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 كاركنان وحمیط آزمایشگاه ،فضا داشت اصول كلي اميين و هب
 

ل انـواع عوامـ   بـه  کارکنان آزمایشگاه در معـرض آلـودگي  
مـواد  ، مایعات بـدن  ، خون بیماریزاي بیولوژیك با منشاء

توانند از طـرق   این عوامل مي .شیمیایي و غريه قرار دارند
متاس مسـتقیم  ،  بلع وتنفس ، متفاوت مانند ترشح و پاشیدن

و یا پوست ، بریدگي در اثـر  ) بیين ، دهان ، چشم(با خماط 
وسایل تیز و برنده ونیز وسایل شیشـه اي شكسـته ، اجيـاد    
جراحت در اثر فرو رفنت سوزن در پوست ، برداشت مایعات با 
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پي پت بوسیله دهـان و نیـز اجيـاد خـراش توسـط حیوانـات       
 .آزمایشگاهي سبب اجياد بیماري گردند

اتـي ماننـدمواد شـیمیایي    خطر،  عالوه بـرآن درحمـیط كـار   
آتـش  ،  جریـان الكرتیسـته   ،مواد رادیو اكتیو ، سوزاننده

سوزي و غريه وجود دارد كه در صورت عدم رعایت صحیح اصـول  
 .ين مي تواند سالمت را هتدید منایدامي

 ، ١٩٩٨درسـال   مركز كنرتل بیماریها درآمریكـا  طبق گزارش
ن مراكزهبداشيت كاركنادر بني  Bمیزان انتقال ویروس هپاتیت 

گردیـده  فرورفنت سوزن آلوده به بدن اجياددرماني كه دراثر 
ایـن   .بوده اسـت  %١٨ و به طور متوسط %٣٠تا %۶بني  ، است

  % ٣/٠ HIV وبراي ویروس%  C٨/١ آمار درموردویروس هپاتیت 
    . مي باشد )نفر ٣٣٣ در نفر١یعين (

ده است كه باید توجه منود كه این ارقام از كشوري گزارش ش
درماني آن اجباري اسـت   - رعایت اصول اميين در مراكزهبداشيت

. 
البته وسایل اولیه حفاظيت مانند دستكش و یاوسـایل كمكـي   
 جهــت برداشــت مایعــات بوســیله پــي پــت دربســیاري      

ــگاهها ــوددارد ، ازآزمایش ــران وج ــاهي ي ای ــدان آگ امافق
یل كاركنان سبب عدم متایل به استفاده مستمر از ایـن وسـا  

بنابراین امید است كه جهت اسـتقرار نظـام    . گردیده است
 بیمـاران  ، حفظ اميين كاركنانونیزلیه آزمایشگاههاکاميين در

مسـئولني آزمایشـگاهها بـا     ، افراد مرتبط وحمـیط زیسـت   ،
برگزاري دوره هاي آموزشي جهت اجياد فرهنـگ رعایـت اصـول    

ردهاي الزم و تسهیل دسرتسي به استاندا، اميين دربني كاركنان 
وسایل ضروري با قیمت مناسب ونظارت علمي براجـراي صـحیح   

بسرتالزم جهت اجرا ي برنامـه مـدیریت    اجيادبراي ، مقررات 
 .اميين در آزمایشگاه اقدام منایند

آگاهي و اجـراي  ، اجراي موفق برنامه اميين منوط به پذیرش 
 وغـريه آن توسط تك تك افراد اعـم از نريوهـاي فـين خـدماتي     

دارد وباید شامل آموزش وبرنامـه مـنظم ممیـزي وارزیـابي     
ل گرددكه كارهاي فين آزمایشگاه مبتين باشد تا اطمینان حاص

 .اجنام مي گردد اميين اصولبر
مسئول حفظ اميين مهـه كاركنـان ومراجعـه    ،  مدیر آزمایشگاه

كنندگان به آزمایشگاه مي باشد ودراین راسـتا بایـد بـه    
 موادوجتهیزات موردلزوم به منظور هتیه بودجه موردنیاز کسب

ن وغـريه پرداختـه وبـه طـور كلـي مسـئول       مكان كاري امي ،
 . استقرار برنامه اميين در آزمایشگاه مي باشد

