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مديريت كيفيت در آزمايشگاه پزشكيسيستم مستندات اي ازمجموعه:عنوان
آزمايشگاه مرجع سالمتايران،شناسيآسيبميانجمن عل

دكتر حسين دارآفرين:تدوين و گردآوري
:گروه همكار
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آزاد، مرضـيه فخرايـي، دكتـر وحيـد فـالح     مهنـدس آفرين صفادل، دكتر شـهال فارسـي،   دكتر نوش
تربتين محمديپيمادكتر

:فنييگروه ويراستار
خانيكيدكترمحمودتربتي، صديقي، دكتر پيمان محمديفرزامي، دكتر مرتضيدكتر مرجان رهنماي
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:انداري نمودهيبا سپاس از همكاراني كه گردآورنده را در تدوين اين مجموعه 

دكتر سعيد آزاد ارمكي
هاي فني تجهيزاتهمكاري در تدوين بخشي از دستورالعمل

دكتر كيومرث احمدي
پذيرشفرآيندهمكاري در تدوين روش اجرايي 

دكتر رعنا اميني
كاركنانتدوين دستورالعمل مديريت 

دكتر صغري انجراني
آزمايشگاهمراجعانسازي تدوين مجموعه راهنماي آماده

پوشزرهدكتر فرحناز بيداري
هايي از فصل دوم و آن، همكاري در تدوين بخشمديريتو هاي پزشكي هدر آزمايشگاآميز تدوين موارد مخاطره

هاي فني تجهيزاتدستورالعمل

دكتر پيمان اميدوار
هاي فني تجهيزات ر تدوين بخشي از دستورالعملدهمكاري

دكتر محمود خانيكي
منابع وهايي از فصل دومويرايش نهايي و همكاري در تدوين بخش

دكتر كتايون خداورديان
آوري نمونه خون وريدي و مويرگيتدوين دستورالعمل جمع

دكتر پريسا داهيم
هاي فني تجهيزاتويرايش و همكاري در تدوين بخشي از دستورالعمل

دكتر فريناز راشدمرندي
هاي فني تجهيزاتويرايش و تدوين دستورالعمل مديريت كاركنان و همكاري در تدوين بخشي از دستورالعمل

دكتر فريده رضي
هاي فني تجهيزات ويرايش و همكاري در تدوين بخشي از دستورالعمل

فرزاميدكتر مرجان رهنماي
هاي فني تجهيزات و بخشي از دستورالعمل، ششم چهارم،تدوين فصول اول، دومهمكاري در،ويرايش نهايي

حسينيدكتر مژگان شاه
هاي فني تجهيزات و راهنماي اصول مديريت پسماندهاي شيميايي همكاري در تدوين بخشي از دستورالعمل

خانم مهناز صارمي
هاي فني تجهيزاتهمكاري در تدوين بخشي از دستورالعمل
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دكتر مرتضي صديقي
دستورالعمل و نمودار گردشـي  هاي اجرايي در قالبتدوين فصول اول، مديريت عدم انطباق، روش،ويرايش نهايي

هـاي  آزمايشـگاه آميـز در آزمايشگاه، همكاري در تدوين مـوارد مخـاطره  مراجعانسازي و مجموعه راهنماي آماده
و دستورالعمل و راهنماي مـديريت كاركنـان و   ي آزمايشگاهيراهنماي مديريت پسماندها،پزشكي و مديريت آن

آموزش آنها

آفرين صفادلدكتر نوش
و مديريت عدم انطباقچهارم، ويرايش و همكاري در تدوين فصول اول، دوم

دكتر حسين عليمحمدي
هاي پزشكي و مديريت آنآميز در آزمايشگاههمكاري در تدوين موارد مخاطره

دكتر شهال فارسي
آمـايش  هاي ايمني و ويرايش راهنماي اصولكاركنان آزمايشگاه و دستورالعملپيشگيريتدوين اصول حفاظت و 

پسماندها

مهندس مرضيه فخرايي
و همكاري در تدوين راهنماي اصول مديريت پسماندهاي پرتوزا سازيونپرتوهاي برابرتدوين مديريت ايمني در 

و مديريت آنهاي پزشكيآميز در آزمايشگاهمخاطرهمواردو

آزاددكتر وحيد فالح
آزمايشگاهمراجعانسازي گيري و همكاري در تدوين مجموعه راهنماي آمادهتدوين راهنماي نمونه

تربتيدكتر پيمان محمدي
هاي فني تجهيزاتويرايش نهايي، تدوين مديريت عدم انطباق و همكاري در تدوين بخشي از دستورالعمل

ميخانم آزرم نا
هاي فني تجهيزاتهمكاري در تدوين بخشي از دستورالعمل

دوستخانم منيژه وظيفه
هاي فني تجهيزاتهمكاري در تدوين بخشي از دستورالعمل

زادهدكتر بهمن يوسف
هاي فني تجهيزاتهمكاري در تدوين بخشي از دستورالعمل

اعضاي كميته خون شناسي آزمايشگاه مرجع سالمت
دكتـر كتـايون   تربقـان، دكتـر آتوسـا شـريعت   دكتـر پريسـا داهـيم،    نژاد، دكتـر بهـزاد پوپـك،    يمينو احمددكتر

