
 

 

  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز

  مرکز فوریتهاي جراحی شهید رجایی            

  

کادر آزمایشگاه ایمنی وسالمت شغلی   

فاطمه مرتضوي:تهیه کننده  

  94زمستان:تاریخ تهیه

 تحت نظارت واحدآموزش

  

  
  

  
  

  

در آزمایشگاه  مخاطرات شغلی و بهداشت حرفه اي  

...برق گرفتگی، سوختگی ، اشعھ یونیزان و: فیزیکی    
  التکس، فرمالدئید، حاللھا وسایر مواد شیمیایی:شیمیایی 

  ..بیماریھای منتقلھ از راه خون و: بیولوژیک
کارایستاده یا نشستھ طوالنی، حرکات مکرر اندام :ارگونومیک

  ..ھاو
  ...ت کاری واسترس شغلی، ، شیف): روانی(سایکولوژیک

) آتش ( حریق   

آتش سوزی بزرگترین خطری است  کھ آزمایشگاه را تھدید  
روشن گذاشتن شعلھ گاز و روشن بودن چراغ الکلی . میکند 

در کنار شیشھ ھای محتوی  مواد قابل اشتعال ،روشن ماندن 
آزمایشگاه  از مھم  ...ووسایل الکتریکی برقی پس از کار 

.ست ترین عوامل آتش سوزی ا  

: یري از آتش سوزي و انفجارگپیش   

در صورت امکان از بکار بردن شعلھ در آزمایشگاه -١ 
.اجتناب کنید   

ھرگز یک مایع قابل اشتعال را در ظرف باز حرارت  -٢
.     ندھید  

ھنگامي کھ واکنش گرمازایي را انجام مي دھید یک حمام  -٣
.آب سرد یا آب یخ تھیھ کنید  

  .کپسول آتش نشاني را یاد بگیریدمحل نزدیکترین  -٤
  .  تھویھ مناسب -٥ 

  : دستور العمل اقدام در برابر حریق  

كنترل خود را از دست ندھید و خونسردي خود را حفظ  -١ 
.كنید  

بھ محض مشاھده حریق شستي اعالم حریق را بھ صدا در  -٢
  .آورده و با تلفن با آتش نشاني تماس بگیرید

ن با استفاده از كپسول مناسب آتش در صورت ایمن بود -٣ 
  .را مھار كنید

از آب براي مھار آتش ھاي ناشي از برق و یا مایعات  -٤
  .قابل اشتعال استفاده نكنید

در صورتي كھ نتوانستید آتش را خاموش كنید بھ سمت  -٥ 
. درھاي خروجي بروید   

کار با میکروسکوپ     

  
كوپ كار نشود و ساعت با میكروس ٥در ھر روز بیش از - ١    

.ساعت در طول روز تقسیم گردد  ٥این  
  
سعي كنید میكروسكوپ قابل كشیدن بھ طرف لبھ سطح میز كار  -٢

  .باشد تا كاربر در یك وضعیت بدني  راست با آن كار كند
   
بھتر است میز كار بھ گونھ اي باشد كھ ساعد فرد در حین كار  -٣

  .با میكروسكوپ حمایت گردد
  
پایھ ھاي چوبي استفاده شود و از قرار دادن پاھا روي از زیر -٤

.حلقھ ھاي فلزي زیر صندلي بھ شدت اجتناب گردد   
  
از یك صندلي با طراحي ارگونومیك استفاده كنید كھ داراي تكیھ  -۵

گاه كمر یا پشت، ارتفاع قابل تنظیم و زاویھ صندلي قابل تنظیم 
 .باشد

   
ایت آن در طول كار با دكمھ از تكیھ گاه ھاي ساعد براي حم -٦

  . ھاي تنظیم استفاده شود
   
در صورت امكان، باال آوردن یا قرار گیري میكروسكوپ در  -٧

یك زاویھ اي باشد كھ فرد بتواند از عدسي  چشمي بھ طور 
  .مستقیم بھ داخل نگاه کند 

برخی از عالئم ایمنی در آزمایشگاه   

   

  
  



 

 

 کار با پیپت

   
ھا یکی از رایجترین کارھا در آزمایشگاه ھای کار با پیپت    

در این کار ریسک فاکتورھای . تحقیقاتی و کاربردی می باشد
ارگونومیک شامل اعمال نیرو توسط انگشت ، حرکات 

غلط مخصوصا در ) وضعیت ھای بدنی( تکراری، پوسچرھا
. قسمت مچ، بازوھا و شانھ ھا بھ وفور دیده می شود  

  .   و نازک استفاده کنید از پیپتھای کوتاه -١ 
    
دقیقھ ای با پیپت ھا، استراحت  ٣٠تا  ٢٠در ھر بار کار  -٢

  .دقیقھ داشتھ باشید  ٥تا  ٣ھای کوتاه مدت 
   
  .از صندلی ھای قابل تنظیم در حین کار استفاده شود -٣
   
( نمونھ ھا و ابزار کار در دسترسی آسان قرار داده شوند -٤

ه ای نیم دایره ای جلو فرد بھ دسترسی آسان یعنی محدود
  ).سانتیمتر  ٦٠تا  ٤٠شعاع بین 

