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 راهنما و دستورالعمل مدیریت ایمنی در آزمایشگاه

 

 مقدمه

کارکنان آزمایشگاه در معرض آلودگی به انواع عوامل بیماری زای بیولوژیک) با منشا خون، سرم، مایعات بدن؛ بافت ها،محیط های 

، از طرق مختلف ترشح و پاشیدن، بلعیدنو.. قرار دارند. این عوامل می توانند  کشت سلولی و باکتریایی، ویروس ها و...(مواد شیمیایی

تنفس، تماس مستقیم با مخاطات)چشم ، بینی، دهان( و یا پوست، بریدگی در اثر وسایل تیز و برنده و یا سوزن، وسایل شیشه ای 

بب س برداشت مایعات و مواد شیمیایی با پیپت به وسیله دهان و نیز ایجاد خراش و جراحت توسط حیوانات آزمایشگاهی ،شکسته

 ایجاد بیماری گردد.

عالوه برآن در محیط کار خطراتی مانند مواد شیمیایی سوزاننده، مواد پرتوزا، جریان الکتریسیته، آتش سوزی و غیره وجود دارد که 

 در صورت عدم رعایت صحیح اصول ایمنی می تواند سالمت افراد را تهدید نماید.

 

 مخاطرات عفونی و برخورد شغلی با آنها

بدن را آلوده و خطرناک محسوب نمایند و تمامی  های باید هرگونه مایعات و بافت درمانی-ان آزمایشگاهها و مراکز بهداشتیکارکن

 اقدامات پیشگیرانه را در ارتباط با آنها به کار گیرند.

ی پس از ده سال مجدداَ چک الزامی و الزم است تیتر آنتی باد Bواکسیناسیون کلیه کارکنان و دانشجویان در برابر ویروس هپاتیت 

 شود.

 اقدامات اولیه در هنگام برخورد با زخم ها، بریدگی و خراش ها:

 گزارش به نماینده کمیته حفاظت زیستی گروه

 شستن دست با آب و صابون

 تمیز نمودن موضع آسیب دیده

 ارجاع فرد حادثه دیده به مرکز درمانی در صورت نیاز

 شناسایی ارگانیسم احتمالی

 و نگهداری گزارش پزشکی بصورت کاملثبت 

 

 اقدامات اولیه در هنگام بلع مواد عفونی: 

 گزارش به نماینده کمیته حفاظت زیستی گروه
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 معرفی به مراکز پزشکی

 شناسایی مواد بلعیده شده

 ثبت و نگهداری گزارش پزشکی بصورت کامل

 

 آزاد شدن ذرات بالقوه عفونی خطرناک به خارج از هود بیولوژیک:

 خارج نمودن همه کارکنان از محل حادثه و ارجاع شخص حادثه دیده به مرکز درمانی

 کمیته حفاظت زیستی گروه مسئولاطالع به 

 ممنوعیت ورود به محل تا پاکسازی کامل

 نصب عالمت مناسب به منظور ممنوعیت ورود

 ضد عفونی نمخودن محل با نظارت مسئول فنی یا مسئول کمیته حفاظت زیستی

 دن لباس حفاظتی مناسب و استفاده از ماسک مناسب در زمان ضد عفونی کردنپوشی

 

 ریختن مواد عفونی:شکستن ظروف و 

 الزم است همه کارکنان و دانشجویان در این مورد آموزش الزم را کسب نمایند.

 اقدامات الزم شامل: گزارش به مسئول حفاظت زیستی گروه

 ریختن روی لباس(خارج نمودن لباس آلوده )در صورت 

 تا فرونشست ذرات معلق در هوا و رفع آلودگیخارج نمودن کارکنان از محل آلوده و ممنوعیت ورود 

 گذاشتن تنظیف یا پد گاز روی محل آلوده

جهت شستشوی محل جهت جلوگیری از ایجاد آئروسل محلول را به آرامی و در مقادیر کم تقسیم نموده و از کناره ها به صورت 

 دور محل ریخته تا تمام منطقه را بپوشاند. دایره

 پس از گذشت مدت زمانی بوسیله پنس پارچه تنظیف را در محفظه ایمن قرار دهید.

 در صورت لزوم عمل فوق را تکرار نمایید.

 

 شکسته شدن لوله محتوی عوامل آلوده درون سانتریفوژ

دقیقه پس از توقف درب  10ا باز نکنید. برای جلوگیری از انتشار آئروسل ابتدا سانتریفوژ را خاموش نمایید. و تا توقف کامل درب آن ر

 سانتریفوژ را باز نماید.

 به مسئول حفاظت زیستی گروه اطالع دده شود.
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 برای خارج کردن تکه های شکسته شیشه از پنس استفاده نمایید.

 در تمام مراحل کار از دستکش ضخیم و مناسب استفاده نمایید.

