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اصول ا ی رد آزمااگشیه ص ی(آ وز ی)
دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی مازندران
آزمااگشیه دادکشنه رپستاری -پیرازپشکی آمل

اصول کلي حفاظت و پيشگيري از آلودگي کارکنان و محيط آزمايشگاه
در آزمايشگاه انواع عوامل بيماريزاي بيولوژيک با منشاء خون ،مايعات بدن و غيره وجود داشته و همچنين در
محيط آن خطراتي مانند مواد عفوني ،مواد راديواکتيو ،مواد شيميائي ،جريان الکتريسيته ،وسايل مکانيکي،
موادآتشزا ،مواد سرطانزا ،پسماندهاي خطرناک و غيره موجود بوده که در صورت عدم رعايت صحيح اصول
ايمني ميتواند سالمت را تهديد نمايد .بنابراين اجراي برنامه ايمني داراي اهميت ويژهاي ميباشد رعايت اصول
ايمني در آزمايشگاه از الزامات اوليه ميباشد اصول زير در مورد حفظ ايمني کارکنان ،مراجعه کنندگان و جامعه
ميبايست در آزمايشگاه رعايت گردد .دستورالعمل " اصول کلي حفاظت و پيشگيري از آلودگي کارکنان و
محيط آزمايشگاه" و نمونه اي از دستورالعملهاي مختلف ديگر نيز ضميمه ميباشد.

 – 1مستندسازي

دستورالعملهاي زير بايد مکتوب شود و بعنوان بخشي از مستندات الزامي آزمايشگاه ،هر زمان قابل ارائه به
بازرسين يا ميزان باشد:
 دستورالعمل حفاظت و ايمني کارکنان و ايمني درمحيط آزمايشگاه  .جهت الگوبرداري دستورالعمل "اصولکلي حفاظت و پيشگيري از آلودگي کارکنان و محيط آزمايشگاه" ضميمه ميباشد.
 دستورالعمل نحوه سترون سازي ،نحوه شستشوي لوازم شيشهاي و نظافت محيط و سطوح کاري( نمونه اي ازاين دستورالعملها جهت الگوبرداري ضميمه است )
 دستورالعمل دفع پسماندها ثبت ،گزارش و پيگيري حوادث مخاطره آميز نظير فرورفتن سوزن ،ريختن و پاشيدن مواد شيميايي ،موادآلوده و نگهداري سوابق مربوطه.
-2آموزش کارکنان
مسئوليت آموزش کارکنان در خصوص مالحظات ايمني و مفاد مندرج در دستورالعملهاي مرتبط با حفاظت و
ايمني ،تحت نظارت مسئول فني آزمايشگاه ،به عهده مسئول ايمني و بهداشت ميباشد  .ارزيابي اثربخش بودن
آموزشها الزامات ايمني و بهداشت در آزمايشگاه و رعايت الزامات آموزش داده شده بر عهده مسئول ايمني و
بهداشت است.
 -3ايمني کارکنان
 همه کارکنان آزمايشگاه در محيط انجام کار فني بايد روپوش سفيد به تن داشته باشند. بايد وسايل حفاظت فردي اوليه مانند دستکش التکس ،ماسک ،و وسايل کمکي جهت برداشت مايعات توسطپيپت ،درآزمايشگاه دردسترس بوده ومورداستفاده قرارگيرد.

