
روش اجرایی حفاظت و ایمنی 
کارکنان در آزمایشگاه

واحد ایمنی و بهداشت آزمایشگاه مرکزی فردیس



استعمال دخانیات  -1

مشتمل بر بخش های اصلی و بخش های فرعی نظیر )در تمامی بخش های آزمایشگاه 
.دباشاستعمال دخانیات ممنوع می ( رستوران،پارکینگ و حتی سرویس های بهداشتی 

این مواد می توانند عامل مهمی جهت آتش سوزی در ارتباط با حالل های قابل اشتعال 
.باشند



تلفن همراه-2

.باشداستفاده از تلفن همراه در کلیه بخش های آزمایشگاه اکیدا ممنوع می 





تماس دست -3

خودداریغیرهوبینیچشم،گوش،صورت،بادستتماساز
آدامسنیزوناخن،جویدندهاندرقلمبردنفروازبایدهمچنین.کرد

.کردخودداری





و آشامیدن خوردن -4

در بخش هایی از آزمایشگاه که پوشیدن روپوشخوردن و آشامیدن •
.باشدالزامی است ممنوع می 

همچنین نگهداری آنها در یخچال ،کمد لباس ،کشوی میزها و غیره•
.استممنوع 



دستکشاز استفاده -5

:استاز دستکش در موارد زیر الزامی استفاده 

آزمایشمراحلانجاموهانمونهانتقالونقل

استمدرآلودهوسایلیاوآلوده،سطوحآلودهموادبادستهاهرگاه
.باشند

ردیگوانسانبدنترشحاتعموم،آناجزاو،خونبافتباتماس
مربوطهبیولوژیکیمواد





:وینیلدستکش
زان،مینیستچسبانواسترنگبی

سویروبهنسبتدستکشایننفوذ
کهصورتیدرواستدرصد29حدود

تماسدرضدعفونیموادیااتانولبا
درصد50تانفوذپذیریقابلیتباشد

.یابدمیافزایش

:التکسدستکش 
بتنسنفوذقابلروشنکرمرنگبه
ازرکمتویروسنفوذ،میزاناتانولبه
طوالنیاستفاده،قابلیتدرصد1

،امکانساعت16حدودتامدت
اتانولباضدعفونی

:نیتریلدستکش
لقاب،غیرمشکییاآبیرنگبه

سویرونفوذ،میزاناتانولبهنفوذ
نیطوالاستفاده،قابلیتدرصد3تا1

ضدامکان،ساعت8حدودتامدت
الکلباعفونی

:فریزرییانایلونیدستکش
اهویروسبرابردرمناسبیپوشش
یاولاتانباتماسصورتدرونیستند

90تانفوذمیزانضدعفونیمواد
یابدمیافزایشدرصد



انواع دستکش ها

باتنداشکارو،سرسنگینکارهایهنگامدرکهچرمییاالستیکیدستکش
استفادهخطرناکموادمحتویهایمحفظهکردنخالیهنگامیاوداغوسایل

شودمی

ونیضدعفوایشیشهوسایل،شستننمودنتمیزجهتکهخانگیدستکش
.گیردمیقراراستفادهموردکردن

بدنیعاتماسایروخونباکارمواقعدرکهالتکسیانیتریلیاوینیلدستکش
شودمیاستفادهغیرهوخطرناک،مواد

رارقاستفادهمورداضطراریمواقعدرکهمصرفباریکپالستیکیدستکش
هانیسمارگامقابلدرراحفاظتینقشهیچگونههادستکشگونهاین)میگیرند

(کنندنمیایجاد





پیپتبرداشتن مایعات با -6

 استبرداشتن  مایعات با پیپت بوسیله دهان ممنوع.



