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  آميته ايمني
 

از كارمندان با تجربه بخش ) بسته به وسعت آزمايشگاه( نفر 10 تا 5تعداد  از "كميته ايمني معموال
هاي مختلف تشكيل مي گردد و يك فرد مسئول با عنوان افسر ايمني كه در مقابل آزمايشگاه 

يك ميكروب شناس و يا يكي از كارشناسان . بعنوان دبير كميته انتخاب مي گردد, مسئول است
جلسات كميته كه .  قسمت اداري بايد عضويت اين كميته را دارا باشندآزمايشگاه و نمايندگاني از

خونسرد و ,    مسئول كميته ايمني بايد فردي مجرب.شودمي حداقل هر دو ماه يك بار تشكيل 
   پيشنهادات كميته .كاردان باشد و اطالعات الزم را قبل از احراز پست سازماني فرا گيرد

كميته هاي ايمني شامل افرادي است با . عطلي اجرا گردد بايستي جدي تلقي گشته و بدون م
  . تخصصهاي گوناگون كه در تصميم سازي مرتبط با فعاليتهاي ايمني كمك مي كنند 

 آزمايشگاهكميته ايمني در جهت تامين و حفظ محيط سالم و پاك ، ارتقاء سطح سالمت در محيط                  
مـي  و كمك به حفظ محيط زيـست، تاسـيس          ، آموزش و باال بردن آگاهي در مورد حفظ سالمتي ،            

سالم سازي هر چـه بيـشتر   و  و وظيفه اطالع رساني، آموزش و باال بردن سطح آگاهي كاركنان   گردد
 دستيابي به محل هاي كاري ايمن و بهداشتي مـسئوليت           .محيط كار و آزمايشگاه ها را به عهده دارد        

هـر  . يت خود پرسنل آزمايشگاه مـي باشـد         تشكيالت ، مدير آزمايشگاه ، پرسنل سرپرستي و در نها         
مـدير  . كارمند آزمايشگاه بايستي از هـر تالشـي بـراي حفاظـت خـود و همكـارانش دريـغ ننمايـد                      

آزمايشگاه بايستي بداند كه حوادث علت دارند و بنـابراين بوسـيله يـك برنامـه ايمنـي خـوب قابـل                      
  .پيشگيري هستند 

  
  : كميتهساختار

  
  كميته مركزي   

  معاون غذا و دارو:  يتهرييس كم -1
  مدير آزمايشگاه: كميتهدبير -2

 . بنام افسران ايمنيهآزمايشگابخشهاي مختلف نمايندگان : معاونين -3

 كارمند  اداري -4

 
  : كميته علمي 

كـه يـك نفـر آنهـا ميتوانـد يـك            - با همكار ي ديگر اعضاء     -  مركزي  دو يا سه نفر از اعضاي كميته      
سي و يا يك رشته مربوطه و ترجيحـا از اعـضاي هيئـت علمـي                متخصص در امور ايمني  يا سم شنا       

  .باشد

http://lab-sciences.blogfa.com/post-24.aspx
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   :كميته تام
 كاركنـان  آزمايـشگاه  كـه  وظـايف هـر      ديگر اعضاي عادي و شامل كميته مركزي، كميته علمي و  

   .ميگرددمشخص كدام 
  

   ايمني مركزيوظايف اصلي كميته

  ارچوب سياستهاي ايمنيتدوين برنامه ها و دستورالعمل هاي مورد نياز در چ    -

   نظارت و ارزيابي اجراي برنامه ها و دستورالعمل هاي ايمني    -

    بهداشت ونظارت بر ايجاد اطالعات ايمني    -

   بر اجراي آنها تدوين برنامه هاي آموزشي ايمني و نظارت    -

   .پي گيري امور جاري ايمني    -
  

  : كميتهرييسوظايف 
  .يته و ديگر امور مربوط به كميته نظارت بر اعمال دبير كم

   
  : كميتهدبيروظايف 

  برنامه ريزي براي انجام وظايف اجرايي و نظارتي كميته ايمني     -

  تشكيل كميته ايمني و برگزاري جلسات منظم     -

  تشكيل كميته هاي فرعي اجرايي و نظارتي مورد نياز     -

  گيري و اجراي مصوبات كميته ايمني پي    -

  ارائه گزارش     -

 و با همكاري دبير كميتـه ايمنـي انجـام           آزمايشگاه  انجام وظايف فوق با استفاده از امكانات        
  .مي شود
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فعاليت نموده و اعضاي آن شامل معـاون غـذا و            كميته مركزي   زير نظر معاون غذا و دارو            -1ماده

