 .میکند

میکرون  3/1آنها از  میکرون باشد را جدا می کنند و در مورد ذراتی که اندازه 3/1تمام ذراتی که اندازة آنها  درصد ../1.این فیلترها 

 .بیشتر باشد کارآیی فیلتر به مراتب بیشتر است

پلیسه مانندی  تماس در آنها، به شکل  و سیلیکات ساخته شده که برای باالبردن سطح فیلترهای هپا از صفحاتی از جنس الیاف بور

 .از همدیگر جدا شده اند هدایت جریان هوا در فیلتر، این صفحات توسط تیغه هایی از جنس آلومینیومتاخورده اند. به منظور 
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 :تأییدیه صحت كاركرد هودهای زیست ایمني 

 هود تأیید شده هودهای زیست ایمنی باید توسط شرکت های فروشنده معتبر از نظر وضعیت مناسب سیستم و کارایی درست  -

 .باشد، این شرکتها باید دارای گواهی مهارت و خبرگی الزم از مؤسسات مرتبط باشند

بطور ساالنه از  ، باید تمام هودهایی که برای محصوالت و بافتهای انسانی یا عوامل عفونی یا عوامل بالقوه عفونی استفاده می شوند  -

 .نظر صحت کارکرد تأیید شوند

 .تأیید شوند ، حداقل باید هر دو سال یکبار از نظر صحت کارکرد امل غیرعفونی استفاده می شودهودهایی که برای مواد و عو  -

قبل از کارکردن با  هودهایی که جابجا می شوند برای هر نوع کار آزمایشگاهی باید  تمام هودهایی که جدیداً خریداری می شوند یا  -

 .آنها از نظر صحت کارکرد تأیید شوند

 (Virus vaccinia) روسل منتقل می شوند، مانندئاز طریق ایجاد آ ل عفونی کارشده باشد و این عواملعوام در هودی بااگر

 .باید قبل از جابجایی یا تعمیر هود بوسیله گاز فرمالدئید بطور کامل گندزدایی شود 

 :خاموش كننده ها

 .قبیل چوب و کاغذ مفید استخاموش کننده های آبی برای حریقهایی با مواد قابل احتراق عادی از  -1

الکتریکی  پودر خشک شیمیایی موثر در مقابل بیشتر حریقها ، اما اختصاصا شامل مایعات آتش گیر و فلزات و حریقهای -2
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 .است

الکترونیکی  و برای استفاده محدود اطراف ابزار و تجهیزاتریقهای کوچک شامل مایعات آتش گیرکربن برای حیددی اکس -3

 .باشدمفید می 

 .بسته به پتانسیل خطرات یک آزمایشگاه، انواع مختلفی از خاموش کننده ها در آن وجود دارد

 .وجود پتوهای حریق در هر آزمایشگاه ضروری است :پتوهای حریق

 :دوشهای ایمني

مایعات مضر ،آتش یکی از الزامات هر آزمایشگاه دوشهای ایمنی می باشند. و در حوادثی که در آن اسیدها ، بازها یا سایر 

گرفتن لباسها و دیگر فوریتها وجود دارد ، مورد استفاده قرار میگیرد . دوشها را در محلی مناسبی قرار دهید وبطور منظم 

 .تست کنید

 :)محلولهای شوینده چشم (شوینده های چشم 

با فشار  بحث انگیز است . در زمان حادثه پرسنل به طور غیر ارادی به سوی سینکها می روند و  اهمیت شوینده های چشمی

چشمی را در نزدیکی  بنابراین شوینده هایی محل شوینده های چشمی می روند ،زیاد چشمها را می شویند اما کمتر به سو

بردن ذره داخل   به جلو تمایل   چشم  ب در شستنسینکها قرار دهید . برخی از متخصصین معتقدند که جریان نوار مانند آ

 .چشم داشته تا آنکه آنرا بیرون بیاورد

 :جعبه های ایمني

برای  مضر طراحی می شود . این جعبه ها جعبه های ایمنی برای کاهش پیامد حوادث و برای پیشگیری از پاشش مواد 

آزمایشگاه استفاده  . از قوطی های ایمنی تایید شده بوسیله انتقال مواد شیمیایی بویژه اسیدهای غلیظ و قلیا بکار میرود

 .نمایید

 :جعبه های دستکش دار

تجهیزات .این جعبه ها برای ایجاد ایزوالسیون کافی بکار می روند. کارکنان با هیچ ماده یا آلودگی درون جعبه تماس ندارند 

کامال آب بندی  که  الستیکی  پالستیکی یا  دستکش دستانش در یک  و مواد می توانند درون جعبه قرار بگیرند . اپراتور با 

 .شود شده کار می کند. جعبه دستکش دار در فشار منفی نگهداری می

 : سانتریفوژها

مطمئن  عموماً در محیط آزمایشگاه استفاده می شوند. از سانتریفوژ باید به شکل صحیح استفاده کرد و از عملکرد ایمن آن

 .بود

 .نکات ذیل هنگام کار با سانتریفوژ پیشنهاد می شودرعایت 

 .رعایت نکات ضروری و عمومی هنگام کار با دستگاه سانتریفوژ، با مراجعه به دستورالعمل مربوط به آن -1
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 .(... بازدید و بررسی مختصر قبل از شروع به کار با سانتریفوژ )شکسته نبودن بوکتها و -2

 .م مایع در لوله های سانتریفوژ مساوی باشدبه منظور برقرای تعادل، حج -3

 .در ابتدای حرکت، از نظر صداها و لرزشهای غیرعادی کنترل شود -4

 در صورت ریختن .تمیز کردن و ضدعفونی کردن سطوح داخلی سانتریفوژ با یک ماده مناسب بعد از اتمام کار -1

 .جام شودنمونة آلوده حتماً قبل از بکارگیری مجدداً باید ضدعفونی ان

 برای جلوگیری از تولید آئروسل، در مورد ترکیبات آلوده ای که راه سرایت آنها از طریق ذرات ریز معلق در هوا -6

 .است، اقدامات ایمنی الزم ذیل را باید انجام داد

 .بوکت سانتریفوژ کامالً محکم باشد -الف

 .رب لوله کامالً بسته باشدلوله های سانتریفوژ درب پیچدار استفاده شود و موقع کار د -ب

 .درب سانتریفوژ، بالفاصله بعد از اتمام کار باز نشود -ج

 شود برای پیشگیری از انتشار آئروسل در فضای اتاق درب لوله های سانتریفوژ در زیر هود زیست ایمنی مناسب باز -د

خطرناک  شی که برای تمیز کردن مواددر صورت ریختن مواد خطرناک زیستی باید بالفاصله موضوع را گزارش و به رو -1

 .زیستی بیان شده است، ضدعفونی و نظافت را انجام داد

 :تجهیزات حفاظت فردی و مواد

ایمنی توسط  تجهیزات حفاظت فردی شامل روپوش آزمایشگاه ، دستکش ها ، کفشها ، کاله ،عینکها ،سپرها و سایر ایتمهای

می باشد. بهداشت  هده مدیران و سرپرستانه عاین از تجهیزات ب حصول اطمینان استفاده از  به کار می روند . وظیفه   افراد

بشویید. .سیگار نکشید یا  تماس . بطور مکرر دستها و سطوح کار را با دقت  پرسنل بسیار مهم است در کنترل مواجه فردی 

 .نوع آبخوری آبفشانی باشد م کنید. ترجیحا ازچیزی در میز کار نخورید . آب نوشیدنی را در خارج از آزمایشگاه فراه

 :پوشیدن لباس

آسیب زا  کارکنانی که با مواد رادیواکتیو، مواد سرطانزا و موادع میان فرد و خطر ایجاد می کند .پوشیدن لباس فردی یک مان

ترک محل کار   باره هنگامدو  که وارد محیط کاری می شوند لباس آزمایشگاه پوشیده و می کنند نیازمند است تا زمانی کار

شده آزمایشگاه   مصرف محیط کار جلوگیری شود. لباسهای خارج از   از انتقال مواد خطرناک به  را تعویض کنند . تا  لباس

 .بایستی سوزانده شوند

 :دستکش ها

مواد  برای حملهای سربی  بسیار مهم هستند . دستکش ،  خطرناک حمل میشوند دستکشهای الستیکی زمانیکه مایعات 

برای حمل مواد  دستکشهای عایق.رادیولوژیک و دستکشهای جراحی برای حمل مواد آسیب زا مورد استفاده قرار میگیرند 