دستشستشوی -7
:دفاعدست اولین و مهمترین خط بهداشت 

:شستشوی دست در موارد زیر الزامی است•

قبل و بعد تماس با بیماران و یا تماس با نمونه های آزمایشگاهی•

بعد از اتمام کار و قبل از ترک آزمایشگاه•

بعد از در آوردن دستکش ویا قبل از آنکه دستکش جدیدی پوشیده شود•

قبل از خوردن و آشامیدن•

قبل و بعد از توالت رفتن•

به خانم ها توصیه می شود ناخن ها را کوتاه نگه دارند•

بریدگی ها ، زخم ها و جراحات پوستی با پانسمان مناسب پوشیده شود•

برای خشک کردن دستها باید از دستمال های کاغذی استفاده کرد•





اضطراریچشم و دوش شستشوی -8



ییا عینک های محافظتشیلد از استفاده -9

خطرناکموادسوزاننده،،موادسمیموادباکارمواقعدرچشممحافظتجهت
مایعاتونخوپاشیدنیاترشحامکانکههنگامییاوبیولوژیکیوشیمیایی

.استالزامیاتوکالوتخلیههنگامنیزوباشدداشتهوجودبدن





چشمیلنزهای -10

استممنوعآزمایشگاهدرچشمیازلنزهایاستفاده•

جذبخودبهراموادازحاصلبخاروهاحاللتواندمیچشمیلنزهای•
شودقرنیهمحلدرفوقموادتجمعباعثونماید



کارکنانو کفش لباس -11
تنگوفرمدرتغییرهرگونه)شودبستهکامالآنجلویکهبلندآستینروپوش•

(باشدمیممنوعکارلباسکردن

ازستفادهابپوشاندراپاتماموباشدالستیکیکفدارایبایدآزمایشگاهیکفش•
عیمصنوموادیاوچرممانندمایعاتبهنفوذقابلغیرموادجنسازهاییکفش
.گرددمیتوصیه

ازهاستفاد.گردندحوادثبروزسببتوانندمیبلندپاشنهوروبازهایکفش•
.استممنوعهاکفشاینگونه





مو-12

باشدنشدهرهاشانهرویوجمعسرپشتدربایدموها

خودمقنعهیاروسریزیرموهابودنجمعازخانمپرسنل
.شوندمطمئن

آلودهسطوحوموادباهاآنتماسازجلوگیریجهتعملاین

کاریمحیطدرهامیکروارگانیسمانتشارازپیشگیری

مانندحرکتحالدروسایلباموهاکهنموددقتباید
.باشدنداشتهتماسمیکروتومیاسانتریفیوژ

استتعمیمقابلنیزآقایانریشمورددرنکتهاین.







آرایش-13

 استآرایش کردن در محیط فنی آزمایشگاه ممنوع  .

 مواد از زیورآالت در صورتیکه احتمال گیر کردن به وسایلاستفاده ،
.استو سطوح آلوده را دارد ممنوع 





آزمایش دوره ای و واکسیناسیون کارکنان-14

نظردرکارکنانجهتساالنهصورتبهایدورههایآزمایش
.شودانجامبهپاتیتمورددرواکسیناسیونبرنامهشودوگرفته

درنبایدایمنیسیستمنقصبهمبتالافرادوحاملههایخانم
.کنندکارخطرناکخیلیهایبخش



بیماران و افراد متفرقه به محیط فنی  ورود -15
آزمایشگاه 

 سال به بخش 16ورود افراد غیر مسئول بخصوص کودکان و افراد زیر
های فنی آزمایشگاه ممنوع است





وسایل شخصی کارکنان-16

قهوه، و وسایل شخصی مانند کیف ،لباس،پوتین و کفش ،لیوان چای
دغذایی و داروها نباید در بخش فنی آزمایشگاه قرار داده شونمواد 





اقدامات الم قبل از ترک آزمایشگاه

.کنیدضدعفونیرااستفادهموردتجهیزاتکلیهوکاریسطوح1.