، مهكـاران   ، كاركنان آزمایشگاه نیز مسئول تامني اميين خود
حمـیط زیسـت مـي باشـند      و خانواده آا ، مراجعه كنندگان

درمتام مراحـل   الزم ،سایل و جتهیزات وباید بااستفاده از و
 . اصول اميين را اجرامنایند ، كاري

درهرآزمایشگاه باید فردي بـه عنـوان مسـئول اميـين اجنـام      
وظیفه مناید این فردبایدبا جتربه وباكفایت بوده وازنظرفين 
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علمي و فين  توانائياحاطه داشته و از امور آزمایشگاهي بر
 .دارباشدربرخو ابل قبويلق
بایــد  ، اميــينو اجــراي برنامــه چــنني جهــت پیشــربداهداف مه

 .درهرآزمایشگاه كمیته اميين تشكیل گردد
شامل مدیر آزمایشـگاه   حداقل اعضاي این كمیته مي توانند

 .باشندمسئول اميين و مناینده كاركنان ، 
کتابچه هاي راهنما نیز باید در متامي زمینه هـاي مربـوط   

ومي ر کارکنان قرار گريد در اختیابه اميين هتیه و جهت اجرا 
 : تواند دربرگرينده اصول اميين درزمینه هاي ذیل باشد

مـواد   ، حالهلـا   ، بازهـا   ، سطوح كاري باید به اسـیدها 
ضربه  ، درجه حرارت كم وزیاد  ، نفوذ مایعات  ، شیمیایي

وموادضدعفوني كننده مقاوم بوده وجنس آا بـه گونـه ا ي   
 .یل را حتمل كندباشدكه سنگیين وسا

دست شـویي درمهـه اطاقهـا و ترجیحـا دركنـاردرخروجي      باید
 فشـارپا   ، موجودباشد وهبرتاست كه شريهاي آب باحركت آرنـج 

 .وغريه بازشوند
از وســایل  پشــتیبانيبایــدمنبع نــريوي بــرق مســتقل جهــت 

 .وجتهیزات درزمان قطع برق وجودداشته باشد
،  هت شست وشوي وسایلهتیه منبع ذخريه آب با كیفیت مناسب ج

گريد وارتباطي بني آب منبـع و آب  دست وغريه باید مدنظرقرار
 .آشامیدني وجود نداشته باشد

توالتها وسرویس هاي هبداشيت به تعدادكايف وبه طورجداگانـه  
 .ت كاركنان زن ومرد وجودداشته باشد جه

وفضـایي مانندكمـد جهـت قـرار دادن     اطاقهاي تعویض لباس 
 كنان زن ومرد وجود داشته باشدروپوش جهت كار

 .اطاقي جهت صرف غذا وغريه براي كاركنان موجود باشد
متام مناطق آزمایشگاه باید ازسیستم روشنایي مناسب وكـايف  

برخورداربـوده تاشـرایط كـاركرد    ) نورطبیعي ویامصنوعي (
 .امين فراهم شود

باید حمیط كاري ازدرجـه حـرارت ورطوبـت مناسـب ومطلـوبي      
 .اشدداربربرخو

هتویــه مكــانیكي ویــاطبیعي هــوا بایــد بــه حنــو مطلــوبي  
از  درصـورت اسـتفاده  .ایشگاه اجنـام پـذیرد  دراطاقهاي آزم

باید پنجره هـا قابلیـت بـاز شـدن داشـته       ، هتویه طبیعي
 .جهت جلوگريي از ورود حشرات باشند  ، جمهزبه توري باشدو

  .سیستم سیم كشي داخلي داراي هادي متصل به زمني باشد
نابع مناسب و قابل اعتمادي جهت تامني گاز مصريف دردسـرتس  م

 .باشد
 .به تعدادكايف پریز وخروجیهاي گاز درآزمایشگاه نصب شود

كپسوهلاي گاز فشرده دراطاق جداگانه كه داراي هتویه مطلوب 
بوده ودوراز منابع حرارتي ونزدیك حمل مصرف قرارداده شده 