)ابزارها (  دستگاههاحفاظت از . دستکهای کتانی برایفاده دستکشهای آزبستی اجتناب شوداز استداغ و سرد ضروری است اما



 

42 
 

آزمایشگاه در زیستی ایمنی و ایمنی حفاظت صحیح اصول  

 .مورد نیاز باشد

 :كفشهای ایمني

 .باشند شوند، مورد نیاز می کفشهای ایمنی مورد نیاز در آزمایشگاهها در جاییکه مواد یا تجهیزات سنگین حمل می

 :عینکهای ایمني

آزمایشگاه  حتی اگر احتمال وقوع یک حادثه کم باشد، پیامد حوادث چشمی ممکن است بسیار جدی باشد. تمامی پرسنل

پرتو مواجهه با  برخورد مواد پرتاب شده ، پودرها یا این عینکها از ترشح مواد ،. بایستی از عینکهای ایمنی استفاده نمایند 

. به عنوان نظر قرار دهیداگر کار دارای خطرات ویژه برای چشم باشد حفاظهای اضافی را مدکنند . ماورابنفش جلوگیری می

ری از لیزر یا مواجهه با شکلهای دیگ کار باه ، جوشکاری ،با فیلترهای مخصوص برای دمیدن در شیش مثال استفاده از لنزها

حفاظتی صورت برای حفاظت نه فقط چشمها بلکه  در کار با اسید یا مواد خوردنده از سپرهایتشعشع مثل اشعه ماورابنفش.

 .کل صورت استفاده کنید

 خطرات در آزمایشگاه

 :خطرات شمیایي

آور از  صدمات شیمیایی ممکن است داخلی یا خارجی باشد . صدمات خارجی از مواجهه پوستی با مواد خورنده یا سوزش

توسط بدن  های انبارشده است . صدمات داخلی از تاثیرات سمی یا خوردنده مواد جذب شده قبیل اسیدها ، بازها یا نمک

 .است

 :اسیدهای معدني و آلي

مجاز،  نی و آلی حدود مجاز مواجه شغلی دارند و تی ال وی آنها مشخص است . این حدود آستانهبسیاری از اسیدهای معد

 شدیدا برای چشم نشان دهنده بیشترین غلظت هوایی است که کارکنان می توانند با آن مواجه شوند. بخارات این اسیدها

پوست و چشم   سوختگی شدید  توانند باعثسیستم تنفسی تحریک کننده هستند . اسیدهای مایع یا جامد سریعا می  و 

بیشتری دارند چون بسیارسریعتر روی  شوند خطر گردند. زمانیکه اسیدها برای افزایش میزان حل شدن مواد آلی گرم می

 .پوست واکنش می دهند

ار دهید . ازمحفظه هایی اسیدها و بازها را جداگانه در فضایی که بخوبی تهویه شود و بدور از مواد فرار آلی و اکسید شونده قر

شیمیایی مناسب کار  )الستیکی یا پالستیکی( برای انتقال اسیدها و بازها استفاده کنید. با اسیدهای غلیظ فقط در یک هود

ثابت.( اگر تماس پوستی رخ داد  باز را به آب اضافه کنید. )با میزان  مواد، به آرامی اسید و  کنید . برای جلوگیری از پاشش

مراجعه کنید. وسایل چرمی )مانند تسمه و  آلوده شده را با آب بشویید و اگر تحریک پوستی بوجود آمد به پزشک کل محل

کفشها ( اسید را در خود نگه میدارند حتی اگر با اب شسته شوند وممکن است باعث سوختگیهای شدید، در صورت پوشیده 

اسید پرکلریک سوختگی های شدیدی ت انفجاری واکنش می دهد .بصور شدن ، شوند . اسید پرکلریک در تماس با مواد آلی
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 .کند تنفسی ایجاد می را در تماس با پوست ، چشم یا راههای

رقیق  . حالل هیدروکسید سدیم به عنوان عمومی همراه با هیدروکسید سدیم ، سوختگی پوست و چشم می باشد  صدمات

مالحظه ای می  یدروکسید سدیم و دیگر قلیاها تولید گرمای قابله.نرمال باعث آسیب شدید چشمی می گردد  1/2کننده 

 (شود کنند . )اغلب منجر به جوشیدن می

 :خطرات فیزیکي

خطرناک  استفاده نادرست از وسایل الکتریکی می تواند موجب نشت برق، حریق ، انفجار و شوکهای الکتریکی الکتريسیته :

شکسته   خراب یا از دو عایق استفاده کنید. از تجهیزاتی با روکش شود. تمامی تجهیزات الکتریکی را اتصال به زمین داده یا 

 .استفاده نکنید . و از وسایلی که تولید جرقه میکنند کنار حاللهای فرار آتش گیر استفاده نکنید

کنید.  قبل از تعمیر یا سرویس وسایل الکتریکی آنها را از منبع تغذیه قطعترجیحا از یخچالهای ضد انفجار استفاده کنید. 

 .باشد تعمیر وسایل بایستی توسط متخصصین انجام شود. و توسط افرادیکه آشنایی با برق ندارند خطرناک می

 :مکانیکي

استفاده  ل حرکت مکانیکیحفاظها یا سپرها در تجهیزاتی مثل زنجیر، شفتهای در حال چرخش و دیگر انواع وسایل در حا

، مخلوط کنده ها ، خردکننده هاو آسیاب ها  های خال می شوند. تجهیزات آزمایشگاهی نیازمند حفاظ گذاری شامل پمپ

)سانتریفوژ و  ارتعاش دارند که ابزارهایی ارای قطعات با سرعت باال هستندومی باشند. تجهیزاتی از قبیل سانتریفوژ ها که د

برای پیشگیری از تمایل به خروج از مرکزشان در محلی دور از بطریهاو سایر موادی که ممکن است از روی کمپرسورهوا ( 

 .قفسه ها یا میز در اثر ارتعاش بیافتد قرار می گیرد

 :گازهای تحت فشار

ست منفجر ا سیلندرهای گاز تحت فشار، پتانسیل خطر می باشند. سیلندرهای گاز اگر به صورت نامناسب حمل شوند ممکن

خطرات قابل مشاهده  شده یا مانند راکت پرتاب شوند. اگر دارای نشتی باشند، خطر انفجار دارند . اگر آتش گیر باشد دارای

انبار کردن گازهای تحت فشار را  استفاده و OSHA بوده و اگر محتویاتشان سمی باشد، منجر به مرگ می شوند . مقررات 

ماشینهای مخصوص انجام می شود. سیلندرهای  سیلندرهای گاز فقط بوسیله گاریهای و انتقال.تحت پوشش قرار می دهد 

انتقال برداشته روی سیلندرها در طی ذخیره سازی وگاز بطور ایمن و مناسب انبار شده ، منتقل و استفاده شوند ورگالتور از 

 .و درپوش نصب گردد شده

 :نکات مهم در انبارش سیلندر ها

 .درهای پر از سیلندرهای خالیجدا بودن سیلن -1

 .داشتن زنجیر یا تسمه مناسب برای مهار کردن -2

 .نداشتن خوردگی و پوسیدگی در بدنه -3
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 .نگهداری سیلندر به صورت عمودی -4

 .جدا بودن سیلندرهای مختلف از هم -1

 .عدم نگهداری در نزدیکی مدار الکتریکی -6

 .سیلندرهااجتناب از سیگار کشیدن در کنار  -1

 .وجود تهویه مناسب در انبار سیلندرها -5

 .داشتن کالهک یا سرپوش مناسب -.