کارکنان بايد با روش صحيح شستشوي دست آشنا بوده و آن را بکار ببندند. کارکنان مسئول شستشو در آزمايشگاه هنگام کار بايد از دستکش ضخيم ،پيش بند و ماسک استفاده نموده وهنگام برس زدن لولهها حتما ازعينک ايمني استفاده نمايند.
 دستورالعمل مکتوب شده در خصوص شستشو ،سترون سازي و ضدعفوني کردن در آزمايشگاه بايد توسطمسئول ايمني بهداشت به کارکنان مسئول شستشو و نظافت آموزش داده شده و بر رعايت آن نظارت گردد .
 بايد هميشه صابون مايع و موادضدعفوني کننده مناسب درآزمايشگاه موجود بوده و دردسترس کارکنان قرارگيرد.
-4استعمال دخانيات :
در تمامي بخشهاي فني آزمايشگاه استعمال دخانيات (سيگار ،پيپ وغيره) ممنوع مي باشد .اين مواد ميتوانند
عامل مهمي جهت ايجاد آتش سوزي در ارتباط با حاللهاي قابل اشتعال باشند .همچنين انتقال آنها از ميز کار
به دهان مي تواند به عنوان مخزني جهت انتقال ميکروارگانيسمها و توکسينها عمل نمايد .
-5تماس دست :
بايداز تماس دست با صورت ،چشم ،گوش ،بيني وغيره خودداري کرد .همچنين بايد از فرو بردن قلم دردهان،
جويدن ناخن و نيز آدامس خودداري نمود.
-6خوردن غذا ،آشاميدنيها و غيره :
بايد در تمام بخشهاي فني آزمايشگاه (مکانهايي که پوشيدن روپوش الزامي است) از غذا خوردن ،آشاميدن و
يا انجام ساير اعمالي که سبب تماس دست با دهان ميگردد ،اجتناب نمود.

نمونههاي آزمايشگاهي ( خون ،ادرار ،مدفوع ،خلط و  )....مي تواند حامل بسياري از عوامل بيماريزا باشد .اين
مواد که روزانه دربخشهاي مختلف آزمايشگاهها جابجا مي گردند و بعضي مواقع دريخچالهاي آزمايشگاه
نگهداري مي شوند ،به عنوان يک منبع مهم آلودگي غذا و آشاميدنيها تلقي مي گردند.
بهيچ وجه نبايد مواد غذائي را در يخچال بخشهاي مختلف آزمايشگاه نگهداري نمود .
بايد يخچالهاي مخصوص مواد غذائي را در فضاي آبدارخانه قرار داد .تنها با اين روش ميتوان مطمئن شد که
مواد غذائي با نمونههاي آزمايشگاهي در يک يخچال نگهداري نميشوند.

-7استفاده از دستكش :
بايد هميشه دستکش در اندازههاي متفاوت و از مواد مناسب و مرغوب ،در تمام بخشهاي فني در دسترس باشد
دستکشهايي از جنس التکس ،نيتريل و يا وينيل ،محافظت کافي را ايجاد مينمايند.
استفاده از دستكش در موارد زير الزامي است :
هنگام نمونهگيري ،نقل و انتقال نمونهها و انجام مراحل آزمايش و همچنين زماني که دستها با مواد آلوده،
سطوح آلوده و يا وسايل آلوده در تماس هستند و نيز در موارد تماس با بافت ،خون ،سرم ،پالسما ،مايع
آمنيوتيک ،مايع نخاع ،ترشحات واژن ،مايع مني ،مايع حاصل از شست و شوي برنش ،مايع سينوويال ،جنب،
پريتوان ،پريکارد ،شير پستان و يا ديگر مايعات بدن که ممکن است با خون آلوده شوند ،بايد از دستکش استفاده
نمود. .
-8شست و شوي دست :

مهمترين اقدام پيشگيرانه و ايمني ،شست و شوي مکرر دست مي باشد که بايد هميشه صابون (ترجيحاً صابون
مايع) و مواد ضدعفوني کننده جهت تميز نمودن پوست در دسترس کارکنان قرار گيرد .
شست وشوي دستها در موارد زير الزامي است :
•فوراً بعد از تماس اتفاقي پوست با خون ،مايعات بدن و يا بافتها بايد دستها يا ديگر نواحي پوست کامالً
ضدعفوني و شسته شوند .اگر تماسي با مواد آلوده از طريق پاره شدن دستکشها بوجود آيد ،بايد بالفاصله
دستکشها را بيرون آورد و دستها را کامالً شست.
• قبل و بعد از تماس با بيماران و يا تماس با نمونههاي آزمايشگاهي
• بعد از اتمام کار و قبل از ترک آزمايشگاه
• بعد از در آوردن دستکشها و يا قبل از آنکه دستکش جديدي پوشيده شود.
بايد قبل از خوردن ،آشاميدن ،سيگارکشيدن ،آرايش کردن ،تعويض لنزهاي تماسي چشمي و قبل و بعد از توالت
رفتن دستها را شست.
همچنين قبل از هر گونه فعاليتي که در آن دست با مخاط چشمها يا خراشهاي پوست در تماس کامل است،
شست و شوي دست با آب جاري و صابون توصيه مي گردد.
بهر حال استفاده از هر ماده شوينده استانداردي قابل قبول مي باشد .
درمناطقي که دسترسي به آب امــــکان پذير نيست ،مي توان از ژلها يا مايعات داراي پايه الکل استفاده نمود.
مي توان دستها را با دستمال کاغذي تميزکرده و سپس آنها را با کفهاي تميز کننده شست .نبايد از
محصوالت صابوني که ممکن است سالمت پوست را به خطر بيندازد ،استفاده نمود .استفاده از يک کرم دست