 کردن شیشه های شکسته با پنس روتور و باکت های سانتریفوژ را با یک ضدعفونی کننده مناسب آلودگی زدایی نمایید.پس از خارج 

 اقدامات اولیه در موارد تماس با خون یا مایعات آلوده

 شستشوی محل با آب و صابون

 ثبت و گزارش به مسئول حفاظت زیستی گروه

 بررسی فرد از نظر واکسیناسیون هپاتیت

و  HIV ،HBVو بررسی آزمایشگاهی تست های  HIVمات پروفیالکسی از نظر هپاتیت و به مرکز درمانی و انجام اقداسریع  معرفی 

HCV 

 

 مخاطرات شیمیایی

کارکنان آزمایشگاه نه تنها در معرض عوامل بیماری زای بیولوژیک قرار دارند بلکه در معرض مخاطرات شیمیایی جدی نیز می باشند. 

دیهی است در صورتی که این افراد از دانش و اطالعات کافی در ارتباط با اثرات سمی مواد شیمیایی و آسیب های که ممکن لذا ب

است در حین جابه جایی و نگهداری آنها به وجود آید، برخوردار باشند، می توانند از بروز این حوادث پیشگیری کنند و یا در صورت 

 سیب گردند.بروز این افراد دچار کمترین آ

مسئول هر آزمایشگاه باید اسناد مربوط به اطالعات ایمنی مواد یا اطالعات مربوط به خطرات شیمیایی را تهیه و در اختیار مصرف 

 Material safety dataکنندگان قرار دهد.)برای مشاهده اطالعات شیمیایی و مخاطرات هر ماده شیمیایی می توانید 

sheet(MSDS) ).آن ماده را جستجو و مطالعه کرد 

 ایجاد آسیب توسط عوامل شیمیاییروش های 

 تنفس و استنشاق

 تماس با سطح پوست

 بلعیدن

 و یا بریدگی با اجسام تیز فرور رفتن سوزن آلوده با مواد شیمیایی

 عوامل شیمیایی روی بدن یا مخاطات پاشیدن و ریخنن

 نگهداری مواد شیمیایی

نحوه نگهداری و چیدمان براساس  ایمنی و طراحی فضاهای خاص می باشد.نگهداری و انبار کردن مواد شیمیایی مستلزم رعایت اصول 

مربوطه آورده شده است. نگهداری مواد براساس حروف الفبا بدون در نظر  MSDSروش های توصیه شده توسط شرکت سازنده در 

 گرفتن مخاطرات هر کدام بسیار نادرست می باشد.
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 ذیل ارائه می گردد. 1میایی قواعد عمومی در جدول برای جلوگیری از آتش سوزی و انفجار مواد شی

 : قواعد عمومی در خصوص ناسازگاری مواد شیمیایی1جدول 

 

 نحوه برخورد هنگام ریختن مواد شیمیایی

مربوط به هر ماده شیمیایی اقدامات الزم هنگام ریختن  Material safety data sheet(MSDS)تولید کنندهای مواد شیمیایی در 

این مواد را شرح می دهند.بطور کلی تجهیزات محافظت شخصی اعم از دستکش های مخصوص، کفش های روکش دار یا چکمه 

 های الستیکی، ماسک، عینک محافظ باید تهیه شود.

 ازی اسیدها و مواد شیمیایی خورنده.جهت خنثی س NaHCO3یا سدیم بی کربنات  Na2CO3پودر کربنات سدیم

 شن و ماسه برای پوشاندن سطوح جهت مواد قلیایی ریخته

 مواد شوینده غیر قابل اشتعال

هنگام بروز خطر ترک محل و خاموش نمودن تمامی شعله های روشن و تجهیزات الکترونیکی، قطع گاز اتاق و فضاهای مجاور و باز 

 اد شیمیایی قابل اشتعالنمودن پنجره ها در زمان ریختن مو

 اطالع مسئول حفاظت زیستی گروه و ثبت مخاطرات

 

 مواد شیمیایی منفجره

آزایدها که اغلب ضد باکتری به کار می روند نباید در مجاورت ترکیبات مس و سرب قرار گیرند و دفع آنها در فاضالب شهری بسیار 

 نفجار مهیبی به وجود آورند.خطرناک می باشد چون ممکن است با ضربه های بسیار جزیی ا

 اتر چنانچه خشک و کریستالیزه باشد بسیار ناپایدار و قابلیت انفجار دارد.

 اسید پرکلریک در روی میز چوبی یا آجری و زمانی که خشک شود قابلیت انفجار دارد.

 اسید پیکریک ممکن است در اثر حرارت یا ضربه منفجر شود.

