ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻣﺘﯿﺎز
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺘﻬﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ

اﯾﻤﻨﯽ وﺳﻼﻣﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎدر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه:ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺮﺗﻀﻮي
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻬﯿﻪ:زﻣﺴﺘﺎن94
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت واﺣﺪآﻣﻮزش

ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻓﯾزﯾﮑﯽ  :ﺑرق ﮔرﻓﺗﮕﯽ ،ﺳوﺧﺗﮕﯽ  ،اﺷﻌﮫ ﯾوﻧﯾزان و...
ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ :ﻻﺗﮑس ،ﻓرﻣﺎﻟدﺋﯾد ،ﺣﻼﻟﮭﺎ وﺳﺎﯾر ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ
ﺑﯾوﻟوژﯾﮏ :ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻣﻧﺗﻘﻠﮫ از راه ﺧون و..
ارﮔوﻧوﻣﯾﮏ:ﮐﺎراﯾﺳﺗﺎده ﯾﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ طوﻻﻧﯽ ،ﺣرﮐﺎت ﻣﮑرر اﻧدام
ھﺎو..
ﺳﺎﯾﮑوﻟوژﯾﮏ)رواﻧﯽ( :اﺳﺗرس ﺷﻐﻠﯽ ، ،ﺷﯾﻔت ﮐﺎری و...
ﺣﺮﯾﻖ ) آﺗﺶ (
آﺗش ﺳوزی ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧطری اﺳت ﮐﮫ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه را ﺗﮭدﯾد
ﻣﯾﮑﻧد  .روﺷن ﮔذاﺷﺗن ﺷﻌﻠﮫ ﮔﺎز و روﺷن ﺑودن ﭼراغ اﻟﮑﻠﯽ
در ﮐﻧﺎر ﺷﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﺣﺗوی ﻣواد ﻗﺎﺑل اﺷﺗﻌﺎل ،روﺷن ﻣﺎﻧدن
وﺳﺎﯾل اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑرﻗﯽ ﭘس از ﮐﺎر و ...آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه از ﻣﮭم
ﺗرﯾن ﻋواﻣل آﺗش ﺳوزی اﺳت .
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﺗﺶ ﺳﻮزي و اﻧﻔﺠﺎر:
-١در ﺻورت اﻣﮑﺎن از ﺑﮑﺎر ﺑردن ﺷﻌﻠﮫ در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﯾد .
 -٢ھرﮔز ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻊ ﻗﺎﺑل اﺷﺗﻌﺎل را در ظرف ﺑﺎز ﺣرارت
ﻧدھﯾد.
 -٣ھﻧﮕﺎﻣﻲ ﮐﮫ واﮐﻧش ﮔرﻣﺎزاﯾﻲ را اﻧﺟﺎم ﻣﻲ دھﯾد ﯾﮏ ﺣﻣﺎم
آب ﺳرد ﯾﺎ آب ﯾﺦ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد.
 -٤ﻣﺣل ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﮐﭘﺳول آﺗش ﻧﺷﺎﻧﻲ را ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد.
 -٥ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب.
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﻗﺪام در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ:
 -١ﻛﻧﺗرل ﺧود را از دﺳت ﻧدھﯾد و ﺧوﻧﺳردي ﺧود را ﺣﻔظ
ﻛﻧﯾد.
 -٢ﺑﮫ ﻣﺣض ﻣﺷﺎھده ﺣرﯾق ﺷﺳﺗﻲ اﻋﻼم ﺣرﯾق را ﺑﮫ ﺻدا در
آورده و ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ﺑﺎ آﺗش ﻧﺷﺎﻧﻲ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
 -٣در ﺻورت اﯾﻣن ﺑودن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻛﭘﺳول ﻣﻧﺎﺳب آﺗش
را ﻣﮭﺎر ﻛﻧﯾد.
 -٤از آب ﺑراي ﻣﮭﺎر آﺗش ھﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑرق و ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت
ﻗﺎﺑل اﺷﺗﻌﺎل اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻛﻧﯾد.
 -٥در ﺻورﺗﻲ ﻛﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾد آﺗش را ﺧﺎﻣوش ﻛﻧﯾد ﺑﮫ ﺳﻣت
درھﺎي ﺧروﺟﻲ ﺑروﯾد .

ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ
 -١در ھر روز ﺑﯾش از ٥ﺳﺎﻋت ﺑﺎ ﻣﯾﻛروﺳﻛوپ ﻛﺎر ﻧﺷود و
اﯾن ٥ﺳﺎﻋت در طول روز ﺗﻘﺳﯾم ﮔردد .
 -٢ﺳﻌﻲ ﻛﻧﯾد ﻣﯾﻛروﺳﻛوپ ﻗﺎﺑل ﻛﺷﯾدن ﺑﮫ طرف ﻟﺑﮫ ﺳطﺢ ﻣﯾز ﻛﺎر
ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻛﺎرﺑر در ﯾك وﺿﻌﯾت ﺑدﻧﻲ راﺳت ﺑﺎ آن ﻛﺎر ﻛﻧد.
 -٣ﺑﮭﺗر اﺳت ﻣﯾز ﻛﺎر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ اي ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺳﺎﻋد ﻓرد در ﺣﯾن ﻛﺎر
ﺑﺎ ﻣﯾﻛروﺳﻛوپ ﺣﻣﺎﯾت ﮔردد.
 -٤از زﯾرﭘﺎﯾﮫ ھﺎي ﭼوﺑﻲ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود و از ﻗرار دادن ﭘﺎھﺎ روي
ﺣﻠﻘﮫ ھﺎي ﻓﻠزي زﯾر ﺻﻧدﻟﻲ ﺑﮫ ﺷدت اﺟﺗﻧﺎب ﮔردد.
 -۵از ﯾك ﺻﻧدﻟﻲ ﺑﺎ طراﺣﻲ ارﮔوﻧوﻣﯾك اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧﯾد ﻛﮫ داراي ﺗﻛﯾﮫ
ﮔﺎه ﻛﻣر ﯾﺎ ﭘﺷت ،ارﺗﻔﺎع ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم و زاوﯾﮫ ﺻﻧدﻟﻲ ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم
ﺑﺎﺷد.
 -٦از ﺗﻛﯾﮫ ﮔﺎه ھﺎي ﺳﺎﻋد ﺑراي ﺣﻣﺎﯾت آن در طول ﻛﺎر ﺑﺎ دﻛﻣﮫ
ھﺎي ﺗﻧظﯾم اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
 -٧در ﺻورت اﻣﻛﺎن ،ﺑﺎﻻ آوردن ﯾﺎ ﻗرار ﮔﯾري ﻣﯾﻛروﺳﻛوپ در
ﯾك زاوﯾﮫ اي ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﻓرد ﺑﺗواﻧد از ﻋدﺳﻲ ﭼﺷﻣﻲ ﺑﮫ طور
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ داﺧل ﻧﮕﺎه ﮐﻧد .

ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻤﻨﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﯿﭙﺖ

ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﯾﭘﺗﮭﺎ ﯾﮑﯽ از راﯾﺟﺗرﯾن ﮐﺎرھﺎ در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎی
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ و ﮐﺎرﺑردی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﮐﺎر رﯾﺳﮏ ﻓﺎﮐﺗورھﺎی
ارﮔوﻧوﻣﯾﮏ ﺷﺎﻣل اﻋﻣﺎل ﻧﯾرو ﺗوﺳط اﻧﮕﺷت  ،ﺣرﮐﺎت
ﺗﮑراری ،ﭘوﺳﭼرھﺎ) وﺿﻌﯾت ھﺎی ﺑدﻧﯽ( ﻏﻠط ﻣﺧﺻوﺻﺎ در
ﻗﺳﻣت ﻣﭻ ،ﺑﺎزوھﺎ و ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ وﻓور دﯾده ﻣﯽ ﺷود.
 -١از ﭘﯾﭘﺗﮭﺎی ﮐوﺗﺎه و ﻧﺎزک اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 -٢در ھر ﺑﺎر ﮐﺎر  ٢٠ﺗﺎ  ٣٠دﻗﯾﻘﮫ ای ﺑﺎ ﭘﯾﭘت ھﺎ ،اﺳﺗراﺣت
ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﻣدت  ٣ﺗﺎ  ٥دﻗﯾﻘﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .
 -٣از ﺻﻧدﻟﯽ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم در ﺣﯾن ﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
 -٤ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ و اﺑزار ﮐﺎر در دﺳﺗرﺳﯽ آﺳﺎن ﻗرار داده ﺷوﻧد)
دﺳﺗرﺳﯽ آﺳﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣدوده ای ﻧﯾم داﯾره ای ﺟﻠو ﻓرد ﺑﮫ
ﺷﻌﺎع ﺑﯾن  ٤٠ﺗﺎ  ٦٠ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر (.
 -٥ﻣوﻗﻊ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﯾﭘت ﮐﻣﺗرﯾن ﻧﯾرو را اﻋﻣﺎل ﮐﻧﯾد.
 -٦از ﭘﯾﭘﺗﮭﺎی ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ﻣﺎﺷﮫ ای ﺟدﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای
ﻓﻌﺎل ﺷدن ﺑﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﻧﯾرو ﻧﯾﺎز اﺳت.
 -٧ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﯾﭘت ﮐﺷﯽ را ھرﮔز ﺑﺎ دھﺎن اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾد .
 -٨ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﯾﭘت را ﺑﮫ ﺻورت ﭼرﺧﺷﯽ ﺑﯾن وظﺎﯾف ﻣﺧﺗﻠف
آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ و ﺑﯾن دﺳﺗﮭﺎ و ﺑﯾن اﻓراد اﻧﺟﺎم دھﯾد.
 -٩اﯾﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﯾﭘت را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﻓراد در
ﺣﯾن ﮐﺎر ﮐردن ﻣﺟﺑور ﻧﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ دﺳت و ﺑﺎزوی ﺧود را
در وﺿﻌﯾت ﺑﺎﻻ ﻧﮕﮭدارﻧد .

