
ساعت با  5در هر دوز بیش از  -1کار با میکروسکوپ:

ساعت در طول روز  5میکروسکوپ کار نشود و این 

سعی کنید میکروسکوپ قابل کشیدن به  -2تقسیم گردد.

طرف لبه سطح میز کار باشد تا کاربر در یک وضعیت 

بهتر است میز کار به گونه  -3بدنی راست با آن کار کند.

ای باشد که ساعد فرد در حین کار با میکروسکوپ 

از یک صندلی با طراحی ارگونومیک  -4حمایت گردد.

استفاده کنید که دارای تکیه گاه کمر یا پشت، ارتفاع 

از تکیه  -6قابل تنظیم و زاویه صندلی قابل تنظیم باشد.

گاه های ساعد برای حمایت آن در طول کار با دکمه های 

 تنظیم استفاده شود

 

کمالوند روبروی کهریز مجتممم   -خرم آباد -لرستانآدرس: 

مرکز آموزشی درمانمی  -پردیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 66633413653-55روانپزشکی مهر  تلفن: 

آتش سوزی بزرگترین خطری است حریق )آتش(:

که آزمایشگاه را تهدید میکند. روشن گذاشتن شعله گاز 

و روشن بودن چراغ الکلی در کنار شیشه های محتوی 

مواد قابل اشتعال، روشن ماندن وسایل الکتریکی برقی 

پس از کار و ... آزمایشگاه از مهم ترین عوامل آتش 

 سوزی است.

در صورت  -1پیشگیری از آتش سوزی و انفجار:

 -2امکان از بکار بردن شعله در آزمایشگاه اجتناب کنید.

هرگز یک مای  قابل اشتعال را در ظرف باز حرارت 

هنگامی که واکنش گرمازایی را انجام می هید  -3ندهید.

محل  -4یک حمام آب سرد یا آب یخ تهیه کنید.

تهویه  -5نزدیکترین کپسول آتش نشانی را یاد بگیرید.

 مناسب.

کنترل خود را از  -1دستورالعمل اقدام در برابر حرق:

به  -2دست ندهید و خونسردی خود را حفظ کنید.

محض مشاهده حریق شستی اعالم حریق را به صدا در 

در  -3آورده و با تلفن با آتش نشانی تماس بگیرید.

صورت ایمن بودن با استفاده از کپسول مناسب آتش را 

از آب برای مهار آتش های ناشی از برق و  -4مهار کنید.

در صورتی که  -5یا مایعات قابل اشتعال استفاده نکنید.

نتوانستید آتش را خاموش کنید به سمت درهای خروجی 

در صورت امکان، باال آوردن یا قرارگیری  -7بروید.

میکروسکوپ در یک زاویه ای باشد که فرد بتواند از 

 عدسی چشمی به طور مستقیم به داخل نگاه کند.
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 آموزشی درمانی روانپزشکی مهر

 واحد بهداشت حرفه ای  -واحد آموزش سالمت 

 

 ایمنی و سالمت شغلی کادر آزمایشگاه

 شناسنامه بروشور آموزش به پرسنل 

 ایمنی و سالمت شغلی کادر آزمایشگاهعنوان: 

 تایید کننده: دکتر احد فاضلی)روانپزشک(

 -تهیه کننده: خدیجه فرضی )سوپروایزر آموز ش سالمت 

 کارشناس بهداشت حرفه ای (

  14624141بازنگری دوم:   14614141تدوین: 



جدا از قلیاها،  سیانیدها و سولفیدها نگهداری شوند.مواد 

واکنش پذیر باید دور از حرارت، ضربه و اصطکاک 

مواد سمی در محل های مناسب و با  -7نگهداری شوند.

مواد جامد غیر فرار و  -5تهویه موضعی نگهداری شوند.

غیر واکنش پذیر در کابینتها یا قفسه های باز لبه دار 

مایعات با مواد خطرناک نباید در  -9نگهداری گردند.

قفسه هایی که باالتر از سطح چشم هستند نگهداری 

 شوند.

هرگز بدون روپوش،  -1نکات ایمنی در آزمایشگاه:

دستکش، ماسک، عینک و سایر وسایل ایمنی مناسب آزمایش 

شیلنگ های آب و گاز را هرگز بدون بست استفاده  -2نکنید.

 -4هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنید. -3نکنید.