  
 .موقع استفاده از پیپت کمترین نیرو را اعمال کنید -٥
   

از پیپتھای با مکانیسم ماشھ ای جدید استفاده کنید کھ برای  -٦
.فعال شدن بھ کمترین نیرو نیاز است  

  
.کار با پیپت کشی را ھرگز با دھان انجام ندھید  -٧  
  
کار با پیپت را بھ صورت چرخشی بین وظایف مختلف  -٨ 

.آزمایشگاھی و بین دستھا و بین افراد انجام دھید  
  
ایستگاه کار با پیپت را بھ گونھ ای تنظیم کنید کھ افراد در  -٩

حین کار کردن مجبور نباشند کھ دست و بازوی خود را 
   .  در وضعیت باال نگھدارند

ایی صدمات و خطرات شیمی   

خیلی از مواد شیمیایی در آزمایشگاه ھا  یافت میگردند کھ  
تاثیرات سمی . ممکن است سمی ، خورنده یا ھر دو آنھا باشند

.آنھا ممکن است براساس حاد یا مزمن بودن  معرفی گردد  

: راههاي تماس با مواد شیمیایی   

استنشاق -١   
خوردن -٢  
تماس با پوست یا چشم -٣  
تزریق  -٤  

: ایمنی درمورد مواد شیمیایی آزمایشگاهنکات   

كلیھ مواد شیمیایي باید برچسبھاي اطالعاتي الزم را  -١
  .داشتھ باشند

جابجایي و حمل و نقل مواد شیمیایي باید مطابق با دستور  -٢
  .العمل ھا انجام گیرد

مواد شیمیایي باید دور از منابع حرارت و نور مستقیم  -٣
   .خورشید قرار گیرند

از قفسھ بندي ھاي ضد زنگ و مقاوم بھ مواد شیمیایي با  -٤ 
لبھ ھاي حفاظتي و قدرت تحمل بار كافي با اتصاالت 

 .مناسب استفاده گردد
مواد قابل اشتعال و خورنده باید در كابینت ھاي  -٥

مخصوص ضد اشتعال و خوردگي و مجھز بھ سیستم 
تھویھ مناسب و دور از مواد اكسید كننده نگھداري 

  .دندگر
اسید ھا باید جدا از قلیاھا ، سیانیدھا و سولفیدھا نگھداري  -٦ 

  .شوند
مواد واكنش پذیر باید دور از حرارت، ضربھ و اصطكاك 

  .نگھداري شوند
مواد سمي در محل ھاي مناسب و با تھویھ موضعي  -٧

  .نگھداري شوند
مواد جامد غیر فرار و غیر واكنش پذیر در كابینتھا یا  -٨ 

  .اي باز لبھ دار نگھداري گردندفقسھ ھ
   
مایعات یا مواد خطرناك نباید در قفسھ ھایي كھ باالتر از  -٩

  . سطح چشم ھستند نگھداري شوند

: نکات ایمنی در آزمایشگاه    

ھرگز بدون روپوش، دستكش، ماسك، عینك و سایر  -١ 
. وسایل ایمني مناسب آزمایش نكنید  

. شیلنگ ھاي آب و گاز را ھرگز بدون بست استفاده نكنید -٢  
. ھرگز از وسایل معیوب و شكستھ استفاده نكنید-٣  
 شو محلول ھا را بدون درپوھرگز ظروف حاوي مواد  -٥

  .محكم نگھداري نکنید 
مواد مورد استفاده را فقط بھ میزان مصرف در روي  -٦

  . میزھا نگھداري و بقیھ را در محل مناسب انبار نمایید
   
محل كپسول ھاي آتش نشاني را شناسایي و روش استفاده  -٧

  . از آنھا را بیاموزید
مسیرھاي تردد در آزمایشگاه را خالي از اشیاي مزاحم  -٨ 

  . دنگھداری
حتما بھ ھرگونھ ظرف حاوي مواد و محلول ھا برچسب  - ٩  

 . دمناسب را الصاق نمایی
از ھرگونھ خوردن و آشامیدن در محیط آزمایشگاه  -١٠ 

 . دپرھیز كنی
را  تمواد و محلول ھاي خطرناك و آالینده محیط زیس 11- 

 . فاضالب یا سطل زبالھ خالي نكنید در
قبل از كار با مواد شیمیایي، ابتدا با خواص آنھا آشنا  -١٢ 

شده، خطرات آنھا را شناسایي نموده و روش مقابلھ با 
  .این خطرات را فراگیرید

  .طرز استفاده از چشم شوی ودوش ایمنی را فرا بگیرید  -١٣
  
- ستان چمرانجنب بیمار- بلوار چمران-شیراز: نشانی 

بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریتھای 
 پزشکی شھید رجایی

   
  ٣٦٣٦٤٠٠١:شماره تلفن جھت پاسخگویی بھ سواالت

  
  

.سالمت ایمنی  و بھداشت در آزمایشگاه  : منبع   
  

  