 باید فهرستی از مواد شیمیایی قابل انفجار تهیه و برروری آنها عالمت قابل انفجار نصب نماید. مسئول انبار هر گروه

 بلعیدن و تماس مواد شیمیایی با پوست 

مانند اسیدها و بازها با پوست منجر به سوختگی شیمیایی می شود. این سوختگی ممکن است باعث صدمه به تماس مواد شیمیایی 

  بلعیدن احشا داخلی گردد و تهدید کننده حیات باشد.ریه، چشم، در صورت 

 مواد ناسازگار با آنها مواد شیمیایی اصلی

 دی اکسید کربن، هیدروکربن های کلردار، آب فلزات قلیایی نظیر سدیم، پتاسیم، سزیم، لیتیم

 آمونیاک، استیلن، هیدروکربن ها هالوژن ها)فلوئور، کلر، ید، برم و...(

فید هیدروژن، آنیلین،هیدروکربن ها، اسید اسید استیک، سول

 سولفوریک

عوامل اکسید کننده مانند اسید کرومیک، اسد نیتریک، 

 پراکسیدها، پرمنگنات
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 موادی که بطور شایع منجر به سوختگی شیمیایی می شود شامل:

دنی، اسید سولفوریک، هیدروکسید سدیم و ، آمونیاک، فنل ، اسید نیتریک، فلزات معاسید هیدروکلریک، اسید فورمیک، آمونیوم

 پتاسیم، هیدروکربن ها و ....می باشد.

گی با اسید و قلیا هردو سبب دهیدراسیون شدید سلولی می شود. اسیدها پوشش کراتین پوست را تخریب و بافت زیر جلد را سوخت

 نکروز می نمایند. بطور مثال اسید نیتریک زخم زرد رنگ و اسید سولفوریک زخم سیاه مایل به قهوه ای ایجاد می کند.

 می شوند.و چربی زیر پوست را قلیایی می کنند. قلیاها با تخریب پروتئین و کالژن سبب سوختگی

 

 اصول مدیریت در درمان سوختگی های شیمیایی

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

 تاخیر در جداسازی عامل سوختگی سبب صدمات جبران ناپذیری می شود.

 مدیریت درمان ضایعات پوستی

 پوست به نرمال است. PHدرمان اولیه تغییر 

 .وشو با آب را تا زمان رسیدن نیروهای امدادی قطع نکنیدشست

 .رسیدن نیروهای امدادی، نواحی اسیدی شده را فقط با آب بشویید هرگز از یخ، روغن، پماد سوختگی، کرم و... مانند اینها استفاده نکنید و تا

 پوست تقریبا امکان پذیر نخواهد بود. PHدقیقه تغییر در  15در مورد هیدروکسید سدیم بیش از یکساعت  و اسید کلریدریک 

 

 مدیریت درمان ضایعات چشمی

شدت صدمات ناشی از قلیاها شدیدتر از اسیدها است. آمونیاک خشک در کمتر از یک دقیقه به داخل فضای قدامی چشم نفوذ می 

 کند. تحمل چشم نسبت به سوختگی اسیدی بیشتر از قلیایی است. 

ن ماهیت اسیدی یا قلیایی سریعا شستشو را با چشم شورهای نصب شده در گروه ها به مدت حداقل ده ابتدا باید بدون در نظر گرفت

 دقیقه آغاز نمود. و بیمار سریعا به مرکز چشم پزشکی منتقل گردد.

 مدیریت درمان هنگام ریختن اسید یا باز روی بدن

که لباس مصدوم با مواد شیمیایی آلوده شده باشد باید لباس  سریعا باید شستشوی بدن با آب یا نرمال سالین آغاز گردد. در صورتی

ها قبل از شستشو خارج شوند و برای خارج کردن آنها از دستکش پالستیکی استفاده شود. تمام قسمت های جامد مواد شیمیایی 

 قابل دید تئسط پنس قبل از شستشو برداشته شوند.

دقیقه انجام شود. فشار باالی آب منجر به پخش شدن مواد شیمیایی  30داقل شستشو به صورت مالیم و با فشار آب کم به مدت ح

 و نفوذ به چشم و دیگر منافذ خواهد شد.

قلیاها نیاز به مدت زمان بیشتری جهت شستشو دارندزیرا با پروتیئن و چربی بافت ترکیب شده و به شکل پروتئین محلول  و یا 

 صابون در می آیند.
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خنثی سازی قلیاها با اسید و بلعکس نباید انجام گیرد زیرا حرارت ایجاد شده منجر به افزایش آسیب می  **نکته: به هیج عنوان

 گردد.

 

 مخاطرات الکتریکی

 اساس برنامه مدیریت در مخاطرات الکتریکی پیشگیری از آنها است که شامل موارد زیر است:

 دوره ای مورد بازرسی قرار گیرند و دارای تجهیرات اتصال به زمین باشند.تجهیزات الکتریکی و نحوه نصب آنها به صورت 

 دهنده جریان برق در محل مناسبی در مدار نصب گردد تا در صورت بروز مشکل از خطرات بعدی اجتناب شود.قطع کننده یا وقفه 

 توان مصرفی و توان ورودی باید مطابقت داشته باشد.