هرگز ظروف حاوی مواد و محلول ها را بدون درپوش محکم 

مواد مورد استفاده را فقط به میزان مصرف  -5نگهداری نکنید.

در روی میزها نگهداری و بقیه را در محل مناسب انبار 

محل کپسول های آتش نشانی را شناسایی و روش  -6نمایید.

مسیرهای تردد در آزمایشگاه را  -7استفاده از آنها را بیاموزید.

حتماً به هر گونه ظرف  -5خالی از اشیای مزاحم نگهدارید.

از  -9حاوی مواد و محلول ها برچسب مناسب را الصاق نمایید.

هر گونه خوردن و آشامیدن در محیط آزمایشگاه پرهیز 

مواد و محلول های خطرناک و آالینده محیط  -16کنید.

قبل از  -11زیست را در فاضالب یا سطل زباله خالی نکنید.

کار با مواد شیمیایی، ابتدا با خاص آنها آشنا شده، خطرات 

آنها را شناسایی نموده و روش مقابله با این خطرات را فرا 

طرز استفاده از چشم شوی و دوش ایمنی را فرا  -12گیرید.

 بگیرید.

 مخاطرات شغلی و بهداشت حرفه ای در آزمایشگاه

-فیزیکی: برق گرفتگی، سوختگی، اشعه یونیزان و ...

شیمیایی: التکس، فرمالدئید، حاللها و سایر مواد 

-بیولوژیک: بیماریهای منتقله از راه خون و ...-شیمیایی

ارگونومیک: کار ایستاده یا نشسته طوالنی، حرکات مکرر 

سایکولوژیک )روانی(: استرس شغلی، شیفت -اندام ها و ...

 کاری و ...

 -2استنشاق   -1راههای تماس با مواد شیمیایی:

 تزریق -4تماس با پوست یا چشم -3خوردن 

 نکات ایمنی در مورد مواد شیمیایی آزمایشگاه:

کلیه مواد شیمیایی باید برچسبهای اطالعاتی الزم را  -1

جابجایی و حمل و نقل مواد شیمیایی  -2داشته باشند.

مواد  -3باید مطابق با دستورالعمل ها انجام گیرد.

شیمیایی باید دور از مناب  حرارت و نور مستقیم خورشید 

از قفسه بندی های ضد زنگ و مقاوم به  -4قرار گیرند.

مواد شیمیایی با لبه های حفاظتی و قدرت تحمل بار 

مواد قابل  -5کافی با اتصاالت مناسب استفاده گردد.

اشتعال و خورنده باید در کابینت های مخصوص 

ضداشتعال و خوردگی و مجهز به سیستم تهویه مناسب و 

 اسیدها باید  -6دور از مواد اکسید کننده نگهداری گردند.

 کار با پیپت.

کار با پیپتها یکی از رایجترین کارها در آزمایشگاه های 

تحقیقاتی و کاربردی می باشد. در این کار ریسک 

فاکتورهای ارگونومیک شامل اعمال نیرو توسط انگشت، 

حرکات تکراری، پوسچرها )وضعیت های بدنی( غلط 

مخصوصاً در قسمت مچ، بازوها و شانه ها به وفور دیده 

 می شود.

در هر بار  -2از پیپتهای کوتاه و نازک استفاده کنید. -1

دقیقه ای با پیپت ها، استراحت های کوتاه  36تا  26کار 

از صندلی های قابل  -3دقیقه داشته باشید. 5تا  3مدت 

نمونه ها و ابزار کار  -4تنظیم در حین کار استفاده شود.

در دسترسی آسان قرار داده شوند )دسترسی آسان یعنی 

 66تا  46محدوده ای نیم دایره ای جلو فرد به شعاع بین 

موق  استفاده از پیپت کمترین نیرو را  -5سانتیمتر(.

از پیپتهای با مکانیسم ماشه ای جدید  -6اعمال کنید.

استفاده کنید که برای فعال شدن به کمترین نیرو نیاز 

کار با پیپت کشی را هرگز با دهان انجام  -7است.

کار با پیپت را به صورت چرخشی بین وظایف  -5ندهید.

مختلف آزمایشگاهی و بین دستها و بین افراد انجام 

ایستگاه کار با پیپت را به گونه ای تنظیم کنید  -9دهید.

که افراد در حین کار کردن مجبور نباشند که دست و 

 بازوی خود را در وضعیت باال نگهدارند.
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