مرطوب کننده ،ممکن است التهاب پوست را که بوسيله شست و شوي مکرر دست ايجاد شده ،کاهش دهد .بايد
توجه نمود که بريدگيها ،زخمها و جراحات پوستي (اگزما) با پانسمان غير قابل نفوذ به آب پوشانده شوند.
-9شست و شوي چشم:
بايد مخصوصاً در بخشهايي که اسيد ،مواد سوزاننده ،مواد خورنده و يا ديگر مواد شيميايي مورد استفاده قرار
مي گيرند ،جايگاه و محل ثابتي را جهت شست و شوي چشم در نظر گرفت .عالوه بر واحدهاي ثابتي که اقدامات
درماني فوري را فراهم مي نمايند.

-10محافظت از چشم و صورت :
بايد در مواقع کار با مواد سمي ،مواد سوزاننده ،مواد خطرناک شيميايي و بيولوژي و يا هنگامي که امکان ترشح و
يا پاشيدن خون و يا مايعات بدن وجود داشته و نيز هنگام تخليه اتوکالو و  .....از عينکهاي حفاظتي (حفاظ دار
) و يا ماسکهاي چشم و صورت استفاده نمود .استفاده از عينکهاي حفاظ دار مخصوصاً هنگام کار با مواد
شيميايي خطرناک نسبت به عينکهاي حفاظتي که روي عينکهاي معمولي قرار مي گيرد ،ترجيح داده مي
شود .استفاده از ماسکها و حفاظهايي که از جنس پالستيک شفاف بوده ( مانند ماسکهاي جوشکاران ) و تمام
صورت و گردن را مي پوشاند ،توصيه مي گردد .اين ماسکها جهت استفاده طوالني مدت مانند اتوپسي نيز
مناسب بوده و به راحتي آلودگيزدايي ميگردند .لنزهاي چشم مخصوصاً لنزهاي نوع نرم ) (softميتوانند
حاللها و بخار حاصل از مواد را به خود جذب نمايند .بنابراين استفاده از آنها در اين موارد خطرناک مي باشد،
لنزهاي تماسي باعث تجمع مواد فوق در محل قرنيه شده و در عين حال مانع خروج اشک مي گردند ،در حاليکه

اشک ،مواد فوق را بوسيله شست وشو از چشم خارج مي نمايد .بايد به کارکنان سفارش نمود که در اين گونه
بخشها ،لــنزهاي تماسي را بکار نبرند مگر اينکه ازعينکهاي حفاظ دار و يا ماسکهاي صورت استفاده کنند.
-11عدم قرار دادن درپوش سرسوزن روي آن :
به هيچوجه نبايد بوسيله دست ،سوزنهاي استفاده شده از سرنگ يکبار مصرف جدا گردد ويا درپوش سرسوزن
روي آن قرار گيرد.در مواقعي که ناگزير به انجام اين کار شديد ،بايد در پوش را روي يک سطح قرار داده و با
کمک يک دست اين کار را انجام دهيد.

 -12برداشت مايعات با پي پت :
هرگز عمل برداشت مايعات با پي پت را بوسيله دهان انجام ندهيد .در اين مورد در رابطه با اهداف مختلف،
وسايل متفاوتي جهت برداشت مايعات بوسيله پي پت وجود دارد .همچنين نبايد قطرات انتهائي نمونه با فشار
زياد خارج شود زيرا ممکن است باعث ايجاد قطرات بسيار ريز يا آئروسل گردد.
-13وسايل تيز و برنده
بايد در مواقع کار با وسايل تيز و برنده شامل سوزنها ،اسکالپل ،شيشههاي شکسته نهايت دقت و احتياط را بکار
بست .بايد در صورت امکان تمام وسايل تيز را با استفاده از روشهاي مکانيکي جابجا نمود .

