
اي پزشکیهشناسایی و ارزیابی خطرات محیط کار در آزمایشگاه

رزیتــا خنافري
مهندس علیرضا مــداح

جهت کاهش و پیشگیري از بروز حوادثاي پزشکیهآزمایشگاهیارزیابی خطرات محیطشناسایی و:هدف
آزمایشگاههاي کلیه فرآیندها و فعالیت: دامنه کاربرد

:تعاریف
،، اشعهسمی،برقمواد عفونی،، یمیائیمواد ش(آسیب هرگونه موقعیت یا منبع بالقوه بروز:Hazardخطر 

.استدر محل انجام کار آنها یا ترکیبی ازو) ...یک کشوي باز و 
با لحاظ ط هر یک از خطرات آسیب وارد شود شانس و احتمال اینکه به یک شخص توس:Riskریسک 

.شدت آسیب
مقررات گرفتن الزامات قانونی ونظرریسکی است که با در:Tolerable Riskریسک قابل تحمل

.قابل قبول باشدآزمایشگاهعملیاتی ی و ، وضعیت مالداخلی
خسارات صدمه وجراحت،بیماري،،به فوتواقعه ناخواسته که منجراتفاق یا:Accidentحادثه 

.ها گرددآنترکیبی ازیازیست محیطی و، ساختمانی،تجهیزاتی
RPN :(Risk Priority Number)ریسک خطر پذیري

RPN)= میزان خسارات(شدت اثر ×احتمال وقوع حادثه ×میزان احتمال شناسائی حادثه 

گیري خارج از مرکزمانند نمو نههاي خارج از آزمایشگاه در محلانجام کار:وضعیت غیرعادي 
ي عادي و غیرعاديهادر فعالیتکنترل خــارج ازوبینی نشده پیشهاي وضعیت:وضعیت اضطراري

وزا ، سرطانخورندهسوزاننده،رادیواکتیو،سمی،اشتعال،قابلقابل انفجار،مواد:خطرناك مواد
هاي بیولوژیک آالینده

. پذیرندمیآن تأثیریا ازتأثیرگذاشته وآزمایشگاهعملکردگروهی که بریافرد: هاي ذینفعطرف
هاو دانشگاه، پزشکان گرهاي بیمه، سازمانهاي پزشکی، آزمایشگاهمراجعینکارکنان،: ندمان

: معیارهاي ارزیابی
میزان ریسک (RPNشود و از سه معیار جهت ارزیابی میزان ریسک پذیري خطرات استفاده میمعموالً

.دگردریسک تعیین میجنبه / اتشناسایی خطرجدولهر بخش در )پذیري خطرات

I.فواصل زمانی بروز ، که بر اساس آمادگی شناسایی خطر قبل از وقوععبارت است از میزان: احتمال وقوع
.آیدق سوابق حوادث و اتفاقات بدست میاز طریاین اطالعات.آیدیک خطر بدست می

.افتدیکبار اتفاق میهرچند سال،/ در هر سال ) بسیار ضعیف و نامحتمل(:1امتیاز 
.افتدیکبار اتفاق میدر هر سال) ضعیف و نا محتمل(:2امتیاز 



افتدیکبار اتفاق میدر هر چند ماه ) متوسط و کمی محتمل(:3امتیاز 
.افتددر هر ماه یکبار اتفاق می) تملقوي و بسیار مح(:4امتیاز 

II.گردددرجه بندي میهاي قانونیوضعیتبر اساس میزان خسارات و دوام اثر و:شدت اثر.
ریال 1.000.000، خسارات مالی تا م اثر بر سالمت انسان ناچیز بوده، دواالزام قانونی نداشته:1درجه 

.باشد
متی انسان آثار مشهودي بر جا ، بر سالخامت و دوام اثر قابل جبران بوده، والزام قانونی نداشته:2درجه 

ریال 10.000.000خسارات مالی تا . گذاردمی
ده در زمان نونی داشته، وخامت و دوام اثر جدي بوده و جبران خسارات و صدمات وارالزام قا:3درجه 

ریال 100.000.000خسارات مالی تا . شود، باعث نقص عضو دائم میزیادي قابل جبران است
خسارات مالی . شودباعث فوت میوده،، وخامت و دوام اثر غیر قابل جبران بالزام قانونی داشته:4درجه 

ریال و باالتر320.000.000تا 

III.مثل (چنانچه حادثه قابل کشف و قابل اجتناب باشد :احتمال تشخیص یا کشف حادثه قبل از وقوع
و چنانچه غیر قابل کشف و خارج از کنترل شخص ) 1(کمترین نمره ) فرو رفتن پا در چاهک بدون محافظ