دبيـر شـورا و     ايشگاه به عنوان      دارو به عنوان سر پرست اصلي و راهبردي كميته مركزي و مدير آزم            

 هآزمايـشگا  نماينده بخشهاي مختلـف       و معاونين   و مسئول پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبات شورا       

 و  يك نماينده بخش ميكروبي يك نماينـده            يك نماينده بخش شيمي    ( تحت عنوان افسران ايمني   

صين از هـر بخـش  بـه         متخصـ  اعضاي عادي شامل       و  )  و ديگر بخشهاي موجود    بخش سم شناسي  

   مي باشند افسران ايمني پيشنهاد وبه مركزي تشخيص كميته

اگرچه مسئوليت تعيين و اجراي برنامـه ايمنـي آزمايـشگاه نهايـت بـا مـدير آزمايـشگاه اسـت ، در                       

. آزمايشگاه ، مطلوب است تا مسئوليت اعضا كارمند به عنوان نماينده به افـسر ايمنـي واگـذار شـود               

ايستي بخشي از تيم مديريتي براي بهينه سازي آموزش ايمنـي ، بازرسـي هـا ، تلقـين     افسر ايمني ب  

د كـه   افـسر ايمنـي بايـستي ببينـ       . ي باشـد    فكري به كاركنان جديد و فراگيري بروز اطالعات ايمنـ         

افسر بايستي بازرسـيهاي    . تجهيزات حفاظت فردي پرسنل در دسترس باشد و مناسب استفاده شود            

م ايمنـي را   يـ  اضطراري از قبيل اطفا كننده هاي حريق ، سيستمهاي هشدار و عال            دوره اي تجهيزات  

بازرسي دوره اي آزمايشگاه براي خطراتي كه تحت پوشش قرار نگرفته اند مشاهده كنـد              . انجام دهد   

 و تذكرات را به افراد بـراي آگـاهي از فعاليتهـاي ايمـن      قوانين ايمني را رعايت مي كنند        كه پرسنل 

  .بدهد 

يك نماينده در ارتباط با كميته ايمنـي و بهداشـت محـيط كـار بايـد                  حداقل   هر بخش   : 1 تبصره    

  .داشته باشد 

  

 مسئول اجرا ونظارت بر     سال  يك   نمايندگان بخشها مانند اعضاي كميته مركزي به مدت       : 2تبصره   

  .مصوبات كميته مركزي در بخش هاي مربوطه زير نظر مدير گروه خواهند بود 
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 و ارائـه    تـشكيل و مـسئول گـرد آوري اسـتانداردها     مركـزي   گروه علمي زير نظـر كميتـه       -2ده  ما

  .راهكارهاي علمي و آموزشي در ارتباط با بهداشت و ايمني آزمايشگاه ها و محيط كار خواهد بود 

  

  : شرح زير مي باشد   وظايف كميته ايمني و بهداشت محيط كار به-3ماده

ريزي آموزشي و نظارت بر بهداشت و ايمني در واحد هاي مختلف اري، برنامه ذ سياستگ-1

   .آزمايشگاه 

  . پسمانهاي خطرناك آزمايشگاهي  انتقال و دفع بهداشتي- نظارت مستقيم بر جمع آوري-2

 عوامل موثر   فعال و همكاري  براي جلب مشاركت آزمايشگاهي وبيرون  ايجاد هماهنگي درون-3

  . آزمايشگاه  هاي بهداشت و سالم سازي محيطدر ارتقاء و اجراي برنامه

 واحد هاي  آزمايشگاههاو  فعال در برنامه ها با ساير  ايجاد ارتباط و هماهنگي و مشاركت-4

 و حفاظت محيط زيست منطقه براي همسو نمودن يبهداشت حرفه اي دانشگاه، مراكز بهداشت

  .طقه اي و ملي من محلي،برنامه هاي آزمايشگاه درفعاليت هاي سالم سازي 

اري و برنامه ذ مطالعه، جمع آوري و بررسي و تجزيه و تحليل اطالعات مورد نياز جهت سياستگ-5

  . و بهداشتي آزمايشگاهايمني و اجراي برنامه هاي سالم سازي و انجام مراقبت هاي  ريزي

 هاي مختلف  و واحد در آزمايشگاه  مركز  بررسي منظم مطابق با برنامه از قبل تدوين شده -6