نبايد سوزنهاي استفاده شده ،قيچي و بريده ،خم و يا شکسته شود .بايد فوراً وسايل تيز را در محفظههاي مقاوم
مخصوص ترجيحاً ظروف ايمني ( )safety boxقرار داد و آن محفظهها را نيز قبل از اينکه بطور کامل پرشوند،
مطابق بر اصول صحيح دفع نمود.
-14لباس کارکنان
معموالً کارفرما پوشش مشخصي را براي کارکنان درنظرمي گيرد .اين لباس بايد تميز و مرتب بوده و از کيفيت
مناسبي برخوردار باشد.اين لباسها که جهت محافظت از آلودگي و کثيف شدن ديگر لباسها پوشيده ميشوند،
شامل گانها ،کتهاي آزمايشگاهي ،پيش بند ،شنل و يا لباسهاي مشابه ميباشد .
هنگام کار در آزمايشگاه همه کارکنان فني بايد حداقل از يک روپوش آستين بلند که جلوي آن کامالً بسته شود
و يا يک کت آزمايشگاهي بلند با آستينهاي بلند که سر آستين آن کامالً بسته باشد ،استفاده نمايند.

-15برنامه بهداشت و واکسيناسيون کارکنان
بايد برنامه واکسيناسيون ،به خصوص درموردبيماري هپاتيت ،Bتست پوستي درموردمايکوباکتريوم توبرکولوزيس
(جهت کارکناني که با اين ارگانيسم کار مي کنند) و معاينات و آزمــــايشهاي دورهاي جهت کـــارکنان در
نظر گرفته شود .همچنين خانمهاي حامله و افراد مبتال به نقص سيستم ايمني نبايد در بخشهاي خيلي
خطرناک کار کنند.
 -16دفع پسماندهاي آزمايشگاهي

بايد پسماندهاي عادي وغير آلوده رادر محل توليد ازپسماندهاي آزمايشگاهي جداسازي نمود .دفع پسماندهايعادي و غيرآلوده مانند پسماندهاي خانگي انجام ميشود.
 وسايلي که پس ازسترون سازي دوباره واردچرخه کاري ميگردند بايد درکيسههاي مخصوص اتوکالو و جداازوسايلي که پس ازسترون سازي دفع ميگردند ،قرار داده شوند.
 کليه پسماندهاي عفوني آزمايشگاهي بايد ابتدا اتوکالو شده وسپس به طريقه بهداشتي دفع گردند. دستگاههاي فور و اتوکالو بايد عملکرد مطلوب داشته باشند جهت بررسي صحت عملکرد اتوکالو بايد ازانديکاتورهاي شيميايي و بيولوژيک استفاده نمودو مستندات کنترل کيفي مربوطه بايد موجود باشد.
 پسماندهاي تيز وبرنده بايد مانند سرسوزنها ،وسايل شيشه اي شکسته ،تيغ اسکالپل ،نوک سمپلر و غيره درظروف ايمن ) (Safty boxقرار گرفته و زماني که سه چهارم محفظه پرشد ،اتوکالو شده و سپس به طريقه
بهداشتي دفع گردند.
 درموقع جمع آوري ،حمل ونقل ودفع پسماندها بايد از وسايل و پوششهاي حفاظتي الزم استفاده شود. تمامي مراحل جمع آوري وحمل ونقل کيسههاي پسماندها بايد با دست انجام پذيرد ،زيرا استفاده از وسايلمکانيکي سبب پاره شدن کيسهها و ترشح و پاشيدن مواد آلوده ميگردد .سطلهاي محتوي کيسههاي پسماند
براي اجتناب از واژگوني بايد توسط گاري چرخدارجابجا شوند.
 جمع آوري و دفع پسماندها بايد طبق برنامه زمانبندي مشخص و متناسب با ميزان توليد پسماند بوده وحداقل به طورروزانه انجام پذيرد.