: كوثريلنگرودي، دكتر فريدبرهان، دكتر محمد فرهاديدكتر عبدالعلي شمسخداورديان، 
آوري نمونه خون وريدي و مويرگيهمكاري در تدوين دستورالعمل جمع
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ا هوي

ا من هو اال هوي

هاي گوناگون مانند صـنعت، توليـد، تجـارت و    سوي ارتقا كيفيت در حوزهرويكرد جهاني بههمگام با 
هـا، در كشـورمان   جهت استاندارد نمودن فعاليتآوريفنخدمات و حركت پرشتاب سردمداران علم و 

هـاي كـالن مـديران و مسـئوالن در ايـن راسـتا       هاي اخير شاهد بروز تحوالتي در سياستنيز در سال
هـاي  يكي از چشمگيرترين اين تحوالت، دگرگوني نظام نظارتي در حوزه مـديريت آزمايشـگاه  . ستيمه

رماه سـال قبـل و الـزام    ـالغ اسـتانداردهاي آزمايشـگاهي از مهـ   بـ دنبـال ا پزشكي كشور اسـت كـه بـه   
.ها رخ داده استا به انطباق خود با آنهآزمايشگاه

د اين مجموعه در زمينه تضمين كيفيت خـدمات، در برقـراري   بديهي است كه وجود سوابق ارزشمن
رود جامعـه  زمينه مناسـب جهـت ايجـاد ايـن تحـول تـاثير بسـزا داشـته اسـت، از ايـن رو انتظـارمي           

شكلي هماهنگ و منسـجم در جهـت شناسـايي و اسـتقرار اسـتانداردهاي      آزمايشگاهي كشور بتواند به
.جهاني كيفيت حركت نمايد

هاي آزمايشـگاهي و در  فرآينـد اسي ايران نيز با تاكيد بر اهميت اسـتاندارد نمـودن   شنانجمن آسيب
تر ايـن اسـتانداردها   نمايد در استقرار هر چه موفقحركتي همسو با آزمايشگاه مرجع سالمت تالش مي

به همين منظور با تدوين و گردآوري مجموعه حاضر كه به كوشش همكار ارجمنـدمان  . همكاري نمايد
هـاي اسـتاندارد را بـا    از دسـتورالعمل هاي مهمـي بخش،قاي دكتر دارآفرين انجام گرفته استجناب آ

. ها قرار گيردمحترم آزمايشگاهمسئوالنتفصيل بيشتر آورده است تا مورد استفاده 
كه در ويراستاري و مديريت فنـي ايـن مجموعـه تـالش     فرزامياز سركار خانم دكتر مرجان رهنماي

.گرددد و ديگر همكاران نيز تشكر ميانداشته
خاطر استمرار پشتيبانيبهسالمتجناب آقاي دكتر مهدوي مدير كل آزمايشگاه مرجعهمچنين از 

.شودتدوين و چاپ اين مجموعه سپاسگزاري ميدر 

اكبر سيدمهديدكتر سيدعلي
شناسي ايرانآسيبرئيس انجمن علمي
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نام خدابه

هاي كاخ پرسپوليس، در تقارن و ظرافت بناهـاي تـاريخي اصـفهان،    تونكه در استواري سميهنگا
در وزن و قافيه اشعار نظامي، سـطرهاي گلسـتان سـعدي و غزليـات حـافظ، در اسـتحكام حماسـه        

شـواهدي مبنـي بـر كيفيـت و نگـاه      ،فردوسي و در جاي جاي تاريخ و جغرافيا و ادبيات ايران عزيز
اني كه در نقش قالي ايراني و صنايع دستي مردم كشورمان زيبايي و ابيم و زميمدبرانه و مديرانه مي

هـا را از ايـن تقـارن، ظرافـت و     آوريفـن توان سـاحت علـم و   چگونه مي،كندنمايي ميهمساني رخ
استواري دور دانست، دنياي غرب را واعظ و كاشف اسـتاندارد ناميـد و شـرايط خـود را منفعالنـه و      

.متفاوت از ديگران خواند

ميآزمايشگاه مرجع سالمت با اين باور كه همكاران آزمايشگاهي به عنوان فرهيختگان جامعه عل
سازي و مديريت كيفيت هستند، افتخار دارد مجموعه حاضر را كشور، پيشتاز و سرآمد يكسان

.تقديم نمايد

ن مجموعـه  همكاران ارزشمند آزمايشگاه مرجع سالمت كه در تهيه و تدوين ايـ تماميجا دارد از 
ويژه جناب آقاي دكتر دارآفرين كـه در ايـن   شناسي ايران بهاند و همچنين از انجمن آسيبكوشيده

.اند، تقدير و تشكر نمايممسير ما را ياري داده

دكتر افشين صفايي
مدير كل آزمايشگاه مرجع سالمت

1387مرداد ماه 
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به نام خداوند دانا و توانا

مسرت است كه نتيجـه كوشـش جنـاب آقـاي دكتـر حسـين دارآفـرين را كـه بـا          موجب نهايت
مساعدت همكاران دلسوز و پرمايه آزمايشگاه مرجع سالمت با گـردآوري مطالـب قابـل اسـتفاده در     