 طکار می کنند اثرات پاتوفیزیولوژیک شوک الکتریکی ارتبا DCدستگاه های الکترونیکی و تجهیزات پزشکی عمدتا با جریان مستقیم 

 ( و مسیر جریان دارد.DCیا  ACنزدیکی با میزان، مدت زمان، نوع جریان)

جریان الکتریکی با ولتاژ پایین)شهری( در اغلب موارد سبب فیبریالسون بطنی خواهد شد. همچنین جریان الکتریکی می تواند سبب 

رت شدن مصدوم آسیب های گوناگون ناشی از اختالالت نورولوژیک)تشنج و ایست تنفسی( گردد و یا با انقباض شدید عضالنی و پ

 تروما را به وجود آورد.

 شیوه صحیح برخورد با مصدم دچار برق گرفتگی

متر با وی حفظ نمود)در این ولتاژ حتی  3ولت( باید فاصله خود را به میزان 1000در صورت تماس مصدوم با برق ولتاژ باال)باالی 

 جریان برق از مرکز پست منطقه ای قطع گردد. چوب جریان را منتقل می کند( و الزم است

 در صورت تماس مصدوم با برق شهری باید هرچه سریعتر برق را قطع و وی را با اجسام چوبی خشک از منبع برق گرفتگی جدا نمود.

 .داز حرکت دادن بیمار خودداری گرد مکاندر صورت احتمال ایجاد صدمات ستون فقرات حتی اال

 ن راه هوایی مطمئن شد)خارج کردن دندان مصنوعی یا سایر اجسام خارجی(باید از باز بود

 مرکز فوریت های پزشکیمسئول کمیته حفاظت زیستی گروه و انتقال به  اطالع به

 و بایگانی  بطور کامل  ثبت گزارش

 مخاطرات ناشی از سرو صدا

سرو صدای زیاد در طول زمان تاثیر نامطلوبی داشته و آسیب رسان خواهد بود. برخی از تجهیزات آزمایشگاهی نظیر سانتریفوژها، 

صدای قابل توجهی در محیط تولید نموده و برروی شنوایی کارکنان تاثیرات نامطلوبی  ها و سونیکاتور و ... می تواند سر وهواکش 

استفاده از محافظ صدا و عایق بندی  جاد نماید. کنترل و اندازه گیری سرو صدا می تواند میزان خطرات صوتی را مشخص کند.ای

 پزشکی برای کارکنان باید اجرا شود و در پرونده پزشکی آنها ثبت گردد.معاینه  مداوم برنامهد. صوتی می تواند راهگشا باش

 فاظت در برابر پرتوهااصول کلی ح

 و همین طور تاثیراتپرتوهای یون ساز تاثیرات زیان بار متعددی مانند انواع سرطان ها، ضایعات پوستی، آنمی و آسیب معده و روده 

 .داردوراثتی 
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ا رل دقیق قرار گیرد. حفاظت در برابر این پرتوهبرای کاهش آثار زیانبار پرتوهای یون ساز، کاربرد ایزوتوپ های پرتوزا باید تحت کنت

 بر چهار اصل استوار است:

 کاهش زمان قرار گرفتن در معرض پرتو

 افزایش فاصله از چشمه تابشی یا منبه پرتوزا

 استفاده از حفاظ مناسب

 استفاده از سایر روش های جایگزین به جای استفاده از مواد پرتوزا

 

 آلودگی کارکنان و محیط آزمایشگاه اصول کلی حفاظت و پیشگیری از

 روپوش آزمایشگاهی

کارکنان در آزمایشگاه باید از پوشش مناسب برای حفاظت در برابر آلودگی استفاده نمایند. این پوشش ها به شگل گان یا روپوش 

 دگمه های آن بسته وو هنگام استفاده جنس نخی(  )باید مناسب  ها این روپوشآزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. کیفیت 

 دارای آستین بلند و تا روی زانوی فرد را بپوشاند.

و حتی قبل از ورود به آبدارخانه و بخش های اداری از تن خارج گردند. و توصیه می قبل از ترک آزمایشگاه باید روپوش آزمایشگاهی 

 برای شستشو به منزل یا خشک شویی ها ی خارج از مجموعه منتقل نشوند.شود 

 

 کفش آزمایشگاه

کفش کارکنان آزمایشگاه باید از جنس مواد غیر قابل نفوذ به مایعات باشد و به طور کامل پا را بپوشاند. کفش های پارچه ای مواد 

 شیمیایی یا مایعات عفونی را جذب می نماید. کفش باید مقاومت نصبی در برابر سقوط اجسام داشته باشد.