  .جهت اطالع از وضعيت ايمني حرفه اي و اتخاذ تصميمات براي رفع مشكالت موجودتابعه 

عوامل زيان آور )نمونه برداري، سنجش وارزيابي مستمر( برنامه ريزي و نظارت در جهت پايش -7

ر  تهويه و عوامل زيان آوآزمايشگاه كه شامل شناسائي، نمونه برداري و  ارزشيابي در محيط 

كه ممكن است به نحوي سالمت جسمي و رواني آزمايشگاه شيميايي، فيزيكي، بيولوژيك در 

  .اجتماعي كاركنان را مورد تهديد قرار دهد
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 بررسي، جمع آوري و ثبت صحيح اطالعات و تجزيه و تحليل حوادث احتمالي كه در واحدهاي -8

  .ذيربطمختلف اتفاق مي افتد و اعالم به مديريت واحد و مسئولين 

 بررسي عوامل ارگونوميك و ارائه راه حل هاي مناسب جهت انجام صحيح كارها و يا تغييرات -9  

الزم در فعاليت مورد نظر و ارائه پيشنهادات در خصوص مناسب بودن مواد و ابزار و وسايل مورد 

  .استفاده در آزمايشگاه

 در جهت كاهش هاي ايمن تر  و روش كاراسبئه راه حل هاي علمي فني و اجرايي منا ار-10

  . موجود و كاهش ريسكهايكاركنان با عوامل زيان آور مواجهه و تماس

  . برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي ضوابط كمي و كيفي مصوبه توسط كميته-11

 و كه مغاير بهداشت و ايمني بودهآزمايشگاه  كميته مي تواند از فعاليتهايي در واحدهاي - تبصره

يا محيط زيست مي نمايد  و  و ارباب رجوع كارآموزان كاركنان و ات حاد براي سالمتي ايجاد خطر

كه ضوابط كميته را رعايت يت هايي   و اخطارهاي الزم از فعالممانعت نموده و پس از دادن تذكرات

  . جلوگيري كندمعاون غذا و داروننموده و از آنها تخطي كنند با هماهنگي 

، كارشناسان و ساير موزشي جهت سرپرستان آزمايشگاه ها اي برنامه هاي آ برنامه ريزي و اجر-12

 باورها و عملكرد - پرسنل به نحوي كه عالوه بر ارتقاء سطح آگاهي، موجب تغيير در نگرش 

 محيط كار مشاركت فعال  و امنيت بيشتر  شده تا در اجراي سالم سازيآنهارفتارهاي بهداشتي 

  .جويند

 اعم    گردآوري استاندارهاي ايمني محيط كار و تهيه، تدوين و تنظيم وسايل كمك آموزشي-13

  .از پوستر، پمفلت، مقاله، فيلم، اساليد جهت گروهاي هدف

 همكاري و مشاركت فعال در برگزاري گردهمائي ها، سمينارها در زمينه بهداشت وايمني - 14 

  .آزمايشگاه هاي تحقيقاتي

  . ساير واحد هاي تابعه حل هاي مناسب در جهت رفع نواقص اعالم شده ارئه راه -15
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    بررسي فعاليت ها و پروژه هاي تحقيقاتي كه امكان خطرزا بودن آن وجود دارد جهت-16

ئه گزارش اپيشگيري و كنترل هر گونه مواجهه مخاطره آميز افراد با عوامل زيان آور احتمالي و ار

  .ئولين ذيربطالزم به سرپرست واحد و مس

مواد سمي و   طرح هاي تحقيقاتي كه در آن از عوامل عفونت زا، حيوانات آزمايشگاهي و يا: تبصره

  . برسندآزمايشگاه مركزاستفاده مي شود بايد ثبت شده و به تائيد كميته ايمني خطرناك 

ت جهت  مطرح نمودن سريع هر گونه عامل زيان آور براي سالمتي افراد شاغل و محيط زيس-17

  .رفع سريع معضل

 آزمايشگاه  نظارت و كنترل فني و مهندسي بر سيستم هاي آب، برق، گاز و اطفاء حريق-18

  . با هماهنگي تاسيساتمعاونت غذا و دارو 

از نظر  تابعه و كارخانجات شركت ها آزمايشگاههاي   ايمني و بهداشت نظارت بر عملكرد-19    

  .رعايت اصول بهداشت و ايمني

 تهيه دستور العمل هاي بهداشتي الزم براي كار در آزمايشگاه ها، و پيگيري جهت اجراي -  20

  .دقيق آنها و نظارت بر كيفيت و نحوه دفع پسمانهاي توليدي

واحدهاي دانشگاه در جهت ارتقاء سالم و ساير معاونت   ادارات ايجاد هماهنگي و همكاري بين-21