ناگفتـه  . را پـيش رو دارم به زيور طبع آراسته شده استمورد مستندات استانداردهاي آزمايشگاهي
ها با امكانات موجـود اسـتانداردهاي نظـارتي تـدوين     اداره امور آزمايشگاههاي دورنماند كه در سال

شده خود را در امر نظارت مورد استفاده قرار داد و در حدود ده سـال قبـل آزمايشـگاه رفـرانس بـا      
. توجه به استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني بخشي را ترجمه و در اختيار عالقمندان قرار داد 

اي از همكاران عالقمند در يـك موسسـه اسـتاندارد بـراي     در حدود هشت سال قبل عدهبه عالوه
اولين بار موضوع استانداردهاي مديريت را در كنفرانس هفتگي انجمن پاتولوژي مطرح و نظر برخـي  
از همكــاران بخــش خصوصــي و آزمايشــگاه رفــرانس را بــدان جلــب و اقــدام بــه اخــذ گواهينامــه  

ت نمودند و در نهايت دو سال قبل، به سفارش موسسـه اسـتاندارد و تحقيقـات    استانداردهاي مديري
ISOالمللي صنعتي استاندارد بين IR-ISOبه نام استاندارد 15189 تدوين و برگـردان آن  15189

.فارسي به تصويب نهايي رسيدزبان به 
مجموعـه  اسـتانداردهاي جهـاني در  ،از آن پس به همـت همكـاران آزمايشـگاه مرجـع سـالمت     

ها قرار گرفتند تا بـر حسـب   وار در آن مديريت تدوين و در اختيار آزمايشگاهالگوهاي عملي فهرست
هاي آزمايشگاهي با برگـزاري  قوانين خاص، خود را براي انطباق با آن آماده سازند و به عالوه انجمن

در ايـن  . اسـتانداردها آشـنا نمودنـد   آنها را با اصول،هايي براي مديران و كاركنان آزمايشگاهيدوره
كه بتواند عالوه بر كنترل كيفي بـه ارتقـا   مسير بيش از هر چيز ايجاد باور به يك سيستم هماهنگ

.باشدمورد نظر مي، هاي صحيح آزمايشگاهي كمك نمايدكيفيت و صدور پاسخ
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مشـكالت مختلـف خـود از    هاي ايران عمـدتا بـا   الزم به ذكر است كه زير بناي موجود آزمايشگاه
فنـي  مسـئوالن استانداردهاي جهاني فاصله دارد و ايجاد عالقه و اشـتياق در كاركنـان و مـديران و    

آمـاده  ، هاي غير واقعي در حدود امكاناتتواند آنان را عليرغم مشكالت اقتصادي و تعرفهاست كه مي
، اهداف، ي در آشنايي با اركان استانداردهابنابراين هرگونه سع. هاي استاندارد نماينداستقرار سيستم

هـاي كـار و راهنماهـاي مختلـف از طريـق      الخصوص مستندسـازي و روش مشي مناسب و عليخط
.تواند در جهت اين آمادگي همكاران آزمايشگاهي را ياري دهدها و انتشارات ميكارگاه

اسـتقرار مـديريت كيفيـت در    هـاي مربـوط بـه    در اين مجموعه عمده راهنماهـا و دسـتورالعمل  
هـا بـا رعايـت اسـتانداردهاي     آزمايشگاه و همچنين آموزش نحوه تدوين بخشي از اين دسـتورالعمل 

جهاني و شرايط و امكانات اقتصادي كشور تنظيم گرديده است كه اميدوارم عموم همكاران و حتـي  
. و از آن استفاده نمايندارزش اين زحمات را ارج نهاده،هاي مربوطهدستياران محترم رشته

اين مجموعه با تالش همكاران عزيز و دانشمند آزمايشگاه مرجع سالمت و ساير دوستان عالقمند 
، سركار خانم دكتر رهنماي فرزامي و جنـاب آقـاي   با نظارت و هماهنگي جناب آقاي دكتر دارآفرين

دانم ضـمن  يده است كه الزم ميتدوين گرد،باشنداز پشتكار و جديت ميايكه نمونهدكتر صديقي
.مماينتشكر از زحمات ايشان براي همگي پاداش الهي آرزو

دكتر بهروز شفقي
كميته استانداردسازي و اعتبار بخشي مسئول

شناسي ايرانانجمن آسيب
25/5/87
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گانه آفريدگار هستييبه نام 

اسـتفاده از مفـاهيم مـديريتي از اواسـط قـرن      هاي مختلف بشـر بـا  ريزي در فعاليتطراحي و برنامه
هـا و الزامـات   وسيله مفهوم استاندارد به معني حداقل ويژگيبيستم ميالدي انجام گرديده است و بدين

، يـك محصـول و يـا يـك خـدمت در      )سـامانه (ول اطمينان از كيفيت يك سيستم ـضروري براي حص
گيـري سـازمان   با شكل. كي و غيره وارد شده استهاي مختلف صنعتي، كشاورزي، آموزشي، پزشپروژه
ها رشتهمنسجم آغاز و در تماميصورت بهالمللي تدوين استانداردهاي بين،)ISO(المللي استاندارد بين