 

 و پوشیدن دستکش شستشوی دست

می باشد.  ثانیه30قدامات جهت پیشگیری از انتقال عوامل بیماری زا شستشوی صحیح دست حداقل به مدت یکی از مهمترین ا

 زمانی مناسب تعویض گردد. ر فاصله دستکش باید دجه جایگزین شستشوی دست نیست. پوشیدن دستکش به هیچ و

 

 خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات

 فوق در آزمایشگاه ممنوع می باشد.همه موارد 

 

 

 



 

9 

 جعبه کمک های اولیه

س، پماد کننده ها، پنآزمایشگاه باید دارای جعبه کمک های اولیه باشد. محتویات این جعبه شامل گاز استریل، باند، پنبه، ضدعفونی 

این جعبه باید در محل مناسبی در دسترس همه  ... می باشد. اقالم دارویی مورد نیاز مانند مسکن ها و  ... وسوختگی، سرنگ، گارو و

 نصب گردد.

 واکسیناسیون

واکسینه شوند. کارکنان بخش حیوانات آزمایشگاهی در برابر  Bدر بدو استخدام همه کارکنان آزمایشگاه باید در برابر ویروس هپاتیت 

 کزاز  باید واکسینه شوند.

 پیپت کردن با دهان

 .مودپیپیت کردن با دهان ممنوع می باشد. برای این برداشت مایعات می توان از سمپلر و یا پوار استفاده ن

 وسایل تیز و برنده

اجتناب نمایید. سوزن درپوش سوزن  مجدد احتیاط الزم در هنگام کار با اشیا تیز و برنده مانند سوزن ها ضروری است. از گذاشتن

 های مصرف شده باید در ظروف محکم دربسته جمع آوری گردد.

 م شوردوش و چش

الزم است در هر بخش دوش و چشم شور نصب گردد. محل آن نباید در آزمایشگاه باشد باید طوری باشد که به راحتی به آن رسید 

 و بعد از ساعت اداری قابل دسترس باشد. به طور دوره ای هفته ای یکبار باید چک گردد. 

 ضد عفونی نمودن سطوح و کف آزمایشگاه

میلی لیتر آب مقطر و یا از سفید کننده  100گرم در  5ضدعفونی کردن سطوح آزمایشگاه می توان از هیپوکلریت سدیم با رقت  برای

 استفاده کرد. می توان از ضدعفونی کننده های تجاری هم استفاده نمود. 1/10های خانگی با رقت 

 وان استفاده کرد.محلول سفید کننده می ت 1/50برای نظافت کف آزمایشگاه از رقت 

 دستورالعمل آموزش کارکنان در آزمایشگاه پزشکی

ه شود و ارزیابی دوره ای صالحیت کارکنان، باید فراهم آورد نان در تمام سطوح و با هر درجه تحصیلی امکان آموزش مداوم برای کارک

 برنامه آموزشی، نحوه اجرا و اثر بخش بودن برنامه یاد شده بصورت مکتوب نشان داده شود.

 روش انجام نیاز سنجی آموزشی

، ارزیابی ی هااین کار می تواند از طریق آزمون و یا با مشاهده ضمن کار، کنترل نتایج ممیزی ها، بررسی شکایات، نتایج رضایت سنج

 کنترل کیفی و کنترل دوره ای عملکرد کارکنان صورت گیرد.

 آموزشیریزی برنامه 

در صورتی که بین مهارت)صالحیت( مورد نیاز جهت امور محوله و مهارت موجود در فرد فاصله وجود داشته باشد با در نظر گرفتن 

 آموزشی با یکی از روش های زیر می تواند صورت گیرد:امکانات برنامه ریزی آموزشی صورت می گیرد. اجرای برنامه 
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 خود آموزی از طریق مطالعه کتب مرجع و جزوات استاندارد

 برگزاری نشست و جلسات آموزشی

 شرکت در دوره های بازآموزی

 کارورزی زیر نظر کارکنان با تجربه

 ارزیابی اثر بخشی

رت می گیرد خودداری گردد. مسلما برنامه ریزی اکیداً توصیه می گردد از آموزش بی هدف که اغلب به منظور کسب امتیاز صو

 ند دارای امتیاز بازآموزی نیز باشد.منطقی آموزشی عالوه بر رفع نیاز واقعی آزمایشگاه می توا

 ارزیابی اثر بخشی در دو مرحله صورت می پذیرد:

الف( ارزیابی کوتاه مدت بصورت نظر خواهی از شرکت کنندگان در برنامه آموزشی و یا از طریق انجام آزمون پس از اتمام برنامه 

 آموزشی

 شاهده ضمن کار و یا قرار دادن نمونه مجهول در کار روزانه فرد و از طریق آزمون شفاهی یا کتبیب( ارزیابی بلند مدت از طریق م

 

 آموزش مهم ترین ابزار برای پیشگیری از وقوع کار نامنطبق است.
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 برگه ثبت و پیگیری حوادث مخاطره آمیز

 نام و نام خانوادگی فرد حادثه دیده:

 

 محل و بخش حادثه:

 

 

 تاریخ و ساعت بروز حادثه:

 

 نوع حادثه:

 

 

 اقدامات انجام شده:

 

 

 

 

 

 آیا مصدوم حین انجام کار از تجهیزات حفاظتی استفاده می کرده است؟

 چه نوع وسایلی.....

