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 بیمارستان: امنهد ""نحوه بسته بندی و انتقال ایمن نمونه های عفونی به آزمایشگاه :دستورالعمل عنوان

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:
 پرسنل بیمارستان

 

 فرد پاسخگو:
 فنی آزمایشگاه مسئول 

 

 تعاریف :

 شوند.تقسیم می Bو  Aمواد عفونی خود به دو گروه 

 Aمواد عفونی گروه 

های کشنده و یا تهدیدکننده زندگی در انسان و یا توانند باعث ناتوانی دائمی و یا بیماریموادی هستند که می

باشند. به طور مثال کشت های بومی و شرایط هر منطقه متفاوت میحیوان سالم شوند و بسته به بیماری

گیرند. مواد عفونی این گروه در این گروه قرار می Bها مانند هپاتیت ، بروسال، و کشت انواع ویروسباکتری سل

 اند.بندی شدهطبقه UN 2814تحت عنوان 

 UN 2900شوند، تحت عنوان که فقط باعث بروز بیماری در حیوانات می Aآن دسته از مواد عفونی گروه 

 گیرند. قرار می

 Bمواد عفونی گروه 

 UNو  Bهای بیولوژیکی گروه باشند، جز نمونهزایی دارا نمیمواد عفونی که شرایط فوق را از نظر بیماری

 شوند. بندی میطبقه 3373

 

 

 

http://medpip.com/2019/03/25/tuberculosis/
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 شیوه انجام کار:
 

رستان انتقال نمونه های آلوده یا نمونه هایی که احتمال آلودگی آنها وجود دارد از یک آزمایشگاه به آزمایشگاه دیگر، از بخش های مختلف بیما

این روند به آزمایشگاه بیمارستان یا آزمایشگاه خارج از بیمارستان و نیز از مطب پزشکان  به آزمایشگاه، باید تحت شرایط استاندارد صورت گیرد. 

با درج عالئم وبرچسب های الزم روی بسته ،  رعایت اصول ایمنی جهت انتقال  باید با استفاده از ظروف مناسب ، بسته بندی به روش استاندارد 

 نمونه، و درنظرداشتن شرایط مناسب طی انتقال نمونه به نحوی که کیفیت و تمامیت نمونه حفظ شود ، صورت پذیرد. 

ها می تواند از راه هوا، دریا ، جاده و راه آهن طبق قوانین موجود در هر کشور ودستورالعمل مربوطه، با رعایت شرایط صحیح حمل ونقل نمونه 

 بسته بندی و انتقال انجام شود.

 

وانتقال نمونه های مورد شرایط استاندارد نقل  در وپانزدهم  قوانین  سازمان ملل متحد بوده  ویرایش و فوق مراجعذیل خالصه ای از  راهنمای

مواد خطرناک اصوال  IATA =International Airline Transport Associationقوانین  طبق.کند می بحث یبالقوه عفون یاعفونی 

قرار می  6گروه بیشتر شامل مواد شیمیایی خطرناک می شوند، در این تقسیم بندی مواد عفونی درگروه  9. این گروه تقسیم می شوند 9به 

انگل گیرند. این گروه، مواد عفونی شناخته شده ویا موادی که ممکن است عفونی باشند، را دربر گرفته و شامل باکتری ها، ویروس ها، ریکتزیا، 

د در نها، قارچ هاونیزعوامل دیگری مانندپریون ها می باشند. این مواد  در صورتی که به دلیل بسته بندی نامناسب به بیرون نشت کنند، می توان

 تماس فیزیکی با انسان ویا حیوان باعث ایجاد بیماری گردند.

 

 بسته بندی نمونه ها

بسته بندی کلیه نمونه ها می بایست به روش استاندارد و با استفاده از سه محفظه صورت گیرد با توجه به نوع نمونه ای که منتقل می شود   

ه متفاوت است  نحوه بسته بندی نمونه های مختلف درشکل های پیوست آمده اطالعات روی برچسب الصاق شده روی محفظه خارجی نمون

 است.     

                                 

 روش بسته بندی:

 : جهت بسته بندی نمونه ها طبق شرایط استاندارد، باید از سه محفظه که واجد شرایط ذیل باشد، استفاده گردد

پیچ دارکه غیرقابل نفوذ به مایعات و همچنین غیر قابل نشت بوده، قرار داده شود. بیشتر اوقات نمونه ها نمونه ایتدا  باید داخل یک ظرف در

 داخل لوله آزمایش حمل می شوند.