ISOاستاندارد . گسترش يافته است هاي پزشـكي اسـت كـه    اي براي آزمايشگاهاستاندارد ويژه15189
مـيالدي مـورد بـازنگري قـرار     2007ميالدي منتشر و در سـال  2003ال توسط سازمان مذكور در س

اين استانداردها، استانداردهاي تلفيقي در اصول مديريتي و فني است كـه مفهـوم تعريـف    . گرفته است
هـاي پزشـكي را توصـيف    شده از استاندارد به منظور حصول اطمينان از كيفيت خدمات در آزمايشگاه

. نمايدمي
هـاي پزشـكي   عام و در آزمايشگاهطوربهكارگيري استانداردها در حوزه سالمت در كشور ما بهاگرچه

امـا بـا توجـه بـه     ،اسـت با جديت بيشتري مطرح گرديـده  تازگي است كه بهطور خاص از مفاهيميهب
رويكرد ساختار نوين سالمت در كشور نه تنهـا پـردازش آن بـا توجـه بـه مقتضـيات جهـاني ضـروري         

تـوان  هـاي غيردولتـي مـي   گذاران و سـازمان نمايد بلكه يك نياز ملي است كه با عزم جدي سياستمي
اي نه چندان دور شاهد تغييرات بنيادين در جهت بهبود وضعيت ساختار نظـام  اميد داشت كه درآينده

دگان ايـن  اي كه تمـام ارائـه دهنـ   سالمت و در بطن آن ساختار امور آزمايشگاهي كشور باشيم به گونه
در راسـتاي  . منـد گردنـد  كنندگان آنها از سوي ديگر از اين تغييرات بهـره خدمات از يك سو و استفاده

وزرات بهداشت در خصـوص حركـت گـام بـه گـام در      هاي اعالميدنبال برنامهاين حركت جهاني و به
ها را چـون  اركت در اين برنامهشناسي ايران مشآسيبها، انجمن علميجهت استانداردسازي آزمايشگاه

هاي مشترك ايـن  يكي از برنامه. اي خود قرار داده استهاي حرفهگذشته در سرلوحه وظايف و فعاليت
. اي است كه در اختيار شما قرار داردانجمن و آزمايشگاه مرجع سالمت تدوين مجموعه

آزمايشـگاهي و كارشناسـان   ومشناسـي و علـ  اين مهم ماحصل تالش گروهـي از متخصصـان آسـيب   
در نگارش و تدوين مطالب به نحوي سـعي شـده تـا خطـوط راهنمـا و      . آزمايشگاه مرجع سالمت است

ن محتـرم نيـز بـا    ااميد است مخاطب. دگان ارائه گرددآموزش الزم جهت تدوين مستندات نيز به خوانن
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ارتقا وضع موجود با ارائـه  هاي آزمايشگاهي خود ضمنكارگيري آنها در فعاليتمطالعه اين مطالب و به
.هاي احتمالي ياري نمايندرا در اصالح نگارش و ويرايش، نويسندگاننظرات و تجربيات مفيد

متوجه يكان يكان از همراهان و اعضاي خانواده كه در اين مـدت بـا شـكيبايي    قاصر،سپاس و تشكر 
شناسـي و مـديريت آزمايشـگاه    بشرايط را مساعد نمودند، از اعضاي محترم هيات مديره انجمن آسـي 

مرجع سالمت به خاطر تسهيل در شرايط و قرار دادن امكانـات الزم، از جنـاب آقايـان دكتـر مرتضـي      
صديقي، دكتر پيمان محمدي تربتي و دكتر محمود خانيكي به خاطر ويرايش نهايي از جمله مطابقـت  

ويـژه از سـركار   المللي استاندارد، بـه نها با معيارهاي سازمان بيمطالب و نحوه نگارش و تعيين سرفصل
كه عالوه بر تدوين و ويـرايش نهـايي بـا مـديريت توانمنـد خـود در       فرزاميخانم دكتر مرجان رهنماي 

گـروه   اعضـاي محتـرم   اند، مجـددا از تمـامي  انتظام مجموعه و هماهنگي بين گروه تالش وافري داشته
دكتر رعنا اميني، دكتر صغري انجرانـي،  عيد آزاد ارمكي، دكتر سآزاد، دكتر وحيد فالحويژه هبهمكار 

پوش، دكتر كتايون خداورديان، دكتر پريسا داهيم، دكتر فريناز راشدمرندي، زرهدكتر فرحناز بيداري
و مهندسآفرين صفادل، دكتر شهال فارسيحسيني،  دكتر نوشدكتر مژگان شاه، دكتر فريده رضي
ب آقاي دكتر كـازروني در امـر پشـتيباني، از سـركار خانمهـا سـميه       از جناهمچنين مرضيه فخرايي، 

، زادهنگاري، از آقايان مهدي نـداف پور در واژهپور و سارا قاسميپور، سميه جهانپور، منظر عباسقاسمي
كاركنان انتشـارات نويـد شـيراز    آرايي و تداركات، مديريت وو حميد خليلي در صفحهشهريار صالحي 

.ايان نويد و حامدي در چاپ و انتشار اين مجموعه بوده و هستويژه آقبه
كـه لياقـت ايـن توانـايي و فرصـت را بـه       شـته در آغاز و فرجام سخن خداوند سبحان را منـت دا 