 جلـوگريي از سـقوط   جهـت .واز آجنا به حمل مصـرف آورده شـود  
 .گردندكپسوهلا بوسیله زجنري به دیوارمتصل ،
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اي كاري ازنظرمیـزان سروصـداباید وضـعیت قابـل قبـويل      فض
 .داشته باشد

د تاشـرایط  چیدمان مناسيب برخـوردار باشـ   از مبلمان باید
 .امين كاري فراهم شود

فضاي كاري ومبلمـان ماننـد    ، كلیه فعالیتهاي آزمایشگاه
 میزكامپیوتروغريه طوري برنامـه ریـزي   ، هامیز ، صندلیها

اخـتالالت ناشـي   حوادث واحي ویاخریداري گردندكه خطربروزطر
 .از عدم رعایت شرائط مناسب ارگونومیک را کاهش دهد

كل ساختمان باید درزمااي خارج ازساعات كـاري بـه طـور    
 .اطمینان خبشي قفل گردد

وسـایل   لـوازم و  فضاي مناسيب جهـت شسـت وشووسـرتون سـازي    
 .اختصاص داده شود

  ، فضاي مناسيب به عنوان انبار جهت ذخريه منودن مـواد باید 
  .رفها و جتهیزات درنظر گرفته شودعم

كابینتهاي اميين بیولوژیكي درمكاایي كه مواد عفوني باید 
 .نصب گردند ، اجياد آئروسل مي كنند

س سیستم هشدار دهنده و اعالم حریق كه به دود وحرارت حسـا 
ات وگازهاي قابل اشتعال وجـود  عیاایي كه مادرمك ، بوده
 .تعبیه گردد ، دارد

باید كاركنان فرض منایند كـه متـامي منونـه هـاي بیمـاران      
خوني ءویادیگرعوامل بیمـاریزا بامنشـا  HIV آلوده به ویروس

    .هستند
ــوردن ــين   آ ، خ ــهاي ف ــامي خبش ــیدن درمت ــامیدن وسیگاركش ش

 .آزمایشگاه ممنوع است 
موادغـذایي را در خيچاهلـاي خبشـهاي خمتلـف      نبایـد هبیچ وجه 
این مـواد بایـد درخيچـال خمصـوص      .منودنگهداري  آزمایشگاه

 .موادغذایي موجود درآبدارخانه قرارداده شوند
موادمناسـب  ازبایدمهیشه دسـتكش درانـدازه هـاي متفـاوت و    

دستكشـهاي  س باشدكه شامل درمتام خبشهاي فين دردسرت،  ومرغوب
دستكشهاي الستیكي ،  یكبارمصرف، دستكش هاي پالستیكي  كسالت

 .خانگي ودستكشهاي مقاوم به حرارت وغريه میشود
سوزاي استفاده شده از سـرنگ  هبیچ وجه نباید بوسیله دست 

 .یكبارمصرف جداگردد ویـادرپوش سرسـوزن روي آن قـرارگريد   
درموادضروري باید فقط ازیك دست جهت ایـن عمـل اسـتفاده    

 .منود
بـیين وغـريه بایـد     ،  گـوش ،  چشـم   ،  ازمتاس دست باصورت

 .خودداري منود
ناخن جویدن وآدامس جویدن باید  ،  ازفروبردن قلم دردهان

 .خودداري كرد
اجنـام  پـت بوسـیله دهـان    عمل برداشت مایعات راباپي هرگز

مهچـنني نبایـد   .متفاوتي وجود دارددراین موردوسایل .ندهید
زیـرا ممكـن   ،  با فشارزیادخارج شـود قطرات انتهایي منونه 

 .رات بسیارریز یا آئروسل گرددذاست باعث اجياد 
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مـي   هامهمرتین اقدام پیشگريانه واميين شست وشوي مكـرر دسـت  
ونیـز  ) ترجیحا صابون مـایع  (كه باید مهیشه صابون ، باشد

 .موادضدعفوني كنند ه پوست دردسرتس كاركنان قرار گريد
باید باپانسمان ) اگزما(حات پوسيت زمخها وجرا ،  بریدگیها