 .داشتن برچسب مناسب بر روی سیلندرها -11

 .داشتن کارت تست هیدرواستاتیک سالیانه -11

 .مهار شدن سیلندر به صورت جداگانه -12

 

 مایعات و بافتهای انساني -خون و فرآورده های خوني انسان

سرایت عوامل  استانداردهایی را به منظور کاهش خطرات ناشی از( OSHA)انجمن سالمت و ایمنی شغلی 1..1در سال 

 HBVوHIVبیماریزا با منشأ خونی اعالم کرد. مانند 

 : این قانون عبارتست از : مقررات و دستورالعمل کارکردن با پاتوژنهایی که منشأ خونی دارند و آنها عبارتند از

فیکس  دیگر مایعات بدن انسان و بافت هایی از بدن که  –فرآورده های خونی  -ده هایی با منشأ انسانی، مانند خونفرآور

 .نشده است

 .برای نمونه به چند دستورالعمل مهم آن در ذیل اشاره شده است

 احتیاط همگاني -الف

طرز تلقی  بافتهای انسانی را عفونی تلقی کنید. ایناحتیاط همگانی بیان می کند که تمام نمونه های خونی، مایعات بدن و 

 .کامالً از بین برود باعث میشود که اقدامات پیشگیرانه مناسب اتخاذ گردد و خطر سرایت عوامل بیماریزا کاهش یافته یا

 Bواكسیناسیون برعلیه هپاتیت  -ب

پرداخت هزینه  مایعات بدن سروکار دارند باید بدونبافت های تازه یا سایر  -فرآورده های خونی -تمام کارکنانی که با خون

موضوع را به شکل مکتوب  واکسینه شوند. در صورتیکه فردی حاضر به انجام واکسیناسیون نیست باید اینBبر علیه هپاتیت 

  .نوشته و امضاء کند و این تعهدنامه در پرونده وی نگهداری شود

 امل بیماریزا از طریق خون یا سایر مایعات آلودهپیگیری سالمتي كاركنان در صورت سرایت عو -ج

 انساني

آن فرد  تمام سرایتهای اتفاقی عوامل خطرناک، باید بالفاصله به مسئولین مربوطه گزارش شود تا اقدامات مناسب در مورد
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 .بعمل آید

اقدامات  زیرا تأثیر بعضی از سرایت اتفاقی عامل خطرساز را باید بالفاصله بعد از حادثه گزارش کرد :نکته مهم اینست که 

 .درمانی با گذشت زمان ممکن است کاهش یابد

 آموزش ایمني -د

ایمن را  تمام کارکنان جدیدالورودی که با عوامل بیماریزا با منشاء خونی کار می کنند، باید ابتدا آموزش شیوه کار کردن

 .اجرا شود عمومی در هر زمان و مکانی می تواند بیاموزند. سپس به روش بازآموزی ساالنه، آموزش تداوم یابد. آموزش

 

 بسته بندی و حمل مواد زیستي
 

و منتشر  با اینکه مقررات و رهنمودهای الزم برای بسته بندی و حمل مناسب مواد زیستی بوسیله شرکت های مختلف چاپ

را برای تمام  (DGR) خطرناکمقررات کاالها و اجناس   (IATA)شده است، شرکت های بین المللی حمل و نقل هوایی 

بوسیله پروازهای غیر بین المللی  زیستی  نقل و انتقاالت بین المللی اجرا می کنتد. بعالوه تمامی نقل و انتقاالت هوایی مواد

 .رعایت کنند را(DGR))مانند پروازهای داخلی( هم باید مقررات کاالها و اجناس خطرناک 

 .الزم در این زمینه آموزش داده شود برای این منظور، ابتدا باید مقررات

 : آموزش

تمام افرادی که در زمینه حمل و نقل مواد زیستی به نحوی سروکار دارند، باید آموزش الزم را در ابتدا فرا گرفته وحداقل هر 

 .دوسال یکبار آموزش های تکمیلی را بگذرانند

 .و نقل رعایت می شود در ذیل نقل شده استبعضی از معیارها که در تنظیم چک لیست مواد زیستی برای حمل 

بیماریزا  از بیمار )احتمال اینکه این نمونه ها دارای عامل دستورالعمل مربوط به مقررات حمل و نقل نمونه های گرفته شده 

 .(باشند کم است

 الف : نحوه بسته بندی نمونه

 .نمونه ابتدا در ظرفی غیرقابل نفوذ قرار داده می شود  -

 .، این ظرف در یک لفاف مناسب پیچیده شود پیشگیری از صدمه خوردنبرای  -

 .قرار می گیرد  ظرف اول در ظرف غیرقابل نفوذ دیگری -

 .در ظرف دوم ماده جاذب مانند کاغذ یا بسته های مخصوص جاذب قرار داده شود -
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 ب : نصب برچسب روی ظرف

 :روی برچسب باید نوشته شود-

 حاوی عضو بدن حیوان نیستمحموله 

 محموله حاوی عضو بدن انسان نیست

 .شود در صورتیکه محموله دارای یخ خشک می باشد مقدار آن برحسب کیلوگرم قید شود و عالمت ذیل روی آن نصب-

 

 :تاسیس آزمایشگاه ایمن

را مد نظر  و نیزنیروی کاری مورد نیازقبل از هر گونه طراحی باید عملکرد و وسعت کاری آزمایشگاه، تعداد و اندازه تجهیزات 

دسترسی به این نواحی  توجه نمود که باید بخشهای اداری کامال از بخشهای فنی آزمایشگاه مجزا بوده و افراد برای قرار داد و

 در نظردر فضائی کامال مجزا   همچنین باید محل پذیرش و نمونه گیری . های دیگر عبور نمایند ، مجبور نباشند که از بخش

 .آزمایشگاه قرار داشته باشد گرفته شده و فضای آبدارخانه و رخت کن نیز با فاصله مناسب از قسمتهای فنی

غیره رعایت  بالیای طبیعی مثل زلزله، آتش سوزی و الزامات و قوانین مربوطه کشوری در موقع احداث بنا در ارتباط با وقوع 

 .گردد 
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طور معمول  اید صاف و در مقابل مایعات،موادشیمیایی وسایر مواد ضدعفونی کننده که بهسقف ها، دیوارها و کف آزمایشگاه ب

 .در آزمایشگاه ها استفاده می شود،مقاوم باشد

ضدعفونی  ، ضربه و مواد درجه حرارت کم و زیاد ، مایعات ، ، و سایرمواد شیمیایی سطوح کاری باید به اسیدها، بازها، حاللها

 .جنس آنها به گونه ای باشد که سنگینی وسایل را تحمل کنند کننده مقاوم بوده و 

آرنج، فشارپا  باید دستشویی در همه اتاق ها و ترجیحاً در کنار در خروجی نصب گردد و بهتر است که شیرهای آب با حرکت

 .و...باز شوند

 .د داشته باشد باید سرویسهای بهداشتی به تعداد کافی و به طور جداگانه جهت کارکنان زن و مرد وجو

 .بایدمنبع نیروی برق مستقل جهت پشتیبانی از وسایل وتجهیزات در زمان قطع برق وجود داشته باشد

 .سیستم سیم کشی داخلی دارای هادی متصل به زمین باشد

 .تهیه منبع ذخیره آب با کیفیت مناسب جهت شستشوی وسایل، دست و غیره باید در نظر گرفته شود

 .فضای مناسبی به عنوان انبار جهت ذخیره نمودن مواد، معرفها و وسایل باید در نظر گرفته شود 

 .کل ساختمان از سیستم امنیتی مناسبی برخوردار باشد 

کارکرد  شرایط  )نور طبیعی و یا مصنوعی( برخوردار باشد تا مناطق آزمایشگاه باید از سیستم روشنایی مناسب وکافی  تمام

 .اهم شودایمن فر

 باید مخصوصاً در بخش هایی که اسید،مواد سوزاننده، خورنده و یا دیگر موادشیمیایی مورد استفاده قرارمی گیرند،

 .جایگاه ثابتی را جهت شستشوی چشم در نظر گرفت

هودهای  رگانیسم،باید در مکانهایی که با مواد آلوده کارمی شود،و احتمال ایجاد آئروسل وجود دارد،در ارتباط با نوع میکروا

 ایمنی بیولوژیکی نصب گردد

 .تهویه مکانیکی و یا طبیعی هوا باید به نحو مطلوبی در اتاق های آزمایشگاه انجام پذیرد

 .باید محیط کاری از درجه حرارت مناسب ومطلوبی برخوردار باشد

 .باید مکانی جهت ارائه کمکهای اولیه در آزمایشگاه در نظر گرفته شود

 .زوم مکان مناسبی جهت نگهداری پسماندها قبل از دفع در نظر گرفته شود در صورت ل

 گردند. باید در آزمایشگاه دوشهای اضطراری، مخصوصاً در بخشهایی که از مواد شیمیایی سوزاننده استفاده می شود،نصب

 ))تعداد دوشها بستگی به وسعت کاری وفضای آزمایشگاه دارد

آنها برای  ، شناسایی شگاه عوامل و حوادث مختلفی در ایجاد خطر برای سالمت افراد نقش داردبا توجه به اینکه در هر آزمای