ازاستانداردمقرراترعایتباوخاموشخراب،وسایلوتجهیزات2.
.کنیدخارجدیگراندسترسوکارمحیط

.دگردانیبازخوداصلیمحلبهرانشدهاستفادهوسایلوتجهیزات3.

.دهیدقرارآزمایشگاهداخلراآزمایشگاهمخصوصفرملباس4.

لحاصاطمیناناستفادهموردگازیوبرقیتجهیزاتبودنخاموشاز5.
.نمایید

.بشوییددقتباراخودهایدست6.



مشخص نمودن وسایل و نواحی تمیز و -17
آلود

استنممککامپیوترکلیدصفحهودرب،دستگیرهتلفنگوشی
ویدبشویراخوددستانوسایلاینباتماسازبعدباشند،آلوده

ردهآوبیرونراهادستکشوسایلاینازاستفادههنگامهمچنین
باشیدمطمئنخوددستانبودنتمیزازو



سانتریفیوژ-19
رعایت نکات ایمنی هنگام کار با سانتریفیوژ

درب آن کامال بسته شده باشد.

لوله ها حتما درپوش داشته باشد.

 د از خاموش شدن دستگاه، چند دقیقه الزم است سپری شود و بعبعد
.شوددرب آن باز 

دیم با رقت سانتریفیوژ به طور مرتب با محلول هیپوکلریت س: تمیز کردن
.و یا مواد مناسب دیگر ضدعفونی شود10به 1



اقدامات الزم هنگام شکسته شدن لوله در 
سانتریفیوژ

شودبستهدقیقه30مدتبهدربوشودخاموشموتور-1

فادهاستشیشهخردهآوریجمعبرایپنسازوبپوشیدکلفتدستکش-2
کنید

ینمزدگیزنگموجبکهکنندهعفونیضدیکدررا،روتورهاهاباکت-3
دهیدقرارشود

ضدعفونیظرفیکدرجداگانهرادرپوشدارونشدهشکستههایلوله-4
شوداستفادهمجددوگذاشتهکننده

توسطدهکننعفونیضدهمانازمناسبرقتبابایستیسانتریفیوژداخل-5
.شودخشکوشستهآبباسپسشودپاکمرتبهدواسفنج

استعفونیضایعاتجزءشدهمصرفمواردکلیه



وسایل تیز و برنده-20

ه کار  در مواقع کار با وسایل تیز و برنده باید نهایت دقت و احتیاط را ب•
بست 

نباید سوزن های استفاده شده قیچی ،بریده ،خم یا شکسته شود•

باید فورا وسایل تیز را در سیفتی باکس قرار داد •

پر شدند درب محفظه بسته شده و مجاز نیستیم4/3سیفتی باکس تا •
وسایل تیز و برنده را با فشار وارد سیفتی باکس کنیم





ه اینکات ایمنی هنگام کار با وسایل شیش-21
بریزیددورراخوردهترکیاشکستهایشیشهظروف

یادهچسبیکهدرهایی،نکنیدبازفشاروقدرتباراایشیشهظروفدرهرگز
شوندبریدهبایداندرفتهفرو

نمودعفونیضدراآلودهایشیشهوسایلشستشوازقبلباید

قرارقاوممومخصوصباکسسیفتیدرراریختنیدوریاوشکستهقطعاتباید
دارد

نمودجابجاحرارتبهمقاومهایدستکشبابایدراداغایشیشهظروف

نماییدجابجامکانیکیروشبافقطراشدهشکستهایشیشهوسایل



اهمیت موضوع

بیماری زاوسمی٬خطرناکعواملبودنداراعلتبهپزشکییپسماندها•
ازرادیواکتیووشیمیایی٬داروئی٬عفونی٬پاتولوژیکزائداتجملهاز

.ندبرخوردارخاصیحساسیت

جودووعفونت زاییپتانسیلدلیلبهپزشکیپسماندهایمدیریت•
.استاهمیتحائزبسیارخطرناکپسماندهای