 .غريقابل نفوذ به آب پوشانده شوند
هنگام كاردرآزمایشگاه مهه كاركنان فين باید از یك روپـوش  

 .استفاده مناینـد ،  آستني بلندكه جلوي آن كامال بسته باشد
مي  ، درمواقعي كه بامواد بسیارخطرناك و آلوده كارمیشود

ویاگاـاي یكبـار مصـرف    توان از پـیش بنـدهاي پالسـتیكي    
 .استفاده منود

( هنگام ترك حملهاي فـين وخمصوصـا حضـور در حملـهاي عمـومي      
 .را از تن خارج منود آزمایشگاه باید روپوش) آبدارخانه

ازبردن روپوشهاي آزمایشگاهي به منزل جهت شست وشو بایـد  
  .خودداري منود

ه نباید روپوشها را دركمدي كه لباسهاي بريونـي قـرار داد  
 .میشوند نگهداري منود

  .آرایش كردن درحمیط هاي فين آزمایشگاه ممنوع مي باشد
، آب ویـا سـرم    باید موادي مانندحملوهلاي شست وشـوي چشـم  

مواد سوزاننده مسي  ،  ي اسرتیل درحملهایي كه اسیدفیزیولوژ
،  ویا دیگر مواد شیمیایي مورداسـتفاده قـرار مـي گرينـد    

راجهـت  مكان باید جایگاه ثابيت درصورت ا .وجودداشته باشد
چشـم  ینك وشريهاي خمصـوص شسـت وشـوي    شست وشوي چشم بانصب س

 .درنظرگرفت
باید درمواقع كارباموادمسي سـوزاننده ونیـز موادخطرنـاك    
شیمیایي وبیولوژي و یاهنگامي كه امكان ترشـح و پاشـیدن   

کالو اتـو  خون ویامایعات بدن وجودداشته ونیزهنگـام ختلیـه  
نقاهباي  ونیز ماسك ویا) حفاظ دار(كهاي حفاظيت وغريه ازعین

 .صورت استفاده منود
كـه  )  Soft( د ازلنز، خبصـوص نـوع  نـرم   درخبشهاي فوق نبای

 وخبارحاصل ازموادرا به خودجذب حالهلا
ازعینكهـاي حفـاظ   اینکـه  مگر،  اسـتفاده منـود  ، مي مناید 

 .کرددارویا ماسكهاي صورت استفاده 
جـنس كفشـها    .ومتام پا رابپوشـاند كفشها باید راحت بوده 

اموادمصنوعي بوده ونباید ازكفشهاي پارچه باید از چرم وی
ــود  ــتفاده من ــهاي    .اي اس ــوان روكش ــي ت ــروري م درموادض

 .یكبارمصرف رابكاربرد
نباید ازجواهرات وزینت آالتـي كـه ممكـن اسـت بـه وسـایل       

رد استفاده كـ  ،  گريكرده ویاداخل موادآلوده آویزان شوند
كلي نباید از جواهرات جبزحلقـه ازدواج اسـتفاده   به طو ر(

 )منود
وسایل شخصي رانباید درقسمتهاي فـين آزمایشـگاه نگهـداري    

 . منود
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را ) اسیدها بازهـا وغـريه   (رفها ومواد شیمیایي نباید مع
بلكه باید آـا   .براساس حروف الفبا درقفسه ها قرار داد

اردرزیر سطح چشمي ذخريه را درحمفظه هاي عایق ازنظر خروج خب
زمـني   سـطح  گ بایـد درنزدیـك  ذخريه سازي حمفظه هاي بزر.منود

 .اجنام پذیرد 
مناسب دردسرتس كاركنـان باشـد تـا     يباید وسایل كمك تنفس

،  گـرد وغبارمضـر  ، آا را درمقابـل تـنفس مـواد آلـوده    
بدین  .وخبارمضر حفاظت مناید گازها م ها ونیزسگانیرامیكرو

 ،  ایل خمتلفي مانند ماسكهاي معمويل گردوغبـار منظور از وس
ب با ذخريه هواي ماسكهاي گازوغريه تاوسایل كمك تنفسي مناس

 .استفاده منودزیاد ممكن است ، 
ــهایي   ــا درخبش ــگاه خمصوص ــیمیایي  درآزمایش ــواد ش ــه ازم ك