آمیز شامل  مخاطره مسئولین فنی )یا مسئول کمیته ایمنی( ضروری است. در این بخش تالش گردیده تا به برخی از حوادث
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الکتریکی و برق گرفتگی و همچنین  مخاطرات مخاطرات عفونی و برخوردهای شغلی با آنها، مخاطرات شیمیایی، آتشسوزی،

 .صورت گذرا اشاره گردد نحوه برخورد و ثبت آنها بر اساس منابع معتبر علمیجهت آشنایی خواننده به

 

 آمیز در آزمایشگاه مدیریت موارد مخاطره

 

 :این برنامه به گونهای تدوین گردیده که در آن موارد زیر رعایت می گردد

جهت برخورد با بالیای طبیعی، مثل آتشسوزی، سیل، زلزله و انفجارهای الزم  احتیاط 

ارزیابی میزان خطر مخاطرات زیستی و شناسایی عامل خطرساز 

کنترل و ضد عفونی کردن موارد آلودگیهای اتفاقی 

تخلیه اضطراری کارکنان و مردم از منطقه حادثه دیده 

امکانات و اقدامات اولیه جهت ارجاع به مراکز بالینیدیده در حد  مداوای فوری اشخاص مجروح و حادثه 

(کنترلهای همهگیرشناسی در صورت ضرورت )با توجه به نوع میکروارگانیسم در مخاطرات عفونی 

تشخیص و شناسایی اشخاص و جوامع در خطر 

شناسایی مراکز مسئول و اطالع این موارد به آنها  

یا آلودهشده نحوه نقل و انتقال اشخاص حادثهدیده و 

تهیه منابع ایمونوگلوبولینها، واکسن، دارو، تجهیزات ویژه و وسایل اولیه بر اساس برنامه تدوین شده 

تدارک تجهیزات ضروری شامل لباسهای محافظتی، ضد عفونی کنندهها،کیتهای بیولوژیکی و شیمیایی و غیره 

هثبت دقیق نوع، محل، زمان حادثه و فرد یا افراد حادثهدید 

 مخاطرات عفوني و برخوردهای شغلي با آنها

بهداشتی و  گیرد. بنابراین کارکنان سامانه خصوص چشم صورت می مخاطها بهبیماری های عفونی از طریق پوست وانتقال 

با  پیشگیرانه را در ارتباط درمانی باید هر نوع ترشح، مایع و بافت بدن را آلوده و خطرناک محسوب نمایند و تمامی اقدامات

 .آنها به کار بندند

 انواع روشهای انتقال عفونت در برخوردهای شغلي

آسیبهای پوستی با سوزن آلوده یا وسایل تیز و برنده شایعترین روش انتقال عفونت است. 

دومین روش انتقال، پاشیدن ترشحات و خون به غشاء مخاطی است. 

تنفس است روش دیگر انتقال ورود عامل بیماریزا به بدن از طریق. 

ایمنی فرد  خطر ایجاد عفونت بستگی به شیوه انتقال، غلظت و قدرت بیماریزایی میکروارگانیسم، حجم مواد آلوده و وضعیت

 در معرض خطر دارد. به طور کلی احتمال انتقال آلودگی در موارد آسیبهای پوستی بیش از برخورد
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 .مخاطی و ریوی است

 حوادثاقدامات اولیه بر اساس انواع 

 :اقدامات كلی بر اساس حوادث پیش آمده به شرح زير است

 

 زخمها، بریدگیها و خراشها

درآوردن لباس محافظتی و شستن دستها با آب و صابون توسط شخص حادثه دیده. 

تمیز کردن منطقه یا مناطق آلوده شده 

ارجاع فرد حادثه دیده به مراکز پزشکی در صورت نیاز 

احتمالی شناسایی ارگانیسم 

ثبت و نگهداری گزارشهای پزشکی بهصورت کامل 

 

 بلع مواد عفوني

 

در آوردن لباس حفاظتی 

معرفی به مراکز پزشکی جهت انجام مراقبتهای پزشکی مورد نیاز 

شناسایی مواد بلع شده 

ثبت و نگهداری گزارشهای پزشکی به طور کامل 

 

 هود بیولوژيكرهايی ذرات بالقوه عفونی خطرناک به خارج از 

 

تخلیه تمامی افراد از محل حادثه و ارجاع شخص حادثه دیده به مراکز درمانی جهت معاینات پزشکی 

اطالع به ناظم فنی آزمایشگاه و یا مسئول ایمنی 

هیچکس نباید تا زمانی که ذرات معلق خارج شده و ذرات سنگینتر تهنشین شوند وارد محل حادثه گردد )بین 

 .(. اگر آزمایشگاه دارای سامانه هواکش مرکزی نباشد، ورود افراد باید به تاخیر بیافتددقیقه 31-11

نصب عالمتهای مناسب به منظور ممنوعیت ورود به محل حادثه 

ضدعفونی کردن محل زیر نظر ناظم فنی یا مسئول ایمنی بعد از زمان فوق 

پوشیدن لباس حفاظتی مناسب و استفاده از محافظ تنفسی 
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 شکستن ظروف و ریختن مواد عفوني

 

 .تمامی کارکنان دراین مورد باید آموزش الزم را کسب نمایند

 :در موارد ریختن یا شکستن ظروف محتوی مواد آلوده اقدامات زیر باید انجام گیرد

مسئول ایمنی را آگاه نمایید. 

دور کنید و تا زمان خروج از محل کمترتنفس کنید بالفاصله لباسهای آلوده شخص را درآورید و فورا همه افراد را از محل. 

 (.دقیقه31دقیقه و ترجیحا  11درب محل را ببندید و مدتی صبر کنید تا آئروسلها ته نشست حاصل کنند )حداقل 

لباسها و پوششهای حفاظتی را بپوشید. 

محل را با حوله کاغذی و یا تنظیف بپوشانید. 

استفاده کنید از محلول ضد عفونی کننده مناسب. 

،جهت جلوگیری از ایجاد آئروسل، محلول را به آرامی و در مقادیرکم تقسیم نموده و از کنارهها به صورت دایره 

 .دور محل بریزیدتا تمام منطقه رابپوشاند

(.مدتی صبر نمایید )در ارتباط با نوع محلول 

های ایمن قرار دهید به وسیله پنس و یا فورسپس، قطعات شیشه را در داخل محفظه. 

محل را تمیز نموده و در صورت لزوم مجددا با ماده ضدعفونی عمل فوق را تکرار نمایید. 

 

 های محتوی عوامل بالقوه آلوده درون سانتریفیوژ شکستن لوله

 

 :پذیردهای محتوی عوامل بالقوه آلوده درون سانتریفیوژ باید به ترتیب صورت  اقدامات زیر در صورت شکستن لوله

اگر هنگام کار دستگاه شکستگی رخ دهد، موتور باید خاموش شود و سانتریفیوژ بسته بماند تا کار آن کامال 

 .متوقف شود. اگر بعد از توقف کار سانتریفیوژ شکستگی مشاهده شد، درب دستگاه باید فورا بسته شود

به ناظم فنی )سوپروایزر( یا مسئول ایمنی اطالع داده شود. 

 تمام مراحل کار از دستکش ضخیم همراه با دستکش یکبار مصرف استفاده شوددر. 

از پنس برای پیدا کردن و درآوردن خرده شیشهها استفاده شود. 

ها، باکتها، روتورها و دیگر قطعات داخلی با یک ضد عفونی های شکسته، قطعات متالشی شده شیشه تمامی لوله 

 .ضد عفونی شوندکننده مناسب )موثر بر ارگانیسم( 

تمامی قطعات سانتریفیوژ با رقت مناسبی از یک ضد عفونی کننده مناسب توسط اسفنج پاک شوند )دو مرتبه( 
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 .سپس با آب شسته و خشک گردند

 .توجه: بدیهي است مواد مصرف شده در عملیات پاكسازی باید به عنوان پسماندهای عفوني در نظرگرفته شوند

 

 كلي موارد تماس با عوامل بالقوه بیماریزا برنامه مدیریت و اصول

 

ساعت  24مدت  های مدیریت کلی در این گونه موارد است به ای که شامل شیوه در صورت تماس با عامل عفونی باید برنامه

منبع مناسب بسته به نوع و   پیگیری ، پیشگیری و  ، درمان ، آنالیز خطر اجرا گردد. این برنامه شامل بررسی پزشکی فوری

تواند  در آزمایشگاه باشد. هر آزمایشگاه می آلودگی است. چارچوب این برنامه میتواند منطبق با روش برخورد با کار نامنطبق

 .را در معرض دید کارکنان نصب نماید برای این منظور یک روش اجرایی یا نمودار گردشی تهیه کند و آن

 

 :عات عفوني اصول كلي اقدامات در موارد تماس با خون و مای

 

شوی مواد و یا اعضای آلودهشست 

ثبت تاریخچه، شرایط تماس، بیمار منبع، وضعیت واکسیناسیون فرد در معرض خطر 

گرفتن نمونه خون از فرد در معرض خطر 

(ثبت اطالعات آزمایشگاهی مربوط به فرد منبع آلودگی )در صورت اطالع 

 معرض خطر از جمله آزمایشهای بارداری وثبت اطالعات آزمایشگاهی مربوط به فرد در... 