اي درخـور و متناسـب بـا نيـاز     عنايت بخشيد تا بتوانيم به سعي خود مجموعـه اينجانب و همكاران
.نماييمطبانمخامخاطب فراهم آوريم و تقديم جميع 

دكتر حسين دارآفرين
1387مهر
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ايشگاهانواع مستندات تشكيالت مديريت كيفيت در آزم
مقدمه 

هاي مـوثر بـر   فرآينـد ها و كي از اركان اصلي استانداردهاي مديريت كيفيت مدون كردن فعاليتي
.ك سازمان در چارچوبي مشخص و تعريف شده استيكيفيت 

صورت موثر تواند به مديريت هر سازمان مي،مستندسازي ابزار مفيدي است كه با استفاده از آن
را هدايت و كنترل نمايد و تغييرات محيطي و برون سازماني يا ورود سرپرستي خود تحتمجموعه 

.افراد و استخدام كاركنان جديد به راحتي عملكرد سازمان را تحت تاثير قرار ندهند
:توان موارد زير را عنوان نمودميفوايد مستندسازي ترينمهماز 

مياطالعات علوتجاربانتقال•
افزايش كارآيي سازمان•
ها و تصميماتن چارچوب صحيح فعاليتتعيي•
ايجاد مبنايي جهت آموزش كاركنان•
پايه و اساس براي مميزي، بازنگري و پيشرفت•
هاها و بهينه سازي سازمان در تداوم فعاليتفرآيندو هاامكان تجزيه و تحليل فعاليت•



هـا را بـه دو دسـته درون    تـوان آن 
مستندات درون سازماني آن دسته از مسـتندات هسـتند كـه    

ماننـد بيانيـه   گيردتدوين و بازنگري آنها در داخل سازمان و با اختيار مدير ارشد سازمان صورت مي

شود كه در خارج از سـازمان تـدوين   
هاي دولتـي  ها و بخش نامه

اهميـت بيشـتر و   مسـتندات بـا  
كاربرد كمتر و دامنه كاربرد وسيعتر و البته حجم كمتر در طبقات باال و مستندات با اهميت و دامنه 

مشي با توجه به اهميت و حجم 
ها به دليل حجم بيشتر در قاعده 

اي از مستندات سيستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه پزشكي

انواع مستندات و تعاريف آنها
تـوان آن مـي . متنوع استبسيار ) آزمايشگاه(مستندات در يك سازمان 

مستندات درون سازماني آن دسته از مسـتندات هسـتند كـه    . سازماني و برون سازماني تقسيم كرد
تدوين و بازنگري آنها در داخل سازمان و با اختيار مدير ارشد سازمان صورت مي

. هاي اجرايينامه و روشخط مشي، نظام
شود كه در خارج از سـازمان تـدوين   ستندات برون سازماني به آن دسته از مستندات اطالق مي

ها و بخش نامهاند مانند كتب مرجع، استانداردهاي ملي و بين المللي، دستورالعمل
.غيرهوهاو ملي، بروشور كيت
مسـتندات بـا  رفت كـه در نظر گصورت هرميتوان مستندات را بهدر هر حال مي

دامنه كاربرد وسيعتر و البته حجم كمتر در طبقات باال و مستندات با اهميت و دامنه 
.گيرندتر هرم قرار ميو حجم بيشتر در طبقات پايين

مشي با توجه به اهميت و حجم گردد بيانيه خططور كه در هرم مستندات مشاهده مي
ها به دليل حجم بيشتر در قاعده ها، جداول، نمودار و بروشور كيتدر راس هرم و دستورالعمل

.گيرند
هرم مستندات
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انواع مستندات و تعاريف آنها
مستندات در يك سازمان 

سازماني و برون سازماني تقسيم كرد
تدوين و بازنگري آنها در داخل سازمان و با اختيار مدير ارشد سازمان صورت مي

خط مشي، نظام
ستندات برون سازماني به آن دسته از مستندات اطالق ميم
اند مانند كتب مرجع، استانداردهاي ملي و بين المللي، دستورالعملشده

و ملي، بروشور كيت
در هر حال مي

دامنه كاربرد وسيعتر و البته حجم كمتر در طبقات باال و مستندات با اهميت و دامنه 
و حجم بيشتر در طبقات پايين

طور كه در هرم مستندات مشاهده ميهمان
در راس هرم و دستورالعملكمتر

گيرندهرم قرار مي
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)Quality Policy Statement(بيانيه خط مشي كيفيت 
بيانيه خط مشي كيفيت در استاندارد پيشنهادي آزمايشگاه مرجع سـالمت تشـريح نشـده    اگرچه 
در اين اسـتانداردها  . استميالزاISO 9001و ISO 15189دوين آن بر اساس استاندارد است اما ت

انـداز و اهـداف كـالن سـازمان     ان سـندي اسـت كـه در آن چشـم    عنـو بيانيه خط مشي كيفيت بـه 
نظر جهت استقرار اسلوب مديريت و از همه مهمتر تعهـد  ، ماموريت آن، استاندارد مورد)آزمايشگاه(