وشـهاي اضـطراري درحملـهاي    د،  سوزاننده اسـتفاده میشـود  
بستگي به وسـعت كـاري    وشهادتعداد این  .مناسب نصب شوند

 .وفضاي آزمایشگاه دارد
 ، جتهیزات آزمایشـگاهي ماننـد خيچاهلـا    و باید كلیه وسایل

وغريه به طور مرتـب متیـز    سانرت یفوژ ، بن ماري ، فریزرها
شده ونیز به طور متناوب منطبق بر برنامه زمانبنـدي كـه   

 .ضدعفوني گردنـد  ،  بوسیله مسئول آزمایشگاه تعیني میشود
 ،  وصا درمواردي كه آلودگي مهمي به وقـوع مـي پیونـدد   خمص

  .باید فورا این عمل اجنام شود
بامــاده  وح كــاري بعــد ازامتــام كارروزانــه ، ســطبایــد 

 .ضدعفوني گردد ، ضدعفوني كننده مناسب
 ،  درهنگام متیز منـودن آزمایشـگاه وجتهیـزات بایـد دسـتكش     

  .ماسك وپوششهاي حفاظيت مناسب پوشیده شود
،  ادرار ، وژ منودن لوله ها ي حاوي خـون یفید از سانرت با

،  بل اشتعال كه درپوش نداشـته باشـند  خلط ویا مایعات قا
 .خودداري منود

ــ ــورت شكس ــه در درص ــنت لول ــه شكس ــودن ب ــكوك ب  تگي ویامش
 .دقیقه صرب منائید ٣٠باید موتور خاموش شده ومبدت سانرتیفوژ

 شكستگي لوله شدیداگر بعد از خاموش شدن سانرت یفوژمتوجه 
دقیقه صربمنائید  ٣٠باید بالفاصله درپوش آن رابسته ومبدت  ،

  .وسپس اقدام به متیز منودن و ضدعفوني كردن حمل كنید
باید مدارك مربوط به اجراي روشهاي آلودگي زدایي موجـود  

 .بوده وسوابق آا نیز بایگاني گردد
كهـاي  باید جعبه كمكهاي اولیـه ونیزحملـي جهـت ارائـه كم    

حمتویات جعبه حـداقل شـامل    .اولیه درنظر گرفته شده باشد
حملـول   ، چسب زخم ، باند،  در اندازه هاي خمتلف گازاسرتیل

،سـرنگ   حملول شست وشوي چشم ، ضدعفوني كنند ه مناسب پوست
قطعه دهاني یکبار مصرف جهت تنفس دهان ،  دستكش و ماسك ،

هـاي اولیـه   کبوده وباید افرادي نیـز آمـوزش كم   به دهان
 .دیده باشند
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ومهچـنني  ) سـال سـن    ١۶افراد زیر (هبیچ وجه نباید كودكان 
  .وارد شوند یوانات به حملهاي فين آزمایشگاه ح

 ورود حشـرات  .....مسپاشي منودن و ، باید بوسیله نصب توري
  .جوندگان وغري ه را درحمیط آزمایشگاه كنرتل منود ،

ه بسـیار   نت تیغه برنـد ومیكروتوم به علت داشتیت سكرایوا
بایــد توجــه منــود كــه درمیكروتــوم  .خطرنــاك مــي باشــند

كـه درپـارافني غوطـه ور    بافتهایي مورد برش قرار مي گريند
ا چون بافت مورد اسـتفاده  نیستند ، ام شده وعموما آلوده

استیت منجمد بوده و شرائط مـذکور را نـدارد ،    در کرایو
باشد كـه بایـد ایـن    ند ه مي تواند حمتوي عوامل آلوده کن

 .موضوع را مدنظر قرار داد 
 . خروجـي وراهروهـا مسـدود باشـند     راههايهبیچ وجه نباید
لـوازم ویامبلمـان غـري     ، وسایل ذخريه  ، نباید زباله ها

نبایـد درهـاي    .قرار داد در این مکااقابل استفاده را 
باید راههاي منتـهي   .خروجي نیز مسدود ویاقفل شده باشند