سازی از نظر کزاز در صورت لزوم ایمن 

 در نظر گرفتن اقدامات پروفیالکسی در مورد هپاتیتB 

 در نظر گرفتن اقدامات پروفیالکسی در موردHIV 

خون تقال ازمشورت با فرد در معرض خطر در مورد مزایا و مضرات درمانهای موجود برای پاتوژنهای قابل ان 

مشورت با مراکز درمانی و پیگیری وضعیت فرد در معرض خطر  

 

 

 

 شیوه گزارشدهي و ثبت تماس با عوامل آلوده كننده

میتواند راهگشا  آزمایشگاه باید سوابق این حوادث را به خوبی ثبت و نگهداری کند. برای این منظور تهیه یک برگه مناسب

 .باشد

 ای بیماریهای زمینه )از نظرع برخورد، سابقه فرد در معرض خطرتهیه و اطالعات کامل شامل نو بنابراین گزارش تماس باید
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 .کننده در آن ثبت شود و واکسیناسیون( و سابقه فرد آلوده

 .در جدول زیر، عناصر اصلی برگه )فرم( گزارشدهی در موارد تماس با مایعات عفونی ذکر گردیده است

ساعت و روز تماس 

(ماس )مشتمل بر نحوه و علت آن، محل آسیب و عمق آسیبدیدگیجزییات ت 

(جزییات ماده آلوده کننده )شامل نوع و حجم 

جزییات عفونتهای موجود در ماده آلوده کننده HIV, HCV, HBV)و در صورت مثبت بودن از نظر 

HIVمرحله بیماری شامل درمان آنتیویرال، تراکم ویروس و مقاومت دارویی( 

 به عنوان مثال واکسیناسیون( جزییات وضعیت ایمنی فرد در معرض خطرHBVو سطحAb) 

(وضعیت بالینی فرد در معرض خطر )بارداری و غیره 

جزییات در رابطه با مشاورههای پزشکی و اقدامات پیشگیرانه پس از برخورد و پیگیری 

کننده و تاییدکننده گزارش نام و امضای تهیه 

 

 كننده ن در موارد تماس با عوامل آلودهاصول كلي درما

 

صابون شسته  درمان محل تماس با عفونت، مشابه درمان استاندارد زخمها است. زخم و محل آسیبدیده پوست باید با آب و

سپتیکها بر روی زخم توصیه  شود. شستوشوی غشاء مخاطی با آب به تنهایی کافی است. به کار بردن مواد سوزاننده و آنتی

مایع پلور، سینویال، منی، ترشحات واژن وغیره ممکن است ویروسهای موجود در خون CSFیشود. خون و مایعاتی مثل ، نم

و در اطی احتمال انتقال ویروس را داردتیز و غشاء مخ  دیده، اجسام نوک تماس این مایعات با پوست آسیب  را انتقال دهند.

 .پیگیری نیست یابند نیاز بهصورتی که این مایعات با پوست سالم تماس 

 HIVاعتماد  مورد بررسی قرار داد. آزمایش سریع و قابلHIVو HCV, HBVمنبع آلودگی را باید هر چه سریعتر از نظر 

تعداد  بررسی   برای  پیگیری و شناسایی منبع آلوده کننده HIVاز نظر ،  صورت مثبت بودن  در اسرع وقت انجام شود در

مبتال، توصیه میشود که بر همین  تعداد ویروس و درمانهای قبلی و فعلی ضد ویروس فردCD4+نوع ،Tسلولهای لنفوسیت 

صورت موجود نبودن این اطالعات نباید شروع  اساس اقدامات طبی، برای پیشگیری پس از برخورد سریعا شروع میشود. در

 .امکانپذیر است اقدامات درمانی را به تعویق انداخت، زیرا تغییر رژیم در حین درمان

بادی  آنتی باید در نظر گرفت شامل بررسی وضعیت واکسیناسیون و سطحHBVعواملی که در مورد تماس با ماده آلوده به 

 .بگیرد فرد در معرض خطر است. در صورت عدم واکسیناسیون شخص باید بالفاصله تحت واکسیناسیون قرار
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 .ذكر شده استدر جدول زير روشهاي پروفیالكسي به طور خالصه 

 

 
 

 .الزم نیست اند، نسبت به عفونت ایمن هستند و در صورت مواجهه اقدام خاصی آلوده شدهBالف( افرادی که قبال با هپاتیت 

 میلیلیتر / کیلوگرم به صورت داخل عضالنی 6/1با دوز Bب( ایمونوگلوبین هپاتیت 

 .است mIU/mL 10 یعنی باالی Hbsپ( منظور از پاسخ به واکسن وجود مقادیر کافی آنتیبادی ضد 

 .است mIU/mL 10ت( منظور از عدم پاسخ به واکسن وجود مقادیر ناکافی آنتیبادی ضد ویروس یعنی زیر 

 ه میشود که دوره دومث( دادن یک دوز ایمونوگلوبین و شروع دوباره واکسن بیشتر در افرادی با عدم پاسخ توصی
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 اند، واکسیناسیون خود را تکمیل نکرده باشند در افرادی که این دوره را تکمیل نمودهاند ولی هم چنان پاسخ نداده

 .توصیه میشودBدو دوز ایمونوگلوبین ضد هپاتیت 

 

 CوBاصول مدیریت درمان در موارد آلودگي هپاتیت 

 

 24ظرف  وجود داشته باشد، باید هر چه سریعتر تزریق شود )زمان مطلوبBچنانچه دلیلی بر تجویز ایمونوگلوبین هپاتیت 

 .ساعت( و اگر بیش از هفت روز از زمان آلودگی گذشته باشد در مورد میزان تاثیر ایمنوگلوبین توافق نظروجود ندارد

شده را باید از  است. فرد آلودهHCVزمایش منبع آلودگی از نظر آCDCتوصیه Cدر خصوص آلودگی با ویروس هپاتیت ،

در HCV RNAارزیابی  تا شش ماه پس از آن مورد بررسی قرار داد و 4در هنگام آلودگی و  ALTو anti- HCV  نظر

پرسنل  CDC براساس پیشنهاد ، .صورت تمایل به بررسی سریعتر حدود چهار تا شش هفته پس از برخورد توصیه میشود

دیگر را دارند، ملزم به رعایت اقدامات احتیاطی  به افرادBو هپاتیت Cدرمانی که امکان انتقال ویروس هپاتیت  –بهداشتی 

 .نیستند ولی نباید خون، پالسما، عضو یا اسپرم اهدا نمایند

 HIVاصول مدیریت درمان در موارد آلودگي 

 

ساعت به  است که وی در عرض کمتر از یک  هدف آرمانی این HIVبه ، در موارد تماس فرد در معرض خطر با نمونه آلوده

باشد و یا HIVحاوی  کننده آزمایش شود. این توصیهها صرفا در مواردی است که منبع آلوده HIVعنوان اقدام پایه از نظر 

منفی HIVآلودگی از نظر منبع  اساس عوامل خطرساز داشته باشد. اگر آزمایشهای بعدی نشان داد که احتمال عفونت را بر 

 .است، اقدامات شروع شده باید قطع شود

رژیم دو دارویی مناسب است و رژیم سه دارویی فقط برای مواردی به کار میرودکه خطر انتقال HIVدر اکثر موارد تماس با ،

 بیماری زیاد باشد. 