ﺻﺪﻣﺎت و ﺧﻄﺮات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺧﯾﻠﯽ از ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎ ﯾﺎﻓت ﻣﯾﮕردﻧد ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﻣﯽ  ،ﺧورﻧده ﯾﺎ ھر دو آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﻧد .ﺗﺎﺛﯾرات ﺳﻣﯽ
آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑراﺳﺎس ﺣﺎد ﯾﺎ ﻣزﻣن ﺑودن ﻣﻌرﻓﯽ ﮔردد.
راﻫﻬﺎي ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ:
 -١اﺳﺗﻧﺷﺎق
 -٢ﺧوردن
 -٣ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﭘوﺳت ﯾﺎ ﭼﺷم
 -٤ﺗزرﯾق
ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ درﻣﻮرد ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه:
 -١ﻛﻠﯾﮫ ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﻲ ﺑﺎﯾد ﺑرﭼﺳﺑﮭﺎي اطﻼﻋﺎﺗﻲ ﻻزم را
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
 -٢ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﻲ و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﻲ ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ دﺳﺗور
اﻟﻌﻣل ھﺎ اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.
 -٣ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﻲ ﺑﺎﯾد دور از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺣرارت و ﻧور ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺧورﺷﯾد ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
 -٤از ﻗﻔﺳﮫ ﺑﻧدي ھﺎي ﺿد زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﻲ ﺑﺎ
ﻟﺑﮫ ھﺎي ﺣﻔﺎظﺗﻲ و ﻗدرت ﺗﺣﻣل ﺑﺎر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ اﺗﺻﺎﻻت
ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد.
 -٥ﻣواد ﻗﺎﺑل اﺷﺗﻌﺎل و ﺧورﻧده ﺑﺎﯾد در ﻛﺎﺑﯾﻧت ھﺎي
ﻣﺧﺻوص ﺿد اﺷﺗﻌﺎل و ﺧوردﮔﻲ و ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم
ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب و دور از ﻣواد اﻛﺳﯾد ﻛﻧﻧده ﻧﮕﮭداري
ﮔردﻧد.
 -٦اﺳﯾد ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺟدا از ﻗﻠﯾﺎھﺎ  ،ﺳﯾﺎﻧﯾدھﺎ و ﺳوﻟﻔﯾدھﺎ ﻧﮕﮭداري
ﺷوﻧد.
ﻣواد واﻛﻧش ﭘذﯾر ﺑﺎﯾد دور از ﺣرارت ،ﺿرﺑﮫ و اﺻطﻛﺎك
ﻧﮕﮭداري ﺷوﻧد.
 -٧ﻣواد ﺳﻣﻲ در ﻣﺣل ھﺎي ﻣﻧﺎﺳب و ﺑﺎ ﺗﮭوﯾﮫ ﻣوﺿﻌﻲ
ﻧﮕﮭداري ﺷوﻧد.
 -٨ﻣواد ﺟﺎﻣد ﻏﯾر ﻓرار و ﻏﯾر واﻛﻧش ﭘذﯾر در ﻛﺎﺑﯾﻧﺗﮭﺎ ﯾﺎ
ﻓﻘﺳﮫ ھﺎي ﺑﺎز ﻟﺑﮫ دار ﻧﮕﮭداري ﮔردﻧد.

ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه :
 -١ھرﮔز ﺑدون روﭘوش ،دﺳﺗﻛش ،ﻣﺎﺳك ،ﻋﯾﻧك و ﺳﺎﯾر
وﺳﺎﯾل اﯾﻣﻧﻲ ﻣﻧﺎﺳب آزﻣﺎﯾش ﻧﻛﻧﯾد.
 -٢ﺷﯾﻠﻧﮓ ھﺎي آب و ﮔﺎز را ھرﮔز ﺑدون ﺑﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻛﻧﯾد.
-٣ھرﮔز از وﺳﺎﯾل ﻣﻌﯾوب و ﺷﻛﺳﺗﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻛﻧﯾد.
 -٥ھرﮔز ظروف ﺣﺎوي ﻣواد و ﻣﺣﻠول ھﺎ را ﺑدون درﭘوش
ﻣﺣﻛم ﻧﮕﮭداري ﻧﮑﻧﯾد .
 -٦ﻣواد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده را ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻣﺻرف در روي
ﻣﯾزھﺎ ﻧﮕﮭداري و ﺑﻘﯾﮫ را در ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺳب اﻧﺑﺎر ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 -٧ﻣﺣل ﻛﭘﺳول ھﺎي آﺗش ﻧﺷﺎﻧﻲ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﻲ و روش اﺳﺗﻔﺎده
از آﻧﮭﺎ را ﺑﯾﺎﻣوزﯾد.
 -٨ﻣﺳﯾرھﺎي ﺗردد در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه را ﺧﺎﻟﻲ از اﺷﯾﺎي ﻣزاﺣم
ﻧﮕﮭدارﯾد.
 -٩ﺣﺗﻣﺎ ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ ظرف ﺣﺎوي ﻣواد و ﻣﺣﻠول ھﺎ ﺑرﭼﺳب
ﻣﻧﺎﺳب را اﻟﺻﺎق ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 -١٠از ھرﮔوﻧﮫ ﺧوردن و آﺷﺎﻣﯾدن در ﻣﺣﯾط آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
ﭘرھﯾز ﻛﻧﯾد.
 -11ﻣواد و ﻣﺣﻠول ھﺎي ﺧطرﻧﺎك و آﻻﯾﻧده ﻣﺣﯾط زﯾﺳت را
در ﻓﺎﺿﻼب ﯾﺎ ﺳطل زﺑﺎﻟﮫ ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻛﻧﯾد.
 -١٢ﻗﺑل از ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﻲ ،اﺑﺗدا ﺑﺎ ﺧواص آﻧﮭﺎ آﺷﻧﺎ
ﺷده ،ﺧطرات آﻧﮭﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﻲ ﻧﻣوده و روش ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
اﯾن ﺧطرات را ﻓراﮔﯾرﯾد.
 -١٣طرز اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﺷم ﺷوی ودوش اﯾﻣﻧﯽ را ﻓرا ﺑﮕﯾرﯾد .
ﻧﺷﺎﻧﯽ :ﺷﯾراز-ﺑﻠوار ﭼﻣران-ﺟﻧب ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﭼﻣران-
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺣﺎج ﻣﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾل اﻣﺗﯾﺎز و ﻣرﮐز ﻓورﯾﺗﮭﺎی
ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﮭﯾد رﺟﺎﯾﯽ
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺟﮭت ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺳواﻻت٣٦٣٦٤٠٠١:

ﻣﻧﺑﻊ  :ﺳﻼﻣت اﯾﻣﻧﯽ و ﺑﮭداﺷت در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه .
 -٩ﻣﺎﯾﻌﺎت ﯾﺎ ﻣواد ﺧطرﻧﺎك ﻧﺑﺎﯾد در ﻗﻔﺳﮫ ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺑﺎﻻﺗر از
ﺳطﺢ ﭼﺷم ھﺳﺗﻧد ﻧﮕﮭداري ﺷوﻧد.