 .دنمان باز باشبه ساخت
جهـت تعمـري    به بـريون  وسایل وجتهیزات باید قبل از انتقال

ــب موابــا ویــاتعمري درداخــل مركز دضــدعفوني كننــده مناس
 .شوند ضدعفوني 

قطعات وسایل شیشه اي شكسته شده را بایـد فقـط باوسـایل    
 .جاجبامنود )فورسپس وغريه ، پنس( مكانیكي 

سـت وشـو ضـدعفوني    وسایل شیشه اي آلوده را باید قبل ازش
 .كرد

، تست پوسـيت  B برنامه واكسیناسیون درمورد بیماري هپاتیت
جهت کارکنـاني کـه   (  تربركولوزیس مباكرتیو درمورد مایكو

ومعاینـات وآزمایشـهاي    )با این ارگانیسم کار مـي کننـد  
 خامنهاي مهچنني .دوره اي باید جهت كاركنان درنظرگرفته شود

سـتم اميـين نبایـد درخبشـهاي     سینقص ه بمبتال  حامله وافراد
  .منایندخیلي خطرناك كار

 
 راهنماي اميين درموارد رخينت ویاشكسنت ظروف حمتوي موادآلوده 

 .ازحمل دور شویدسریعًا و کردهفس نسعي مناییدکمرتت
  .لباس وپوششهاي حفاظيت رابپوشید

 ١۵حداقل (  .كنید تاآئروسلها ته نشست حاصل كنندمدتي صرب
 )دقیقه 

  .را باحوله كاغذي و یا تنزیب بپوشانید حمل
 .ازحملول ضدعفوني كننده مناسب به آرامي درحمل بریزید 

 .درارتباط با نوع حملول مدتي صربمنائید
بوسیله پنس ویا فورسپس پارچه وقطعات شیشه را داخل ظروف 

 .رار دهیدق  )Safety Box( امين
ماده ضدعفوني سپس حمل رامتیز منوده ودرصورت لزوم جمددا با  

 .عمل فوق را تكرار منائید
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راهنماي اميين جهت انتقال منونه هـاي آزمایشـگاهي بوسـیله    
 پست وغريه 

ت وغـري قابـل   درپیچ دار كه غري قابل نشظرف منونه را داخل 
قرار دهید واطراف آن راماده جاذب  ،نفوذ به مایعات باشد

 .الرطوبه بگذارید 
ت وغـري قابـل   غري قابـل نشـ   داخل حمفظه دومي كه سپس آن را

قرار داده ومشخصات منونـه را روي   ، نفوذ به مایعات بوده
 .آن درج كنید

( سپس حمفظه را داخل حمفظه سوم قرار داده وعالمت خطر زیسـيت 
Biohazard (را روي آن نصب منوده وآدرس را روي آن بنویسید.  

 
 : سرتون سازي

بوسـیه حـرارت    معمولرتین راههاي سرتون سازي درآزمایشـگاه 
وحـرارت مرطـوب حتـت    ) فـور  با استفاده از دسـتگاه  (خشك 
  .اجنام مي پذیرد) و الاتوكبا استفاده از دستگاه (فشار

اسـتفاده   حرارت باال رادارند ،فور جهت وسایلي كه حتمل از
- ١٨ ٠رجه حرارت بایـد د ، طبق استاندارد جدید .رددمي گ
اعت فراینـد سـرتون   س ٣تا٢بوده ومبدت  درجه سانتیگراد ١۶٠

 .باشد  سازي ادامه داشته
و از درجـه حـرارت   سرتون سازي حمیط هاي كشت دراتـوكال  جهت 
 نـد پو ١۵دقیقـه وحتـت    ١۵  درجه سانتیگراد ، به مدت ١٢١

جهت سرتون سازي پسـماندهاي عفـوني   .استفاده مي شود، فشار
 پونـد فشـار   ١۵درجه سانتیگراد ، حتت  ١٢١از درجه حرارت 

 .استفاده مي گردد ، دقیقه تایك ساعت ٣٠داقل ومبدت ح
ــرد  ــحت عملك ــوكال  ص ــتگاههاي فوروات ــیله  دس ــد بوس و بای