 :است اند الزامی گرفته قرار HIVرعايت موارد احتیاطی زير برای كاركنانی كه در معرض آلودگی با 

خودداری از فعالیت جنسی و یا استفاده از کاندوم 

پرهیز از اهدا خون، پالسما، اعضا، بافت و یا اسپرم 

پرهیز از شیردادن 

مراجعه به پزشک در صورت ابتال به هر بیماری حاد 

 .ماه( باید رعایت شود 12موارد ذکر شده در طول مدت پیگیری )حدود شش تا 
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 برای تماسهای پوستيHIVمدیریت پیشگیری توصیه شده از 

 

 
 

 ( .سی بر هرسی RNAکپی  1111بدون عالمت یا تعداد ویروس اندک )مثال زیر  HIVعفونت I :مثبت کالس HIV الف

HIV مثبت کالس: I Iعفونت HIVویروس باال دار، سندرم نقص ایمنی اکتسابی، تغییر سرولوژیک حاد یا تعداد عالمت. 

شود با افراد با تجربه مشاوره شود، اما نبایستی شروع پیشگیری رابخاطر  اگر احتمال مقاومت دارویی وجود دارد، توصیه می

 .مشاوره عقب انداخت. منبع عفونت برای بررسی فوری بایستی در دسترس باشد

وجود HIV آزمایش از نظرای برای  مشخص نیست )مثال منبع دقن شده است و نمونهHIVب( منبع مشخص اما وضعیت 

 ( .ندارد

 ( .پ( منبع نامشخص )مثال آلوده شدن با سوزنی که در سطل معدوم کردن سوزنها باشد
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 ( .ت( شدت کمتر )مثل: سوزن توپر و آسیب سطحی

 کننده با هم ث( در نظر گرفتن پیشگیری یعنی پیشگیری بسته به مورد میباشد و باید فرد در معرض عفونت و گروه درمان

 .تصمیم به پیشگیری بگیرند

متوقف  اثبات شود پیشگیری باید HIVج( اگر پیشگیری شروع شود و بعدا عفونت شناسایی شود و منفی بودن او از نظر 

 .شود

یا ورید  چ( شدت بیشتر )مثال سوزن بزرگ توخالی، فرو رفتن عمیق، خونی شدن وسیله، یا سوزن استفاده شده در شریان

 ( .منبع

  در موارد تماس مخاطي و تماس با پوست آسیب دیدهHIVیشگیری از مدیریت پ
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 الف( برای تماس پوستی در صورتی پیگیری الزم است که پوست آسیب دیده باشد )مثل موارد درماتیت،

 (خراشیدگی و زخم باز

در هر   RNAکپی1111بدون عالمت و یا تعداد ویروس اندک )مانند موارد زیر HIVمثبت کالس یک: عفونت HIV (ب

 ( .سی سی

 HIV مثبت کالس دو: عفونتHIV دار عالمت (AIDS )ویروس باال. اگر احتمال مقاومت  تغییر سرولوژیک حاد یا تعداد

بخاطر مشاوره عقب  پیشگیری را   شروع شود اما نبایستی ، توصیه به انجام مشاوره با افراد با تجربه می وجود دارد دارویی 

 .عفونت برای بررسی فوری بایستی در دسترس باشدانداخت، منبع 

 مشخص نیست. )مثال منبع آلودگی دفن شده است و نمونهای برای آزمایش ازHIVپ( منبع مشخص اما وضعیت 

 ( .وجود نداردHIVنظر 

 ( .ت( منبع نامشخص )مثال آلوده شدن با سوزنی که در سطل معدوم کردن سوزنها باشد

 ( .هث( حجم کم )یعنی چند قطر

 .بگیرند فرد در معرض عفونت و گروه درمان کننده با هم تصمیم به پیشگیری  باید باشد و  ج( پیشگیری بسته به مورد می

باید متوقف  منبع احراز گردد پیشگیریHIVچ( اگر پیشگیری شروع شود و بعدا منبع عفونت شناسایی شود و منفی بودن 

 .شود

 ( .یاد خونح( حجم زیاد )یعنی پاشیدن مقادیر ز

 

 مخاطرات شیمیایي

شیمیایی  ، بلکه در معرض مخاطرات عفونی هستند  تنها در معرض عوامل بیماریزای  های پزشکی نه آزمایشگاه  کارکنان

مواد شیمیایی و  خطرناک نیز هستند. لذا بدیهی است در صورتیکه این افراد از دانش و اطالعات مربوط به اثرات سمی این

وجود آید، برخوردار باشند،  معرض قرار گرفتن و آسیبهایی که ممکن است در حین جابجایی و نگهداری آنها بهراههای در 

میتوانند از بروز این حوادث پیشگیری کنند و یا در صورت بروز آنها، کمترین آسیب رااز این عوامل متحمل شوند. مدیریت 

طریق سازندگان و یا  خطرات شیمیایی را از   مواد یا اطالعات مربوط بهبه اطالعات ایمنی   هر آزمایشگاه باید اسناد مربوط

 .بخشی از دستورالعملهای ایمنی استفاده نماید فروشندگان مواد شیمیایی تهیه و در مواقع لزوم از آنها به عنوان

 

 روشهای ایجاد آسیب توسط عوامل شیمیایي

 

 :رسانند فرد در معرض خطر آسیب میعوامل و مواد شیمیایی خطرناک با روشهای زیر به 

تنفس 
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تماس با پوست 

بلعیدن 

فرورفتن سوزن 

دیده از طریق پوست آسیب 

 

 نگهداری مواد شیمیایي

شوند.  فقط مقادیری از مواد شیمیایی که برای استفاده روزانه )یا دوره زمانی کوتاه( الزم است، در آزمایشگاه نگهداری

 61نباید بیشتر از  ظرفیت کلی در هر آزمایشگاه  شوند اشتعال در ظروفهای ایمن نگهداری میهنگامی که محلولهای قابل 

 .مترمربع باشد 1111گالن در هر 

 نگهداری شوند. حداقل یک اتاق  طراحی شده مخصوص  اتاقهای  مواد شیمیایی در ساختمانها و عمده  ذخایر  بهتر است

 گـالن بـاشد، 311ه ذخایر بیشتر از نگهداری مواد قابل اشتعال در هنگامی ک

در محلی  هر ظروف باید  فلزی قابل تهویه نگهداری شوند.  های بـاید وجـود داشته بـاشد مـواد قـابل اشتعال باید در ظروف

ه این اجبار برای ذخیر شود که حداقل ارتفاع را از کف اتاق داشته باشد و به راحتی قابل دسترس باشند. در هنگام  قرار داده

آنها بر چسب مخصوص نگهدارنده  ها بوده و بر روی ها حداکثر تا معرض دید چشم ها باید ارتفاع کابینت مواد داخل کابینت

 .این مواد چسبانده شود

سرپوشها های بخار اینچ از محل جرقه الکتریکی، لوله 15ای کمتر از  مواد قابل اشتعال نباید در فاصله ، (Ceiting )  و

 .نگهداری شوند( Sprinkler head)  سرآبفشانها

نگهداری مواد شیمیایی بر اساس روشهای توصیه شده توسط شرکتهای سازنده انجام گیرد. 

 

 است الزم به ذكر است كه نگهداری مواد شیمیايی براساس حروف الفبا به خاطر سهولت استفاده بسیار اشتباه

 .و آزمايشگاهها بايد اكیدا از اين كار خودداری نمايند 
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 در خصوص ناسازگاری مواد شیمیایي قواعد عمومي                   

 
 

 

 مواد شیمیایي منفجره

باشند )به کار میروند، نباید با ترکیبات مس و سرب در تماس و مجاورت آزیدها که اغلب در محلولهای ضد باکتریایی به 

 خفیف انفجار مهیبی به های بسیار جزیی و کشی ساختمان.( چون ممکن است با ضربه های فاضالب و لوله عنوان مثال لوله

 .وجود آورند

اترهایی که کهنه و خشک شده و به کریستال تبدیل شدهاند، بسیار ناپایدار و دارای قابلیت انفجار هستند. 

 شود چوبی و آجری ریخته شده و یا با مواد خشک همراه شود، منفجر میاسیدپرکلریک در صورتیکه روی میز کار. 

اسیدپیکریک و پیکراتها ممکن است در اثر حرارت و یا ضربه منفجر شوند. 