.شوددر نظر گرفته می) 4(باالترین نمره ) مثل برخورد جسم پرتاب شده به شخص(باشد 
1نمره احتمال کشف و شناسائی حادثه و اجتناب از آن زیاد است                                       

2نمره احتمال کشف و شناسائی حادثه و اجتناب از آن با کمی دقت امکان پذیر است              

3نمره احتمال کشف و شناسائی حادثه و اجتناب از آن دشوار است                                     

4نمره احتمال کشف و شناسائی حادثه و اجتناب از آن امکان پذیر نیست                              

(RPN)محاسبه میزان ریسک پذیري حالت خطر

:شامل) R.P.N( نمره اولویت ریسک 

.دهدک پذیري حالت خطر را نشان می، میزان ریسنتیجه به دست آمده از فرمول باالکه 
محدوده محاسبه شده 

RPN

میزان
ریسک پذیري

اقدام پیشگیرانه الزم

64RPN27نیازمند صدور اقدام پیشگیرانه جهت تحت کنترل شدید
رنامه و ، بهدافو تعیین ادر آوردن خطرات

باشندهاي کنترلی میشاخص
26RPN17نیازمند صدور اقدام پیشگیرانه و آموزش کارکنان متوسط

زم به استفاده از و کارکنان ملباشندبخش میهر
.باشندلوازم ایمنی می

)RPN(میزان ریسک پذیري= ])Diagnosis(تشخیص ×  ) Occurrence(وقـوع × ) Severity( شدت [



16RPN1آگاه سازي کارکنان هر بخش ونیازمند توجیهکم
باشندمی

اقدام پیشگیرانه الزم را 64تا 17هاي بین RPNسازي با همکاري مدیر فنی براي بخش استاندارد:توجه
کاري تعریف هايبخشها ملزم به اجراي اقدامات پیشگیرانه براي بخشالن مسئونمایند و کلیه تعیین می

.باشندشده می
هاي الزم را به کارکنان اید توصیهبها خشالن بو مسئو، مدیر فنیمتوسطهاي کم وRPNبراي 

.دنمتذکر شو

: شرایط عادي 
هاي هاي آزمایشگاه در حالت عادي توسط بخشتبط با هر یک از عملیات و فعالیتها و خطرات مرجنبه

.گرددل ایمنی شناسایی میو مسئوسازي دارفنی، استاند
با در نظر جدول شناسایی و ارزیابی خطر ها و خطرات شناسایی شده بر اساس معیارهاي ذکر شده درجنبه

.گردندآنالیز و ارزیابی می... اطالعات و استانداردها وها، حوادث اتفاق افتاده،گرفتن سوابق فعالیت
،و مقادیر عددي ،، شدت و اثر تعییني هر یک از معیارهاي احتمال وقوعبرارتبه ارزیابی انتخاب شده

.شودعنوان درجه خطر یا پیامد ثبت میبدست آمده از حاصل ضرب آن، به
سازي مستند ارد توسط واحد استاندبا رعایت ترتیب درجه پیامد آنهاها و خطراتفهرست نهائی جنبه

مسئوالن خواهی ازو با نظرسازي؛ مدیر فنیل استانداردومسئاین فهرست در گروهی متشکل از . گرددمی
زامات الوجه به امکانات مالی، تجاري، تجهیزاتی، الزامات قانونی،با تشود و در هر دوره ها تعیین میبخش

.گرددهاي قابل تحمل آزمایشگاه تعیین میمشتریان بر اساس قراردادها و حد ریسک
هاي الزم قرار دارند، اهداف و برنامههایی که باالتر از حد ریسک قابل تحمل سازمانبراي خطرات و جنبه

سازي هر آزمایشگاه ها توسط واحد استاندارداین برنامه. شوندتعریف و اجرا میانداز آزمایشگاهدر چشم
.گرددارائه می، جهت تصویب به مدیر ارشد آزمایشگاهمدیر فنیتدوین و پس از اعالم نظر 

عاديشرایط غیر
،د ایمنی و هاي خارج از مرکز موارسازمان موظف است قبل از انجام فعالیتبا توجه به درخواست مشتریان

.بهداشت را با مسئولین ذیربط آن مرکز هماهنگ نماید
 ،ل ایمنی در آزمایشگاه مسئودر صورت عدم وجود مسئولین آگاه و مرتبط در زمینه ایمنی و بهداشت

.موارد را با مرکز مربوطه هماهنگ نمایدکلیه موارد را بررسی نموده و در صورت نیاز حتماًشخصاً
شرایط اضطراري 

هاي نماید و توصیههماهنگ میر فنی بالفاصله تمامی موارد اضطراري محل کار را با مسئولین بخش مدی
.دشومتذکر میالزم را به آنان