 

 

 

 

 است؟ چه مدت؟ آیا حادثه منجر به وقفه کاری شده

 

 

 

 

 

 اقدام پیشگیرانه یا اقدام اصالحی الزم:

 

 

 

 

 

 

 :گروه نام و نام خانوادگی مسئول کمیته حفاظت زیستی
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 تلفن های ضروری دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 (02186703166)- 3166حراست دانشکده پزشکی داخلی 

 (02186702726)- 2726  ساعته داخلی  24نگهبان کشیک دانشگاه بصورت 

 2002 -2200حراست دانشگاه 

 88622642خط مستقیم  3510پذیرش درمانگاه داخلی 

 3012تاسیات دانشکده پزشکی داخلی 

 115اورژانس 

 125آتش نشانی 

 

 شایان ذکر است اولین اقدام در بروز هرگونه حوادث اطالع مسئول حفاظت زیستی بخش و یا سوپروایزر می باشد.
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 و کار برد آن  MSDSتعریف 

MSDS  (( Material Safety Data Sheets   یا برگه های شناسایی ایمنی مواد شیمیایی اطالعات اساسی بهداشتی و ایمنی

مواد شیمیایی را برای مصرف و کار برد آنها در محیط کار توسط کارگران و کارفرمایان صنایع ، کشاورزی ، ساختمان سازی ،مراکز 

 درمانی و دیگر محلهای کاری فراهم و مشخص می نمایند .-بهداشتی

MSDS    متشکل از متن ها و عبارت های استاندارد می باشد که اطالعات بهداشتی و ایمنی مواد شیمیایی را بطور خالصه

نموده و این اطالعات توسط کارشناسان مجرب سازمان های بین المللی از شرکتهای سازنده و مراکز کنترل سموم مورد جمع   بیان

یا برگه های شناسایی ایمنی مواد MSDS  (( Material Safety Data Sheets آوری ، اصالح و بررسی قرار گرفته است .

شییمیایی، برگه های اطالعات فنی می باشند که اطالعات مربوط به مخاطرات ویژه ، کارکردن ایمن و دستورالعملهای اضطراری و 

ار توسط کارگران و کارفرمایان صنایع، اطالعات اساسی بهداشتی و ایمنی مواد شیمیایی را برای مصرف و کاربرد آنها در محیط ک

حاوی اطالعات   MSDS درمانی و دیگر محلهای کاری فراهم و مشخص می نمایند.چون-کشاورزی، ساختمان سازی،مراکز بهداشتی

 وجزیی و تخصصی ایمنی و بهداشتی ویژه هر ماده شیمیایی می باشد باید بعنوان منبع اصلی اطالعاتی برای برنامه های آموزشی 

هم چنین یک منبع رفرنس با ارزش اطالعات ایمنی و بهداشتی برای کارگران   MSDSمقررات کاری ایمن مورد استفاده قرار گیرد. 

    ، کمیته های ایمنی و بهداشت و پرسنل اورژانس می باشد

 شامل موارد زیر می باشد:  MSDSبرگه های شناسایی ایمنی مواد شیمیایی

دراین بخش نام تجاری وکلیه اصطالحاتی که برای شناسائی ماده استفاده شده توسط  : مشخصات کلی ماده وشرکت سازنده  -1

، وزن مولکولی ، فرموول ، مشخصات ظاهری و  Cas Noمثل نام ماده ، نامهای مترادف ، کد و یا شماره MSDSتهیه کننده 

و یا توزیع کننده بمنظور دسترسی برای اخذ اطالعات بیشتردر این  همچنین نام شرکت ، آدرس و تلفن تولیدکننده ، واردکننده 

 بخش مشخص می گردد .

.  ماده شیمیائی شناسائی می شود براساس اطالعات این قسمت کلیه ریسک هاومخاطرات مربوط به   : ترکیب ماده و لیبلینگ   -2

 ترکیباتی که دارای مخاطرات  نمی باشد، اشاره به نام  اگرچه الزم به ذکر دقیق تمام جزئیات و ترکیبات در ماده شیمیائی ضروری

   ایمنی بهداشتی می باشند ضروری می باشد .

سان و محیط زیست ، تماس با چشم یا پوست ، خوردن خالصه ای از مهمترین خطرات ماده برای ان : خطرات و اثرات مربوطه   -3

، تنفس ،حریق و انفجار همچنین مهمترین عالئم وعوارض مواجهه با ماده مثل مسمومیت ها که درانسان پیدامی شود دراین بخش 

 مشخص می گردد . 