برالوهعپسماندهااینصحیحمدیریتبهنسبتبی توجهیوکنترلعدم•
هزینه هایاتالفباعثزیست،محیطوجامعهسالمتبرایجدیتهدید

.می شودنیززیاد
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دفع پسماندهای آزمایشگاهی









نگهداری مواد خطرناک-23

دریاودارقفلعایقهایقفسهدر(...بازهاواسیدها)شیمیاییمواد
شودنگهداریمجزااتاقیک

طحسزیرارتفاعباهاییقفسهدربازهاواسیدهامثلخطرناکمایعات
شوندذخیرهچشمی

باشدزمیننزدیکبایدبزرگهایمحفظهسازیذخیره

رتبخیهایمحلولودیگرسوزانندهترکیبات،بازها،اسیدهاباکار
گیردصورتهودازاستفادهبابایدشونده

اییشناسبرگهدرموجوداطالعاتبامطابقبایدخطرناکموادنگهداری
MSDS:Material)شیمیاییموادایمنی Safety Data Sheet)باشد



ضد عفونی کردن وسایل آزمایشگاهی-24

مرتببایدلوازمسایروسانتریفیوژهاماری،بنفریزرها،ها،یخچال
نمودحفظمکتوببطوررامراتبوشدهضدعفونیوتمیز

کنیدضدعفونیراخودکارمحل،میزکارپایانازبعدوقبل

باعمیرتجهتمرکزبیرونبهانتقالازقبلبایدتجهیزاتووسایل
شودضدعفونی(درجه70الکل)کنندهضدعفونیمواد



تنفسیو دستگاه کمک وسایل 25-

 اکسیژنکپسول



راهنمای سریع استفاده از کپسول اکسیژن

ازنیصورتدرکنیدکنترلراویتنفسهایراهوخواباندهدرازکشحالترابهبیمار-1
.باشدترراحتویتنفستانماییدبازراپیراهنباالییهایدکمه

5عددرویربفشارسنجعقربهکهحدیتانماییدبازآهستگیبهراکپسولخروجیفلکه-2
گیردقرارآامپی
اعدادبینوانهاستداخلفلزیگویکهنماییدبازحدیتاراایاستوانهنشانگرتنظیمپیچ-3
.گیردقرار10تا5
.دهیدقراربیماردهانوبینیبررویآهستگیبهراپالستیکیماسک-4
ازاستفادهبابیمارتادهیدفرصتدقیقه15تا10وبکشدعمیقنفسبخواهیدبیماراز-5

.نمایدتنفسکپسول
ورتصرویازراماسکاولابتداییمراحلعکسبراکسیژنکپسولازاستفادهپایاندر-6

خروجیکهفلوسپسببندیدکاملبطورراایاستوانهنشانگرتنظیمپیچبردارید،بیمار
.ببندیدراکپسول



نکات ایمنی

خصوصام)باشدخشککامالدستاناکسیژنکپسولازاستفادهازقبل-1
یماستفادهدستلوسیونوکرمیاکردنضدعفونیبرایالکلازاگر

دشومیسوزیآتشباعثاکسیژنباچربدستوروغنتماس(.کنید

فردهبپشتفشارسنجکهشوددقتاکسیژنشیرکردنبازهنگامدر-2
بیمارتسمبهآنشدنپرتابومانومترشکستناحتمالیخطرازتاباشد

.گرددجلوگیری

وودشاستفادهمصرفیکباربصورتماسکازکرونااپیدمیشرایطدر-3
.شودانداختهدورهایزبالهداخلنهایتا



جعبه کمک های اولیه-26
 در هر طبقه جعبه کمک های اولیه تعبیه شده

این جعبه حاوی باند،گاز استریل،پنبه،چسب زخم، پنس ،قیچی،پماد
ی سوختگی،محلول استریل چشمی،قرص های استامینوفن و سرماخوردگ

می باشد



های ایمنی برای بخش پذیرش وتوصیه -27
نمونه گیری از بیماران

دقیقمراعاتلذاداردوجودخدماتگیرندگانباارتباطبیشترینواحدایندر
.ضروریستبیمارانبامناسبفاصلهباومودبانهصحیح،برخوردفردیبهداشت

ازاستفادهتبخالداشتنیاوآلرژیوحساسیتنوع،هرسرماخوردگیهنگامدر
.استالزامیماسک

استالزامیدستکشازاستفادهگیرینمونهواحددر.