 .اندیكاتورهاي شیمیایي و بیولوژیكي بررسي گردد
 

 :ضدعفوني منودن 
مایع  ، ارزانرتین ودردسرتس ترین ماده ، جهت ضدعفوني منودن

، بـه شـرط اینكـه داراي     سفید كننـده خـانگي مـي باشـد    
 ، جهت ضـدعفوني منـودن خـون    .باشد % ۵ال به میزان عكلرف

 و نیـز  آن ١٠/١مایعات بدن ومواد دفعي بیماران از رقـت  
 ۵٠/١دیوار ولبـاس ازرقـت    ، زمني ، جهت ضدعفوني منودن كف

ریـت  لكومهچنني مي تـوان از حملـول هیپ   .آن استفاده مي شود
ودن  جهت ضدعفوني منـ  ، میلي لیرت در لیرت ١٠٠سدمي به میزان 

میلـي   ٢٠قت رون ومواد دفعي بیماران ویاخ ، مایعات بدن 
ــیرت ــف    ل ــودن ك ــدعفوني من ــت ض ــیرت آ ن جه ــني،  درل   ، زم

ه دیگـر  ازحملوهلاي ضدعفوني كننـد .دیوارولباس استفاده منود
وحملول آب  % ٧٠الكل ،  كه جهت سطوح مي توان استفاده منود

 جهت فلزات مي باشد که استفاده از حملول اخري % ٣اكسیژنه 
 .مناسب مني باشد
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 .:پسماند هاي آزمایشگاهي 
ــادي    ــماندهاي ع ــواع پس ــگاه ان ــانگي (در آزمایش  ،) خ

پرتـوزا   ، تیـز وبرنـده   ، شـیمیایي  ، پسماندهاي عفـوني 
رادیواكتیو ویاعوامل  ، تركیيب ازمواد شیمیایي ( وتركیيب 
  .وغريه تولید میشود) عفوني 

ت وجلوگريي از اثـرات  حمیط زیس ، به منظور حفظ سالمت افراد
 .مـدیریت اميـن وصـحیح آـا ضـروري اسـت       ، پسماندها ءسو

آلـودگي   ، )جداسـازي  (برنامه مدیریت شامل مراحل تفكیك 
 .محل ونقل ودفع مي باشد ، )انباشت ( ذخريه  ، زدایي

كـردن  و توان به اتوكالاز راههاي دفع هبداشيت زباله ها مي 
طراحي مناسب كوره واخـذجموزهاي  (ص سوزانیدن دركوره خمصو ،

 در زیر خـاک  دفن منودن ،) زیست حمیط حفاظت از سازمان الزم
 سیستم فاضالب  ،
 ، زیسـت براسـاس نـوع     حمیط اخذ جموز از سازمان حفاظت(  

 )مقدار وغلظت هاي پسماندهاي تولیدي توسط هر آزمایشـگاه 
نفـوذ كـم   ( UVاشـعه   ، موادشیمیایي ضـدعفوني كننـده    ،
 .اشاره منود ، )رروي الیه نازك مواد ب

كلیه پسماندهاي آلوده آزمایشـگاهي بایـد بـاروش مناسـب     
آلودگي زدایي وسپس به طریقه هبداشيت وبه طور روزانه دفـع  

پسماندهاي تیز وبرنده بایـد درحمفظـه هـاي مقـاوم     .گردند
قــرار گرفتــه وقبــل از اینكــه كــامال   )Safety Box( خمصــوص
 .شوندقه هبداشيت دفع به طری  ، پرشوند

مقـاوم ورنگـي     ، دفع پسماندها باید دركیسه هـاي ضـخیم  
 .اجنام پذیرد )زرد (مطابق با قوانني كشور 

محل ودفع پسماندها بایـد از وسـایل و    ، درموقع مجع آوري 
  .پوششها ي حفاظيت استفاده شود

متامي مراحل مجع آوري ومحل ونقل پسـماندها بایـد بـا دسـت     
زیرا وسایل مكانیكي باعث پاره شـدن كیسـه    ، داجنام پذیر
 .گردد پاشیدن مواد آلوده مي ها وترشح و
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