عبـارت ديگـر در   بـه . شـود به اجراي استاندارد و بهبود نظـام تشـكيالتي تشـريح مـي    مديريت ارشد 
آزمايشگاه بايد خط مشي كيفيت و اهداف مجموعه در قالب يك بيانيه خط مشي تدوين شـده و در  

اين بيانيه بايد توسط مـديريت ارشـد آزمايشـگاه تهيـه و بـه تاييـد       . نظام نامه كيفيت مستند گردد
يانيه خط مشي تا حدامكان بايد خالصه باشد و در دسترس همه كاركنـان مجموعـه   ب. برسد) امضا(

از آنجا كه تدوين و امضاي بيانيه خـط مشـي حـاكي از تعهـد مـديريت ارشـد بـه اجـرا،         . قرار گيرد
نگهداري و بهبود نظام مديريت كيفيت است، مديريت ارشد بايد قدرت تامين منابع و حمايت كامل 

صورت به ويژه در مواردي كه آزمايشگاه بخشي از يك سازمان ته باشد، در غير ايناز مجموعه را داش
ست بايد بيانيـه  ياختيارات مديريتي نمي بزرگتر بوده و مديريت ارشد آزمايشگاه به تنهايي داراي تما
.خط مشي با امضا و نظر باالترين فرد سازمان تدوين گردد

عنـوان يـك   ت يك سند نمايشي نيست بلكـه بايـد بـه   بايد توجه داشت كه بيانيه خط مشي كيفي
سند با ارزش در مديريت راهبردي و اهداف سازمان در نظر مديريت ارشد و همه كاركنان مجموعـه  

.و مفاد آن به خوبي توسط همه افراد درك گرددتلقي
:چارچوب بيانيه خط مشي كيفيت بايد حداقل شامل موارد زير باشد

مايشگاهمعرفي دامنه خدماتي آز•
.كندنظام مديريت از آن استفاده ميالگوي اشاره به استانداردي كه آزمايشگاه به عنوان •
اهداف كلي تشكيالت مديريت كيفيت •
هـاي مـرتبط بـا انجـام آزمـايش،      الزام به همكاري و هماهنگي همه كاركنان در خصوص فعاليت•

كـارگيري  گاه توسط آنهـا و بـه  نگهداري و بهبود قواعد، درك اهداف و خط مشي كيفيت آزمايش
صحيح مستندات مربوط به خود

ها با كيفيت مناسب و برآوردن الزامات نظام مديريت آزمايشگاه به اجراي آزمايشكاركنانتعهد•
كيفيت

تعهد مديريت آزمايشگاه به برآوردن الزامات استاندارد مورد استفاده•

)Quality Manual(نظام نامه كيفيت 
شـود و  فيت مدركي است كه در آن عناصر تشكيالت مـديريت كيفيـت تشـريح مـي    نظام نامه كي

نظام نامه چگـونگي بـرآورده شـدن الزامـات     ايندر. دهدنشان مينيزساختار مستندات مجموعه را
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همچنين بيانيه خط مشي كيفيت، نمودار سـازماني و مـديريتي و شـرح    . شوداستاندارد مشخص مي
كليدي مانند مدير فني و مدير كيفيت از اجزاي اصلي نظام نامه يهاسمتويژه برايها بهمسئوليت

.كيفيت است
شايسته است كه نظام نامه كيفيت به زبان ساده و قابل فهم براي همه كاركنان تهيـه شـده و بـه    

نظام نامه كيفيت بايد پس از تدوين به امضاي مـديريت ارشـد   . راحتي در دسترس ايشان قرار گيرد
.اي همواره به روز نگهداشته شودهاي دورهاه رسيده و با انجام بازنگريآزمايشگ
هاي يـك سـازمان يـا فقـط قسـمتي از آن      فعاليتتمامينامه كيفيت ممكن است مربوط به نظام

توان نظام نامه را بـه  طور كلي ميبه. بيانگر دامنه كاربردي آن استباشد و موضوع نظام نامه كيفيت 
آنچه مهم است اين است كه در نظام نامه كيفيت با توجه به . طراحي و تدوين نموداشكال گوناگون 

تـدوين نظـام نامـه كيفيـت     . الزامات آن استاندارد برآورده شده باشدمياستاندارد انتخاب شده، تما
ISOدر بسياري از استانداردهاي مـديريت كيفيـت از جملـه    اگرچه ISOو 9001 مـي الزا15189

تواند قالب اين نظـام نامـه را   ات و محتويات آن تعيين نشده و هر سازمان ميييوده جزاست اما محد
. خود تهيه و تدوين كند

: ها نيستتواند به شرح زير باشد اگر چه محدود به آنهاي اصلي نظام نامه كيفيت ميسرفصل
، )هاي اصلي آنوريتشامل جايگاه قانوني منابع يا دامنه فعاليت و مام(مقدمه، معرفي آزمايشگاه 

سوابق، كنترلمدارك، نگهداري و كنترلخط مشي كيفيت، آموزش كاركنان، تضمين كيفيت، 
هاي انجام آزمايش، گذاري روشها، صحهشرايط محيطي و تطبيقي، مديريت تجهيزات و فرآورده