صرفمیکبارسرنگازشدهاستفادههایسوزندستوسیلهبهنبایدوجههیچبه
.گرددجدا

رکااینانجامبهمجبورکهمواقعیدراستممنوعسوزنسرمجددگذاریپوشدر
جامانراکارایندستیککمکباودادهقرارسطحیکرویرادرپوشبایدشدید
.دهید

باکسسیفتیازبایستمیواستممنوعزبالههایسطلداخلسوزننداختن
.شوداستفاده







میکروبیولوژی بخشتوصیه های ایمنی برای -28
و آنالیز ادرار 

نمونهوپلیتباکارصورتدروباالعفونتبابیماربابرخوردصورتدر
کهمواردیکلیهدرهمچنینوباالستبسیارآلودگیاحتمالکههای
استالزامیماسکازاستفادهشودمیکارخلطهاینمونهروی

شودانجامهودزیرکارمراحل

الزامیستنمونهسازیآمادهمرحلهدردستکشپوشیدن

درصد10سدیمهیپوکلریتدرشدندفعازقبلشدهانجامهایالم
شودضدفونی



توصیه های ایمنی برای بخش های -29
PCRایمونوسرولوژی و تشخیص مولکولی و

بیشترینبهداشتیوایمنینکاترعایتعدمصورتدرواحدهاایندر•
کندمیتهدیدراپرسنلآلودگی

استالزامیدستهامرتبکردنضدعفونیودستکشپوشیدن•

هایکیسهدربهداشتیاصولمراعاتباهانمونهنمودنمعدومودفع•
شوندمیاتوکالووشدهآوریجمعاتوکالو

رشدبرایآمادهوآلودهمخزنیکمختلفتجهیزاتظرفکهجاییآناز•
10مسدیکلریتهیپومحلولحتماتخلیهازبعدباشدمیهاارگانیسم

شوداضافهمخازناینبهدرصد



بخش شستشو و خدمات-30

باشدروشنواحداینهواکشبخشدرکارهنگامدر•

وشستشبخشازخروجهنگاممرتببطورهادستشستشویونظافت•
یستالزامپرسنلروزانهاستحماموکوتاهزمانیفواصلبهروپوشتعویض

:استمرحله3شاملخدماتواحددرکار•

وسایلوهابخشنظافت(الف

کاریشیفتپایانیاشروعدرروزدربار1روزانهضدعفونیونظافت

زبالهآوریجمعوشستشوجهتظروفآوریجمع(ب

هازبالهدفعنحوهووسایلوظروفشستشوی(ج



ذ ،پیشبند پرسنل جهت شستشو ملزم به پوشیدن دستکش غیر قابل نفو
.باشندو در بعضی موارد ماسک می 

.باشندپیپت های شسته شده کامال خشک و ضد عفونی شده 

زباله  دفع wasteظرف استفاده از هیپوکلریت سدیم رقیق شده در 
.رنگعادی در کیسه مشکی و زباله عفونی در کیسه زرد 



هکداردرااختیاراینآزمایشگاهبهداشتوایمنیمسئول:توجه
سازدمتوقفراایمنغیرفعالیتگونههر

شفاهیصورتبهاخطار

انطباقعدمفرمتکمیلصورتبهکتبیاخطار

حقوقازکسرصورتبهنقدیجریمه

پرسنلیپروندهدردرجباکتبیتوبیخ