 . و ايمنياشتسازي وبهد

  ظر در سياست هاي ايمني در صورت لزوم و اعالم آن به تمام كاركنان تجديد ن- 22

   مسئوليت پذيري كاركنان در مقابل كميته ايمني  -23

   رعايت اصول استاندارد در فراهم آوردن كليه امكانات كمك هاي اوليه  -24

  .تشكيل كميته اضطراري براي موارد فوري و اضطراري كميته ايمني- 25
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اين .  آدرس و شماره تلفن اين كميته بايد مشخص و در دسترس همه كاركنان باشد,مشخصات, نام 

كميته بايد براي موارد خطر فوري برنامه ريزي كند و هر از گاهي كاركنان مؤسسه را بطور اتفاقي 

ارزيابي واقعي از اتفاقاتي كه ممكن است در يك آزمايشگاه پيش . براي مواجه با خطر آزمايش كند

بعنوان مثال در آتش سوزي كه . ياري از اتفاقات قابل كنترل و پيش بيني را آشكار مي كندبس, آيد

ممكن است يك يا چند بخش آزمايشگاه را فرا گيرد ريختن و تراوش مواد شيميايي در كريدورها و 

نقص قدرت هودهاي باكتريولوژيك و , نشت گازهاي سمي و يا تباه كننده, يا داخل آزمايشگاه

تراوش , خرابي سيستم برق و سيم كشي ها كه ممكن است منجر به آتش سوزي گردد, شيمي

كميته ايمني و . آزمايشگاه و نظاير اين حوادث, بخش ميكروبيكردن مواد بيماريزا در داخل اتاق 

دستورالعمل هاي الزم را تهيه و در دسترس افراد قرار , اضطراري بايد براي هر يك از موارد فوق

  .دهند

 پتوهاي ، خاموش كننده هاي حريق:نظيرتجهيزات ايمني براي آزمايشگاه مهيا نمودن  - 27

- جمعيتجهيزات حفاظت فردي و - جعبه هاي ايمني -دوشهاي ايمني- دوش ايمني-حريق

  وعينكهاي ايمني 

 ساير موارد در صورت ضرورت با نظر كميته اضافه و يا حذف خواهد شد و مواد مذكور با -28

  .لين قابل تغيير خواهد بودصالحديد مسئو

  پايان

  

  

  



 

 9

                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 10

  

  توضيحاتي در مورد برخي تجهيزات ايمني

  دوشهاي ايمني

 از يك آزمايشگاه مي باشد و در حوادثي كه در آن اسيدها ، سودسوز آور يا ساير مايعات مضر يدوشهاي ايمني بخش
دوشها در محلي مناسب كه يك آبگذر . ديگر فوريتها وجود دارد ، مورد استفاده قرار ميگيرد ، آتش گرفتن لباسها و 

   . گردندو كف زير آن را از يخ زدگي محافظت و دايم و بطور منظم تست داده داشته باشد قرار 
  
  :شوينده هاي چشمي -

ير ارادي به سوي سينكها مي روند و در زمان حادثه پرسنل به طور غ. اهميت شوينده هاي چشمي بحث انگيز است 
 بنابراين شوينده هاي  با فشار زياد چشمها را مي شويند اما كمتر به سوي محل شوينده هاي چشمي مي روند ،

برخي از متخصصين معتقدند كه جريان نوار مانند آب در شستن چشم تمايل  . داده شوندچشمي را در سينكها قرار 
استفاده از بطريهاي شستشوي چشم و مشكالتشان در . داشته تا آنكه آنرا بيرون بياورد به جلو بردن ذره داخل چشم 

  .جاهاي ديگر توضيح داده شده است 
  
  : سپرهاي حفاظتي -

   . گردندهودهاي شيميايي مناسب با شيشه ايمني و درهاي قابل حركت فراهم 
  
  جعبه هاي ايمني -

جعبه ها براي . ي پيشگيري از از پاشش مواد مضر طراحي مي شود جعبه هاي ايمني براي كاهش پيامد حادثه برا
از قوطي هاي ايمني تاييد شده بوسيله آزمايشگاه . انتقال مواد شيميايي بويژه اسيدهاي غليظ و قليا بكار ميرود 

   . گردنداستفاده 
  

  : سيستمهاي محدود ويژه 

   

يا بخارت سمي با عفوني توليد ميكنند ، بايستي در يك كار با مواد بي نهايت خطرناك يا آنهايي كه ايروسلهاي 
  . سيستم ويژه محدود انجام شود 