 

 نحوه برخورد در صورت ریخته شدن مواد شیمیایي

 

 این مواد روشهای مقابله با ریختناغلب کارخانجات تولیدکننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی طی جداول انتشار یافته خود 

. مدیریت هر  هستند شکل تجارتی قابل تهیه  نیز به  مواد جداول و کیتهای مربوط به ریختن این  . کنند توصیف می  را 

 .محل مناسب قرار دهد آزمایشگاه موظف است ملزومات زیر را تهیه و به منظور دسترسی به آنها در مواقع لزوم در

 

شده توسط کارخانه تولیدکننده مواد شیمیایی جداول اعالم 

کیتهای مناسب برای استفاده به هنگام ریختن مواد شیمیایی 
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های الستیکی، پوششهای محافظتی نظیر دستکشهای الستیکی مقاوم و مستحکم، روکش کفشها یا چکمه 

 ماسک تنفسی

قطعات شکسته شدهاندازها و انبرهای مناسب برای برداشتن  آوری و خاک وسایل جمع 

های کاغذی ها و حوله تیهای نظافتی، پارچه 

سطلها و وسایل مناسب جهت تخلیه مواد ناشی از حادثه 

 ،کربنات سدیم( خاکستر سوداNa2CO3  )یا سدیم بیکربنات ((NaHCO3 شیمیایی  برای خنثیسازی اسیدها و مـواد

 خورنده

 (شدهشن و ماسه )برای پوشاندن مواد قلیایی ریخته 

شوینده غیرقابل اشتعال 

 :اقدامات ذیل باید در صورت ریختن مواد شیمیایي خاص انجام گردد

مطلع نمودن مسئول ایمنی 

دیده خروج کارکنان غیر ضروری از محل و رسیدگی به افراد حادثه 

 ها نمودن پنجرهخاموش کردن تمام شعلههای روشن و تجهیزات الکتریکی، قطع گاز اتاق و فضاهای مجاور و باز 

 در زمان ریختن مواد شیمیایی قابل اشتعال

شده اجتناب از تنفس بخارات متصاعد از مواد ریخته شده و راهاندازی تهویه مناسب جهت خروج بخـارهـای متصـاعد 

اجرای موارد ضروری برای پاکسازی محیط از مواد ریخته شده بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده 

 

 اد شیمیایياثرات سمي مو

 

گذارند. همچنین  می برخی مواد شیمیایی اثرات زیانآوری بر روی سالمت افرادیکه به نحوی با این مواد سر و کار دارند، بر جا

 .تعدادی از آنها دارای اثرات سمی گوناگون شناخته شدهاند

 تاثیر اثرات زیان بافتها ممکن است تحتدستگاههای تنفسی و گوارشی، خون، ریهها، کبد، کلیهها و همچنین دیگر اندامها و 

برخی از مواد   teratogenic آور مواد شیمیایی قرار گیرند و یا آسیبهای شدیدی بر آنها وارد گردد. خواص سرطانزایی و یا

 .شیمیایی کامال تایید گردیده است

ممکن است  معرض مواد شیمیایی ر . قرار گرفتن د سمی هستند  تنفس بخارات برخی از حاللها در صورت بلعیده شدن یا 

دست دادن تعادل،   تواند موجب از هایی گردد که اثرات قابل مشاهده فوری بر سالمت نداشته باشد ولی می منجر به آسیب

مکرر و در طول زمان مشاهده  مشابه گردد. همچنین اثرات بعضی از مواد شیمیایی در صورت تماس الودگی و عالیمی خواب
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 .وضیح آنها از حوصله این بحث خارج استگردد که ت می

 .تواند منجر به صدمات پوستی گردد قرار گرفتن طوالنی و مکرر در معرض فاز مایع بسیاری از حاللهای آلی می

 .وجود دارد تواند ناشی از اثر چربیزدایی این مواد باشد اما احتمال بروز عالیم آلرژیک و ایجاد حساسیت نیز این موضوع می

 .گردد مه این مبحث به سوختگیهای ناشی از عوامل شیمیایی اشاره میدر ادا

 

 سوختگیهای شیمیایي

 

باعث صدمه  زا ایجاد خواهد شد. این نوع سوختگی ، قلیایی و مواد واکنش سوختگی شیمیایی به دنبال تماس با مواد اسیدی

شایع عامل سوختگی  موادی که به طورحیات باشد.تواند تهدید کننده  می سایر اعضای بدن گردیده وبه پوست، چشم، ریه و

 ، اسید ، فلزات معدنی نیترات ، فنل، ، آمـونیوم، آمونیاک شیمیایی هستند عبارتند از: اسید هیـدروکلریـک، اسید فـورمیک

 .سولفوریک، هیدروکسید سدیم و پتاسیم، هیدروکربنها و تار

 

 

 پاتوفیزیولوژی

 

درجه صدمات ،  ی هستند و نه صدمات سوختگی حرارتعمدتا ناشی از واکنشهای شیمیایصدمات ناشی از عوامل شیمیایی 

گیرد، ابتدا پوشش  قرار می پوستی به غلظت مواد سمی و مدت تماس آنها بستگی دارد. وقتی پوست در تماس با مواد سمی

غیر آلی   دو نوع اسیدهای آلی و . هر ه خواهد شدززیر جلدی نیز نکرو  بافت آن جلد و آن تخریب شده و به دنبال  کراتین 

گردند. به عنوان مثال سوختگی  سبب می اساس نوع اسید، تغییر رنگ پوستی رانمایند و بر پروتئینهای پوست را تخریب می

اسید سولفوریک به صورت زخم سیاه مایل به   با دنبال تماس  نیتریک به صورت زخم زرد رنگ و سوختگی به ناشی از اسید

 .ی خواهد بودقهوها

پروتئین و کالژن  سوختگیهای قلیایی نیز در اثر تماس با موادی مثل آمونیوم، هیدروکسید سدیم و پتاسیم و غیره با تخریب

 .پیوندد و تشکیل کمپلکس قلیایی به وقوع می

تواند چربی  می آن شود و تماس با مواد قلیایی عالوه بر سوختگی با اسید و قلیا هر دو سبب دهیدراسیون شدید سلولی می

 .زیر جلد را صابونی نماید
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 اصول مدیریت درمان در موارد سوختگیهای شیمیایي

 مديريت درمان در ضايعات پوستی -

بافتی خواهد  طور مداوم باعث تخریب سوختگی شیمیایی پوست تا زمانی که عامل ایجاد کننده غیر فعال و یا مجزا نشود به

بیش از سه دقیقه نیز با  سازی باید از همان دقیقه اول تماس آغاز شود. تاخیر حتی شروع خنثیشد و دقیقا به همین دلیل 

پوست به حد طبیعی است. در صورتی  pH افزایش چشمگیر میزان صدمات وارده همراه خواهد بود. درمان اولیه باز گرداندن

کلریدریک طول کشیده  در مورد اسید دقیقه  11 که تماس پوستی بیش از یک ساعت در مورد هیدروکسید سدیم و بیش از

 .پوست تقریبا امکانپذیر نخواهد بود pH  باشد، تغییر در

 مديريت درمان در ضايعات چشمی  -

خشک ظرف  تر از سوختگیهای اسید است. آمونیاک و عمیقهای قلیایی بسیار شدیدتر شدت صدمات وارد شده در سوختگی

سوختگیهای قلیایی چشم بسیار  کند. تحمل سوختگیهای اسیدی نسبت به قدامی نفوذ میکمتر از یک دقیقه به داخل اتاق 

اسید را دارد. اسید به سرعت به وسیله اشک  وضوح تحمل بافری مانند و این عضو به بهتر است، چرا که اکثرا بافتها زنده می

 .شود خنثی می

طور مداوم باید  و را آغاز نماییم. حین شستوشو چشم بهتششسشیمیایی، ابتدا باید سریعا  بدون در نظر گرفتن طبیعت ماده

سرمی با جریان آهسته انجام   نرمال و از طریق لوله  شو با محلول سالینود و در صورت امکان بهتر است شستباز و بسته ش

 .پذیرد و سپس مصدوم سریعا به بخش فوریت چشم پزشکی منتقل گردد

 هیدروتراپي

 

 .کننده شدت صدمات ایجاد شده است مهمترین عامل تعیینمدت زمان تماس 

لباسها قبل از  شو با مایع باید سریعا آغاز شود و در صورتیکه لباس مصدوم با این مواد شیمیایی آلوده شده باشد، بایدشست

یمیایی واد شقسمتهای جامد م تمام  آغاز شستشو خارج شوند و برای خارج کردن آنها از دستکش الستیکی استفاده شود.