 سمیت حاد و مزمن 

  گیرد فقط موجب بیماری وی می شود . مثل در صورتی که شخص به یکباره در معرض دوز باالی این مواد شیمیایی قرار

 آمونیاک

 ز اهمیت می باشند . مثل آزبستئعضی از مواد شیمیایی بخاطر اثرات طوالنی مدت ومزمن حاب 

 برخی از مواد شیمیایی هر دو اثر حاد ومزمن را بهمراه دارند . مثل منواکسید کربن 

 

 

http://technicalinformation.blogfa.com/post-13.aspx
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 : ورت اقدامات الزم جهت کمک های اولیه الزم به هنگام ضر  -4 

شیمیائی ، و اطالعات پزشکی در این   و اضطراری به خصوص در زمان مواجهه حاد با ماده  هرنوع کمک رسانی الزم در مواقع لزوم

ماده : تنفس ، پوست چشم و یا هرگونه وسیله خاصی که برای امداد  . برحسب راه تماس و راه اثر گذاری  مشخص می شود   بخش

 SH2  بخش تعیین می گردد ازجمله می توان به لزوم استفاده از تجهیزات خاص حفاظتی درخصوص مادهرسانی الزم باشد دراین 

 اشاره نمود .

 : اقدامات الزم درمواقع آتش گیری ماده و اطفای حریق   -5

ای مناسب  راه حلهای مناسب برای اقدام درمواقع آتش گیری ماده دراین بخش تعیین می گردد. چه نوع وسایل خاموش کننده  

ویانامناسب می باشند . برای مثال درمواقع آتش گیری ترکیبات آلی مثل تولوئن ازخاموش کننده فوم ، دی اکسیدکربن ویاماده 

شیمیائی خشک استفاده می شود واستفاده از آب ممنوع می باشد . همچنین برحسب بخارات وگازهایی که به هنگام آتش سوزی 

 . سب حفاظت فردی برای فردآتش نشان ضروری است متصاعد می شود ، وسایل منا

 اقدام الزم به هنگام نشر ویانشتی ماده واقدامات زیست محیطی :   -6

اشاره به اقدامات الزم به هنگام نشتی وانتشارماده می نماید . برای مثال اقدامات احتیاطی الزم برای دورکردن منابع احتراق ، راه 

گاز متصاعده وجلوگیری از تماس پوستی یا چشم ، مالحظات زیست محیطی ازجمله جلوگیری ازورود  کنترل نمودن گرد وغبار و یا

 ماده به چاه جذبی ، هشدار سریع به همسایگان ، راههای تمیزکردن محوطه نیزدراین قسمت آورده میشود .

 : نحوه نگهداری وانبارش وحمل وانتقال   -7

ونیزراههای مناسب نقل وانتقال دراین بخش ذکر می گردد . برای مثال دربعضی ازموارد  مکانیسم نگهداری ، شرایط دما ، رطوبت

و یا استفاده ازالمپهای ضد انفجار درمحل نگهداری بشکه های  استفاده ازسیستم ارت برای مخازن نگهداری مایعات قابل اشتعال 

 تینر ضروری است 

 :  راههای کنترلی وحفاظتی هنگام مواجهه با ماده  -8

کلیه اقدامات الزم جهت به حداقل رساندن میزان مواجهه کارگر با ماده شیمیائی دراین بخش مشخص می شود .راههای مهندسی  

 و مدیریتی همیشه ارجح بر راههای حفاظتی فردی می باشند .

 نوع وسایل حفاظتی فردی الزم و مشخصات وسیله الزم دراین بخش تعیین می گردد .   

 : یزیکی وشمیایی ماده خواص ف   -9

نقطه جوش ، نقطه اشتعال ، نقطه ذوب ، ویسکوزسته ، فشار بخار ،  PHمشخصات کامل فیزیکی )جامد، مایع ، گاز( و رنگ ، بو، 

 دمای خود آتش گیری ، وزن مخصوص و دانسیته و مواردی ازاین قبیل دراین بخش ذکر می گردد .

راههای خروج ماده ازبدن بعدازتماس ، چگونگی  سمی وعوارضی راکه درانسان ایجاد می کند،کلیه اثرات  : اطالعات سم شناسی   -10

 تشخیص مواجهه باماده و حتی مراقبت های پزشکی قبل استخدام و دوره ای و اختصاصی دراین بخش تعیین می گردد 

 توجه است .مثال درارتباط با تماس با سرب ، وجود گلبول های قرمز نقطه دار درخون مورد     
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اطالعات اکولوژیکی وزیست محیطی وپایداری و بر هم کنش :زمان مانده ماده وچرخه عمل ماده درطبیعت ، آلودگی آب ،   -11

خاک و یا هوا و میزان اهمیت تأثیرگذاری ماده ومواد ناسازگار و محیط نامناسب و خطرات تجزیه درمحیط زیست دراین بخش تعیین 

 می گردد . 