    

  : تجهيزات حفاظت فردي و مواد -
سپرها و ساير ايتمهاي  عينكها ، تجهيزات حفاظت فردي شامل روپوش آزمايشگاه ، دستكش ها ، كفشها ، كاله ،

قرار  تفاده آنها ، ناظر بر فعاليتهاي ويژه اي است كه انجام ميشود ،انتخاب و اس. ايمني توسط افراد به كار مي روند 
اين قبيل تجهيزات براي حفاظت مهم اند اما همچنين به عنوان يك يادآوري كننده نياز ايمني انجام وظيفه . دارد
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فاده انها اطمينان اگر نياز به اين تجهيزات تعيين شود اين از مسئوليت مديران و سرپرستان است كه از است. مي كند 
  . حاصل كنند 

  
  پوشيدن لباس -

كاركناني كه با مواد مواد سرطانزاي احتمالي ، و مواد . پوشيدن لباس فردي يك مانع ميان فرد و خطر ايجاد ميكند 
آسيب زا ممكنه نيازمند باشند تا زمانيكه وارد محيط كاري مي شوند لباس آزمايشگاه پوشيده و دوباره هنگام ترك 

اين فقط از انتقال مواد خطرناك به خارج از محيط كار كمك نمي كند بلكه . ل كار لباس را تعويض كنند مح
  . لباسهاي مصرف شده آزمايشگاه بايستي سوزانده شوند . همچنين حمل و تميز كردن لباسها را نيز شامل مي شود 

   

   

  : دستكشها 
.. زمانيكه مايعات خطرناك حمل ميشود   استنممكدستكشهاي الستيكي . دستكشها بسيار مهم هستند 

. دستكشهاي عايق براي حمل مواد داغ و سرد ضروري است اما از استفاده دستكشهاي آزبستي اجتناب شود 
دستكشهاي چرمي سنگين براي حمل حيوانات ممكنه مورد ) ابزارها (دستكهاي كتاني براي حفاظت از دستگاهها

  .نياز باشد
  . ات در مورد تراوش مواد در دستكشها در رنج وسيعي از حاللها در دسترس مي باشد در حال حاضر اطالع

  :عينكهاي ايمني - 

تمامي پرسنل .  بسيار جدي باشدن استوچك باشد، پيامد حوادث چشمي ممكنحتي اگر احتمال وقوع حادثه ك
رخورد مواد پرتاب شده ، پودرها يا مواجهه ب اينها از ترشح مواد ،. آزمايشگاه بايستي از عينكهاي ايمني استفاده كنند

عموما عينكهاي ايمني استفاده نمي شوند اگر چه تمامي چشم را محافظت . با پرتو ماورابنفش پيشگيري ميكنند 
به عنوان مثال . اگر كار داراي خطرات ويژه براي چشم باشد حفاظهاي اضافي را مد نظر قرار دهيد . مي كنند 

ا فيلترهاي مخصوص براي دميدن در شيشه ، جوشكاري ، كار با ليزر يا مواجهه با شكلهاي ديگري استفاده از لنزها ب
عينك ايمني با حفاظ كناري يا گوگلها با . از تشعشع اگر يك فرد بايستي در اتاقي با اشعه ماورابنفش كار كند 

در كار با اسيد يا . وستي فراهم كنيد براي فعاليتهاي مطمئن حفاظت را براي مواجهه پ. قطعات جامد استفاده كنند
  .ها بلكه كل صورت استفاده كنيد مواد خوردنده از سپرهاي حفاظتي صورت براي حفاظت نه فقط چشم

  
  : رسپيراتورها 

رسپيراتورها بايستي براي موقعيتهاي اضطراري كه در مواجهه با گازها ، فيومها يا آيروسلها بوجود مي آيد در 
در آزمايشگاههايي كه از گاز سمي از قبيل برون تري فلورايد، كلرين . ق قبل از ورود تهويه گردد دسترس باشد و اتا

، دي متيل آمين ، اكسيد اتيلن ، فلورين و برميد هيدروژن استفاده ميكنند و رسپيراتورها تهيه شود و ترجيحا از نوع 
انات عفوني استفاده مي كند كه خطر آيروسلها ي يا دمنده هوا باشند اگر آزمايشگاهي از حيو) SCBA(رساننده هوا

  . عفوني نيز وجود دارد از رسپيراتورهاي تصفيه كننده هوا يا ماسكهاي صورت استفاده شود 
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