پذيرش نمونه، گيري و هاي انجام آزمايش، نمونه، روش)در صورت لزوم(ايمني، تحقيق و توسعه 
، سامانه اطالعات آزمايشگاه، گزارش)داخلي و خارجي(تها، كنترل كيفيگذاري نتايج آزمايشصحه

كنندگان، با مراجعه(ا ارتباطات يميدهي نتايج، اقدامات اصالحي، رسيدگي به شكايات، روابط عمو
.اخلي و اخالق پزشكي، مميزي د)هاي ارجاع و تامين كنندگانبيماران، پزشكان، آزمايشگاه

)Procedures(هاي اجرايي روش
ها را ارائه فرآيندهاي اجرايي مدارك با ارزشي هستند كه اطالعات كلي درباره روند اجرايي روش
.دهندمي

ا يـ ) فلوديـاگرام  ( ، روندنما )فلوچارت( صورت متن، نمودار گردشي توانند بههاي اجرايي ميروش
ها را به درستي تشـريح نماينـد و در   فرآيندهاي اجرايي بايد روش. وين شوندموارد مشابه تهيه و تد

اشـاره بـه   (ها چگونـه، توسـط چـه كسـاني، بـا چـه سـاز و كـاري         آنها توضيح داده شود كه فعاليت
انجـام  كنترلـي هـاي  ، در چه مكاني و با چه مكانيسم)ها، تجهيزات و ساير امكانات الزمدستورالعمل

.شوندمي
. گرددشود، مشخص ميها ايجاد ميهاي اجرايي نوع سوابقي كه از فعاليتدر روشهمچنين
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:ازتندهاي اجرايي عبارمزاياي تدوين روشترينمهم
هامشخص شدن كامل مسئوليت•
مرجعي مناسب جهت آشنايي كاركنان جديد آزمايشگاه با روند انجام كارايجاد •
ك ابزار آموزشي مكتوب يايجاد •
ديابي اشتباهات يا تعيين علل وقايع رتسهيل •
نفعهاي ذين و طرفامميزدر اعتماد ايجاد•
هاي آن ها است كه سرفصلهاي اجرايي در آزمايشگاه، روش اجرايي انجام آزمايشروشترينمهمكي از ي

ش و هاي اجرايي پذيرتوان به روشعالوه بر آن مي. تشريح شده استISO 15189به تفصيل در استاندارد 
.دهي نتايج، خريد و انبارش مواد و تجهيزات اشاره كردگيري، گزارشنمونه

هاي بيان يا نمايش روش اجرايي است كه براي يكي از روش):Flow Chart(نمودار گردشي 
.شودتهيه آن از نمادهاي زير استفاده مي

)Work Instructions(هاي كاري دستورالعمل
و د ندهات مرحله به مرحله نشان مييها چگونگي انجام يك فعاليت را با ذكر جزيدستورالعمل

.گردندرا نيز شامل ميها توسط يك واحد و ثبت نتايج فعاليتكنترلنحوه
دامنـه كـاربرد   اگرچـه كيفيت هستند كـه  مديريتها مدارك با ارزشي در تشكيالتدستورالعمل

وشـوي ابزارهـا،   ي دارند اما جزييات اجراي يك فعاليت ماننـد انجـام يـك آزمـايش، شسـت     محدود
شـوند ضدعفوني وسايل آلوده، نحوه رعايت اصول ايمني كاركنان در آن مرحله به مرحله تشريح مي

بلي

خير

بايگاني انتقال

ارتباط

شروع

پايان

تصميم گيري

A

A

نام واحد
مسئول انجام فعاليت شرح فعاليت

ادداشتي دستورالعمل
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بـه عنـوان راهنمـايي بـا ارزش     هـا مطالب مندرج در دسـتورالعمل توانند از كاركنان آزمايشگاه ميو 
.و اشتباهات را به حداقل برسانندنمودهه استفاد

معتبر براي اسـتفاده و آمـوزش در   توانند منابعيها ميبا رجوع به دستورالعملنيزكاركنان جديد
.اختيار داشته باشند
از نـوع  (آزمايشـگاه  مهـم  هـاي  كـي از دسـتورالعمل  يعنـوان بـه هاي فني تجهيـزات دستورالعمل
هـايي ماننـد چگـونگي كـاربري، نگهـداري و      و سرفصـل باشندمي) هاي داخل سازمانيدستورالعمل

. نمايندميو مالحظات ايمني تجهيزات را تشريح ، كاليبراسيونسرويس، كنترل كيفي

)Forms(ها برگه
هاي فني و مـديريتي مـورد   فعاليتاز جملهها ها مداركي هستند كه براي ثبت نتايج فعاليتبرگه

.گيرنداستفاده قرار مي
شـوند ارزش زيـادي   ها محسوب مـي منبع توليد سوابق اجراي فعاليتترينمهمها برگهاز آنجا كه 

، بـراي كاركنـان  ضمن قابل فهم و آشنا بودن بنابراين طراحي آنها بايد با دقت صورت گيرد تا . دارند
.به راحتي نيز مورد استفاده قرار گيرند
اسـتقرار سيسـتم مـديريت    كاملي از مستنداتي كـه جهـت   با توجه به مطالب ارائه شده، فهرست 