اصل مهم:

بايد کارکناني که در سيستم بهداشتي _ درماني کار مي کنند ،فرض نمايند که تمامي نمونههاي
بيماران آلوده به ويروس  HIVو يا ديگر عوامل بيماريزا با منشا خوني هستند.

دستورالعمل نحوه ضد عفوني درموارد ريختن وياشكستن ظروف محتوي موادآلوده
 نفس خودرا تا زمان خروج از محل نگه داريد.لباسها و پوششهاي حفاظتي را بپوشيد.مدتي صبر کنيد تا آئروسلها ته نشست حاصل کنند(.حداقل  15دقيقه)محل را با حوله کاغذي بپوشانيد.محلول ضدعفوني کننده مناسب را به آرامي درمحل بريزيد.مدتي صبر نمائيد.بوسيله پنس سپس پارچه قطعات شيشه را در داخل ظروف ايمن  safety boxقرار دهيد. سپس محل راتميز نموده و در صورت لزوم مجددا با ماده ضدعفوني عمل فوق را تکرار نمائيد.روش ضد عفوني نمودن و استريل کردن وسايل شيشه اي :
کليه وسايل آلوده را حداقل به مدت  30دقيقه در محلول سفيد کننده خانگي ( حاوي کلر ) با رقت  1/10تهيه
شده با آب معمولي قرار داده و سپس طبق دستورالعمل شستشو ،شسته و جهت اطمينان خاطر در فور با درجه
حرارت °C-180°C 160بمدت  2تا 4ساعت قرار ميدهيم تا استريل گردند.

اسيد شوي کردن وسايل به روش صحيح:
اسيد کلريدريک  12نرمال را به نسبت  1/3رقيق مينماييم .وسايل يک روز در محلول فوق قرار ميگيرند
سپس  3مرتبه با آب مقطر آب کشي ميگردند .

نكات ايمني هنگام کار با وسايل شيشه اي
موارد ايمني زير را هنگام کار با وسايل شيشهاي رعايت نماييد :
•ظروف شيشهاي شکسته يا ترک خورده را دور بريزيد .
•هرگز در ظروف شيشهاي را با قدرت و فشار باز نکنيد ،درهايي که چسبيده يا فرو رفته اند ،بايد بريده شوند .
•بايد قبل از شستشو ،وسايل شيشهاي آلوده را ضدعفوني نمود.
•بايد قطعات شکسته و يا دور ريختني را در يک محفظه مخصوص و مقاوم قرار داد.
•ظروف شيشهاي داغ را بايد با دستکشهاي مقاوم به حرارت جابجا نمود .
•وسايل شيشهاي شکسته شده را فقط با روشهاي مکانيکي جابجا نمائيد .
• حتي االمکان از ملزومات آزمايشگاهي يکبار مصرف استفاده نمائيد .

نگهداري مواد خطرناك

بايد معرفها ،مواد شيميائي (اسيدها ،بازها و  )...و يا رنگهاي داراي خواص سمي را در قفسه يا محفظههاي
عايق از نظر خارج شدن بخار قرار داد .چيدمان محلولهاي فوق نبايد بر اساس حروف الفبا انجام گيرد .بايد
مايعات خطرناک مانند اسيدها يا قلياها در قفسههايي با ارتفاع زير سطح چشمي ذخيره شوند .ذخيره سازي
محفظههاي بزرگ بايد نزديک زمين باشد.
ضدعفوني کردن وسايل آزمايشگاهي
يخچالها ،فريزرها ،بن ماري ،سانتريفوژ و  ....بايد بطور مرتب تميز شده و نيز بطور متناوب منطبق بر برنامه
زمانبندي که بوسيله مسئول آزمايشگاه تعيين ميگردد ،ضدعفوني گردند .مخصوصاً در مواردي که آلودگي
مهمي به وجود آيد بايد فوراً اين عمل انجام شود .در هنگام تميز کردن آزمايشگاه و وسايل بايد دستکش ،گان و
لباسهاي حفاظتي مناسب پوشيده شود.
نکته مهم  :وسايل و تجهيزات بايد قبل از انتقال به بيرون از مرکز جهت تعمير و يا تعمير در داخل مرکز با مواد
ضدعفوني کننده مناسب ،ضدعفوني گردند .
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