 شکل درصورتی که تعداد نمونه ها و بالطبع تعداد لوله ها زیاد باشد، برای جلوگیری از تماس بین آنها می توان مطابق اشکال پیوست و به ویژه

لوله ها را توسط جداکننده های مقوایی ضخیم و یا جداکننده هایی ازجنس دیگر مانند اسفنج از یکدیگر جدا کرده و بسته بندی نمود  5شماره 

. 

س ویا ماده مشابه  گذاشت و سپ در صورتی که نمونه مایع باشد، باید اطراف لوله ها به طور جداگانه ماده جاذب الرطوبه مانند تکه های ابر 

 درمحفظه دوم قرارداد، در واقع این مواد جاذب بین محفظه اول ) لوله آزمایش( و محفظه دوم قرار می گیرند تا در صورت شکستن لوله ها یا



 
   

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعملعنوان سند: 

 HWI-LAB-21کد سند:

 اولویرایش: 

 98رماه آذتاریخ ابالغ: 

 ساالنه:تاریخ بازنگری

 

 

مقدار و حجم ماده جاذبی که بین محفظه اول و دوم  قرار می گیرد باید متناسب  آسیب محفظه اول، مواد  آلوده به محفظه بیرونی نشت ننماید.

با حجم نمونه باشد طوری  که بتواند در صورت شکسته شدن یا آسیب به لوله ، کل حجم نمونه مایع را جذب نماید تا رطوبت به خارجی ترین 

 محفظه نرسد. 

نمونه روی که مقاوم ، غیرقابل نشت وغیرقابل نفوذ به مایعات می باشد،  می بایست مشخصات  پس از قراردادن محفظه اول در داخل محفظه دوم

 آن درج گردد.

درمرحله بعد محفظه دوم داخل محفظه سوم که مقاوم به ضربه و شرایط محیطی نامساعد بوده، قرار داده می شود . در مورد نمونه هایی که 

 باشد.  Cold  Boxنیاز به رعایت زنجیره سرد دارند محفظه سوم می تواند 

(مطابق شکل  UN 3373) Bو نمونه های عفونی گروه 1ابق شکل پیوست شماره ( مطUN 2814, UN2900) A نمونه های عفونی گروه

 بسته بندی می شوند. 2پیوست شماره 

 عالمت گذاری 

کلیه بسته ها باید قبل از انتقال بطور مناسب عالمت گذاری شده طوری کهه حهاوی اطالعهات الزم در خصهوه ماهیهت نمونهه ، خطهرات آن و        

 بسته بندی ، باشد.استانداردهای رعایت شده جهت 

ی عالئم روی بسته ها باید واضح درج شده و خوانا باشند وبه گونه ای قرار گیرند که کامال قابل مشاهده بوده و توسط برچسب یها عالمهت دیگهر   

 پوشانده نشده باشد. روی محفظه خارجی )محفظه سوم (هر بسته باید اطالعات زیر درج گردد:

 ننده کاالنام و آدرس فرستنده یا ارسال ک 

 نام و آدرس حمل کننده کاال 

 شماره تلفن شخص مسئول تایید شرایط بسته بندی نمونه 

 نام و آدرس دریافت کننده )گیرنده( کاال 

 نوع نمونه 

               شمارهUN 

             نام گذاری ویژه برای گروه های خطر shipping name ) Proper برای انتقال نمونه هایی که درگروههای خطر مختلف قرار می :)

 باید عبارت UN2814گیرند نامگذاری ویژه ای وجود دارد که بر روی محفظه بیرونی نمونه درج می گردد مثال برای انتقال موادعفونی گروه 

INFECTIOUS SUBSTANCE AFFECTING HUMANS .بر روی محفظه بیرونی درج شود 

 INFECTIOUS  SUBSTANCE  AFFECTING ANIMALS only باید عبارت  UN 2900تقال مواد آلوده در گروه برای ان 

 (1بر روی بسته مربوطه درج گردد.)مطابق شکل پیوست شماره 

برروی بسته مربوطه درج  Diagnostic Specimensویا  Clinical Specimensباید عبارت  UN3373برای انتقال نمونه های گروه  

 شود.