مقدار زیاد آب با فشار پایین و به مدت طوالنی  شو به صورت مالیم و باند. شستشو برداشته شوباید قبل از شست قابل دید 

 .به داخل منافذ و چشم خواهد شد انجام شود. زیرا فشار باالی آب منجر به پخش شدن مواد شیمیایی

 ساعت( برای کاهش شدت صدمه الزم است،12ی مدت )بیش از بعد از تماس با مواد قلیایی، هیدروتراپی طوالن

 .رسد پوست پس از دو ساعت شستوشو به حد طبیعی میpHولی در سوختگی با اسید کلریدریک 

 ترکیب شده  شوی طوالنی مدت در مورد سوختگیهای قلیایی این است که قلیاها با پروتئین و چربی بافتعلت نیاز به شست

مانع عمق بافت را داده و آیند. این کمپلکس اجازه نفوذ یونهای هیدروکسیل به محلول و یا صابون در میو به شکل پروتئین 

 .از تماس آب خواهد گردید
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سازی  خنثی اسیدها این کمپلکس را به وجود نمیآورند و یون هیدروژن آزاد اغلب خنثی میشود. این احتمال وجود دارد که

و بنابراین انجام این  زا شود ث افزایش صدمات بافتی بر اثر ایجاد واکنشهای شیمیایی حرارتیا برعکس باع  قلیاها با اسید و

 .شود کار به هیچ وجه توصیه نمی

 گرفتگي آسیبهای ناشي از برق

 

نماید، به  می جریان الکتریکی براساس نوع نسج، سطح مقطع، محل اناتومیک و مقاومت بافتی مسیرهای مختلفی را انتخاب

عضالت که مقاومت  در برابر عبور جریان دارند و سپس ، عروق و اعصاب کمترین مقاومت را  مثال در یک اندام مانند پاطور 

دهند، ولی با توجه به اینکه سطح  می طول استخوان را نشان  برابر بر اساس نوع و 12تا  3دو برابر و استخوانها که مقاومت 

از عضالت با در نظرگرفتن مقاومت آن حدود  صاب است میزان جریان عبور کردهبرابر عروق و اع 111مقطع عضالت حدود 

الکتریکی از مسیر اعصاب جریان   بخش اندکی از جریان . اگر چه میزان جریان عبور کرده از عروق و اعصاب است برابر  11

  مییابد ولی آسیب وارده در آنها شدیدتر است. ولتاژ باال

عالوه بر  های برق وجود دارد که شود که عموما در کابلهای بین جادهای و دکل در نظرگرفته میولت و باالتر  1111حدود 

شهری( در اغلب   با ولتاژ پایین )ولتاژ  شوک الکتریکی و مرگ سبب سوختگی پوست و نسوج دیگر نیز خواهد شد. ولی برق

اختالالت   سبب  تواند می نین جریان الکتریکیهمچ  دفیبریالسیون بطنی خواهد شد.  سوختگی سبب  ایجاد  موارد بدون

مصدوم، آسیبهای گوناگون ناشی از تروما  نورولوژیک )تشنج و ایست تنفسی( گردد و یا با انقباض شدید عضالنی و پرت شدن

پرده شبکیه در موارد   ، خونریزی و جداشدگی کاتاراکت . از دیگر صدمات ناشی از جریان الکتریکی میتوان وجود آورد  را به

 .آسیب الکتریکی سر و گردن را نام برد

 

 تاثیرات پاتوفیزیولوژیک جریان الکتریکي                              
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 شیوه صحیح برخورد با مصدوم

 

 :باید در موارد برخورد با مصدوم به نکات زیر توجه نمود

 تواند جریان  می فاصله سه متری از او )در این موارد حتی استفاده از چوبدر صورت تماس مصدوم با برق ولتاژ باال، حفظ

 .را منتقل کند( ضروری است

خشک در صورت تماس مصدوم با ولتاژ شهری، قطع کردن سریع برق و جدا کردن او از منبع برق با اجسام چوبی. 

 خودداری شوددر صورت احتمال صدمات ستون فقرات حتیاالمکان از حرکت دادن بیمار. 

(اطمینان از باز بودن راه هوایی )خارج کردن دندان مصنوعی و یا سایر اجسام خارجی 

اطالع سریع به مراکز فوریت پزشکی 

 

 مخاطرات الکتریکي

 :اساس برنامه مدیریت در مخاطرات الکتریکی، پیشگیری از بروز آنها است که شامل موارد زیر است

 مدار باید با هم مطابقت کنند و تاییدیه فنی در این خصوص وجود داشته باشدتوان مصرفی و توان ورودی. 

دارای  تجهیزات الکتریکی و نحوه نصب آنها مورد بازرسی و آزمونهای دورهای قرار گیرند و هـمچنـین تمـامی آنهـا

 .تجهیزات اتصال به زمین باشند
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وجه به محل نصب تجهیزات آزمایشگاهی طراحی گرددمدار الکتریکی ساختمان آزمایشگاه باید با دقت و با ت. 

خطرات  قطعکننده و وقفه دهنده جریان برق در محل مناسبی در مدار نصب گردد تا در صورت بروز عیب در دسـتگاه از

 .بعدی اجتناب شود

بیش از  الکتریکـیکنندههای جریان برق صرفا به منظور حفاظت از سیمکشی در هنگام عبور بـار  الزم به ذکر است قطع

 .گیرند سوزی مورد استفاده قرار می حد و در نتیجه ممانعت از آتش

کند می وقفه دهنده جریان برق با بروز عیب در دستگاه و اتصال به زمین، از بروز شوک الکتریکی در اشخاص جلـوگیری. 

 

 .پیشامد نحـوه مـدیریت آن در صـورتثبت حوادث پیشآمده در آزمایشگاه با ذکر علت، زمان، محل و میزان خسارت و 

 

 مخاطرات ناشي از سر و صدا

 

نظیر   آزمایشـگاهی  تجهیـزات . برخـی از  رسان خواهد بود آسیب زیاد در طول زمان تاثیر نامطلوبی داشته و   سر و صدای

صدا در محیط  میزان قابل توجهیهای لیزری، تاسیسات نگهداری حیوانات و بعضی از سانتریفیوژها، هواکشها و غیره  دستگاه

تواند میزان خطرات  می تولید نموده و بر روی شنوایی کارکنان تاثیرات نامطلوبی دارنـد. کنتـرل و انـدازهگیـری سـر و صـدا

 .صوتی را مشخص کند

خصوص  ات الزم دراقدام  ، باید وجود داشته باشد در صورتی که در آزمایشگاه تجهیزاتی با سر و صدای زیادی   بدیهی است

 :پیشگیری از مخاطرات ناشی از سر و صدا به شرح زیر انجام پذیرد

تجهیزاتی که از انتشار سر و صدا جلوگیری مینمایند، در محلهای مناسب نصب شوند. 

های حفاظت شنوایی مانند استفاده از محافظ صدا برای کارکنان در معرض خطر، به اجرا درآید برنامه. 

 آسیب قرار  مداوم معاینه پزشکی برای مشخص کردن اثرات نامطلوب سر و صدا در خصوص کارکنانی کـه در معـرضبرنامه

 .اند، اجرا شود و اسناد مربوطه در پرونده پزشکی کارکنان ثبت گردد گرفته

 

 

 

 سوزی آتش

 

 اقدامات ذیل در این خصوصسوزی باشد و  آمیز باید مبتنی از پیشگیری از آتش برنامه مدیریت موارد مخاطره

 :ضروری است

سوزی اطالع به سرویس آتشنشانی در صورت آتش 
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سوزی اطالع به ناظم فنی )سوپروایزر( و مدیریت آزمایشگاه در صورت آتش 

سوزی طراحی دستگاههای آزمایشگاهی برای پیشگیری از آتش 

 راهنماییهای الزمبازدید دورهای کارشناسان آتشنشانی از آزمایشگاه جهت ارایه 

مرجع  نصب تجهیزات مربوط به اعالن حریق و تجهیزات آتشنشانی مطابق با استانداردهای اعالمـی توسـط آزمایشـگاه

 سالمت

                                             

 

 

 

 

 اطره آمیزفرم ثبت و پیشگیری حوادث مخ                                                      
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 :مراجع

 

 ايمنی و بهداشت-الزامات آزمايشگاه مرجع سالمت -

 ايمنی درآزمايشگاه-الزامات آزمايشگاه مرجع سالمت -