راههای دفع ماده پس ازاستفاده ، چگونگی دور ریختن پسماند را مشخص می نماید . راههای  مهم جهت دفع ضایعات: نکات  -12

 وغیره مد نظر میباشد .landfillمختلفی برای دفع ازجمله : سوزاندن معمولی ، سوزاندن در شرایط خاص و تحت کنترل ، دفع در

:حمل ونقل در مسیرهای جاده ای ، هوایی ، دریایی و احتیاطات دراین بخش   النیاطالعات الزم جهت انتقال درمسیرهای طو  -13

 تعیین می گردد 

،  LD50  ،LC50  ،TLVtwa:بیان مقادیر مجاز و یا آستانه ی بروز عوارض وذکر  حدود تماس شغلی و زیست محیطی      -14

TLVstel ...و میزان سرطانزایی و 

 مادهای و نشانه های خطر وایمنی و سمبل های اثرات شیمیایی که به صورت شکل هستند: ن نماد ها و نشانه ها    -15

 MSDSمی باید به گونه ای باشد که به راحتی وسهولت دردسترس باشد  MSDS :محل نگهداری برگه های  سایراطالعات   -16 

تکمیلی به صورت بارز دربه روزآوری تعیین ومشخص به روز آوری شود واطالعات جدید و توسط سازنده ویا تهیه کننده ” . باید حتما

 گردد .

 آشنایی با لوزی شناسایی خطر

 (NFPA عالمت لوزی:روشی برای طبقه بندی خطرات یک ماده شمیایی) توسط

 

یک ماده شیمیایی خاص خطرات مربوط به  طراحی شده است روشی بین المللی برای شناسایی NFPA عالمت لوزی که توسط

این عالمت خیلی مواقع در آزمایشگاهها، مکان های . دچار صدمه و آسیب نشوند است. تا پرسنل بخش با استفاده از اطالعات آن

مواد شیمیایی یا روی ظروف مواد شیمیایی پیدا می شود. در جدول زیر خطرات گوناگون درلوزی مربوطه بوسیله کدهایی  نگهداری

 .شان داده شده که به ترتیب شدت خطر تقسیمبندی شده اندبه شکل عدد ن

  
 لوزی خطر دارای چهار خانه است. 

 خانه باالیی مربوط به قابلیت اشتعال جسم می باشد.)رنگ قرمز(

 خانه سمت راست قابلیت فعل و انفعال شیمیایی را نشان می دهد.)رنگ زرد(

 آبی( خانه سمت چپ خطرات بهداشتی را نشان می دهد.)رنگ

 خانه پایینی نشان دهنده ی خطرات خاص می باشد.)رنگ سفید( 

 قابلیت اشتعال

 گازهای شدیداْ قابل اشتعال و مایعات بسیار فرار و موادی که در حالت گرد و غبار در هوا:  4درجه 

 اسید پیکریک( -استالدئید  -تشکیل مخلوط انفجاری می دهند.)سولفید هیدروژن  

 استایرن( -فسفر سفید  -مایعاتی که تقریباْ در حالت نرمال مشتعل می شوند.)هیدروکسیل آمین :  3درجه 
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 فرم آلدئید( -نفتالن  -مایعاتی که جهت مشتعل شدن باید مقداری حرارت ببینند.)اسید استیک :  2درجه 

 روی( -سولفور  -موادی که قبل از اشتعال باید حرارت ببینند.)گلیسیرین :  1درجه 

 اسید سولفوریک( -پراکسید سدیم  -درجه صفر : موادی که مشتعل نمی شوند.)اسید نیتریک 

 خطرات بهداشتی

   

 موادی که مقدار کمی از بخارات آنها می تواند سبب مرگ شود. )هیدروژن سیانید(:  4درجه 

 هیدروکسید سدیم( -موادی که خطر فوق العاده ای برای سالمتی دارند. )سولفید هیدروژن :  3درجه 

 نفتالین( -موادی که برای سالمتی خطرناک هستند.)اکسید اتیلن :  2درجه 

 موادی که خطرات کمی برای سالمتی دارند.)کلسیم(:  1درجه 

 

 فسفر قرمز( -درجه صفر : موادی که تحت شرایط حریق نیز خطری برای سالمتی ندارند.)برنز 

 

 قابلیت فعل و انفعال شیمیایی

 

:  3تری نیترو تولوئن(درجه  -موادی که در حرارت و فشار معمولی قادر به تجزیه یا واکنش انفجاری است.)اسید پیکریک :  4درجه 

موادی :  2موادی که قادر به تجزیه یا واکنش انفجاری بوده ولی جهت این کار به چاشنی یا حرارت کافی نیاز دارند.)فلوئور( درجه 

موادی که در حالت عادی پایدار بوده ولی :  1بوده و تغییرات شیمیایی یافته ولی منفجر نمی شوند.درجه که در حالت عادی ناپایدار 

در حرارت و فشار باال ممکن است ناپایدار شوند و با آب واکنش نموده و انرژی آزاد نمایند.)روی(درجه صفر : موادی که در حالت 

 دهند.)ذغال چوب(نمی عادی حتی در شعله پایدار هستند و با آب واکنش 

 خطرات خاص

 

 

 خطرات خاص شامل خطر واکنش با آب یا پلیمریزه شدن و یا خطر مواد رادیو اکتیو را نشان می دهد.

 