 بطور مثال 
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UN 2814“INFECTIOUS SUBSTANCE AFFECTING HUMANS” 
 و یا

UN 2900“INFECTIOUS SUBSTANCE AFFECTING ANIMALS” 
    

                    برچسب دارای عالمت خطر زیستی )مربوط به مواد عفونی( باید به صورت لوزی شکل  برروی محفظه بیرونی 

 (3)مطابق شکل .باشد شده درج آن پایین قسمت در " 6 گروه""عبارت  کهالصاق شود به طوری 

  محدوده دمایی قابل قبول جهت انتقال و ذخیره سازی 

 در مواردی که از یخ خشک یا نیتروژن مایع استفاده می شود، نوع و مقدار آن باید مشخص شود. 

، یخ خشک و نیتروژن مایع مهی  (Ice Pack)ه می شوند یخ شایع ترین مواد خنک کننده که جهت حفظ زنجیره سرد در هنگام انتقال استفاد

یهد بهه   باشند. در این صورت الیه های اول و دوم باید در برابر درجه حرارت پایین مقاوم و نشت ناپذیر باشند . در هنگام انتخاب الیهه خهارجی با  

 نوع ماده خنک کننده توجه گردد .  

 در صورتی که از یخ معمولی استفاده می گردد ، کافیست که الیه خارجی کامال نشت ناپذیر باشد . 

 در صورت استفاده از یخ خشک الیه خارجی باید نشت ناپذیر بوده ولی قابلیت عبور گاز دی اکسید کربن را داشته باشد .

 یه ها باید قابلیت تحمل درجه حرارت های بسیار پایین را داشته باشند.در مواردی که نیاز به استفاده از نیتروژن مایع می باشد، این ال

  برچسبPackage Orientation  میلی لیتر می بایست نصب گهردد و نشهان    50در هنگام انتقال نمونه های مایع، بویژه با حجم بیشتر از

 (4)مطابق شکل .دهنده جهت رو به باال برای حمل محفظه حاوی نمونه باشد

 

 

 قابل انتقال حجم 

قهرار مهی    UN  2814برای نمونه هایی که از راه زمینی جابجا می شوند محدودیتی برای حجم مواد تعیین نشده است. نمونه هایی که درگهروه 

ی را کهه  گرم را نباید در هواپیمای مسافربری بارگیری نمود. حداکثر حجم نمونه ههای  50میلی لیتر و یا  50گیرند و نمونه های با حجم بیش از 

 کیلوگرم می باشد. 4لیترو یا  4می توان با هواپیمای باربری انتقال داد 

 .انتقال نمونه های عفونی به صورت شخصی و بوسیله افراد از طریق هوایی کامالً غیر قانونی می باشد 

 .در صورت آسیب دیدن بسته بندی ویا نشت مواد باید فوراً به مسئولین مربوطه اطالع داد 

 طی مسئولیت ارسال کننده نمونه به پایان می رسد که نمونه عفونی تحت شرایط استاندارد منتقل شده وارسال کننده از دریافت آن توسط در شرای

 گیرنده مطمئن شود.
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1شکل   

 
 

 

 

 

 

 

 

Packaging instructions for UN 2900 

and UN 2814: category A

UN certified containers, P620
Proper shipping name
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 2شکل 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

Packaging for UN 3373 (category B, P650)

Secondary packaging:

• Leakproof or stiftproof

Primary receptacle:

• Leakproof or stiftproof

• absorbent material (eg. 

Kleenex)

Rigid outer packaging:

Never envelopes
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 3شکل 
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 4شکل 
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 5شکل 
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 نحوه نظارت بر اجرا:

 

 بازدید میدانی 

 گزارشات بین بخشی 

 گزارشات خطاهای ارسالی

 منابع/مراجع:
 

 دستورالعمل ارجاع نمونه های بالینی ، آزمایشگاه مرجع سالمت در خصوه روند ارجاع نمونه های بالینی

 1397استاندارد آزمایشگاه های پزشکی ویرایش 

 
 

 سمت ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 دخت رجبی شاه

 سعیده رحمانیان

 مسئول آزمایشگاه

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی

 مسئول فنی آزمایشگاه

 

 عبدالوهاب رحمانیان

 

 ریاست 

 
 
 
 
 
 
 