.گرددبيان مي1-1باشد به شرح جدول كيفيت ضروري مي

فهرست مستندات تشكيالت مديريت كيفيت در آزمايشگاه پزشكي:1-1جدول 

بخشنوع سندنام سند

مسئول فني/مديريتمدركنظام نامه كيفيت1

سئول فنيم/مديريتمدركبيانيه خط مشي2

مسئول فني/مديريتمدركفهرست مستندات3

پذيرشمدركهافهرست آزمايش4

5
روش اجرايي فرآيند پذيرش

)در قالب دستورالعمل يا نمودار گردشي(
پذيرشمدرك

گيرينمونهمدركگيريهاي نمونهدستورالعمل6

ذيرشو پگيرينمونهمدركسازي بيمارانآمادهيمجموعه راهنما7

8
روش اجرايي فرآيند انجام آزمايش

)در قالب دستورالعمل يا نمودار گردشي(
هاي فنيبخشمدرك
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هاي فنيبخشسابقهانجام آزمايشسوابق9

هاي فنيبخشمدركدستورالعمل كنترل كيفي10

فنيياهبخشسابقههاي كنترل كيفيانجام برنامهسوابق11

هاي فنيبخشمدركز انجام آزمايشدستورالعمل پس ا12

هاي فنيبخشسابقهبرگه مربوط به انجام آزمايش13

14
دهيروش اجرايي فرآيند گزارش

)در قالب دستورالعمل يا نمودار گردشي(
واحد گزارشدهيمدرك

واحد گزارشدهيسابقهنتايج بيماراننهاييفايل گزارشبرگه و يا 15

16
سيدگي به خطاها و موارد عدم انطباق دستورالعمل ثبت و ر

)مديريت عدم انطباق(
مسئول فني/مديريتمدرك

17
مـوارد خطـاي ثبـت شـده و مـوارد عـدم       سوابق مربوط بـه  

انطباق
مسئول فني/ مديريتسابقه

18
سوابق مربوط به ثبت اقدامات اصـالحي انجـام شـده جهـت     

رفع مشكالت و خطاها
مسئول فني/مديريتسابقه

مسئول فني/ مديريتمدركفهرست تجهيزات موجود در آزمايشگاه19

هاي فنيبخشمدركشناسنامه تجهيزات20

هاي فنيبخشمدركدستورالعمل فني تجهيزات21

هاي فنيبخشسابقهنتايج اقدامات مربوط به نگهداري تجهيزات22

هاي فنيبخشسابقهنتايج كنترل كيفي تجهيزات23

24 
مربوط به سرويس و تعمير تجهيـزات، رسـيدهاي   يهابرگه

مربوطه
هاي فنيبخشسابقه

هاي فنيبخشسابقهتجهيزاتLog Book) يا دفترچه(برگه  25

فني و پشتيبانيسابقههاي مربوط به خريد تجهيزاتبرگه 26

پشتيبانيمدركدستورالعمل خريد و انبارش 27

پشتيبانيسابقهبارشاسناد مربوط به خريد و ان 28

29 
ــتورالعمل ــهدسـ ــوط بـ ــز  مربـ ــاطره آميـ ــوارد مخـ در مـ
و مديريت آنهاي پزشكي آزمايشگاه

مسئول فني/مديريتمدرك

مسئول فني/مديريتمدركبرخورد با موارد مخاطره آميزيهاگزارش30
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فنيمسئول/مديريتمدركهاي مربوط به مديريت ايمني در آزمايشگاهدستورالعمل31

مسئول فني/مديريتسابقهوشو و نظافت در آزمايشگاهدستورالعمل شست 32

مسئول فني/مديريتمدركايوشوي لوازم شيشهدستورالعمل نحوه شست 33

مسئول فني/مديريتمدركدستورالعمل نحوه ضدعفوني در موارد ريختن مواد آلوده 34

35 
ــطوح و و    ــف، س ــدعفوني ك ــوه ض ــتورالعمل نح ــايل دس س

آزمايشگاه
مسئول فني/مديريتمدرك

مسئول فني/مديريتمدركدستورالعمل مديريت پسماندهاي آزمايشگاهي 36

مسئول فني/مديريتسابقهآزمايشگاهييهاي مربوط به مديريت پسماندهابرگه 37

مسئول فني/مديريتمدركپرونده سازماني كاركنان و قرارداد استخدام 38

مسئول فني/مديريتمدركح وظايف و اختيارات كاركنانشر 39

مسئول فني/مديريتسابقههاي آموزش كاركنانگواهي40

مسئول فني/مديريتسابقههاي آموزشي كاركناننتايج ارزيابي اثربخشي برنامه41

مسئول فني/مديريتمدركنمودار سازماني كاركنان42

پشتيباني و مديريتمدركه ارجاع يا ارجاع كنندهآزمايشگابينقرارداد  43

44 
يهـا ارسالي و نتايج آزمـايش يهاهاي مربوط به نمونهبرگه

ارجاعي
سابقه

هاي فني پذيرش و بخش
دهيگزارش

مشي نظام نامه و بيانيه خط
. مشي در مقدمـه ايـن فصـل توضـيحات ضـروري بيـان گرديـد       خطبيانيه درخصوص نظام نامه و 

ها بايد با توجه به مطالب پيش گفته و با توجه بـه اهـداف تاسـيس و    بديهي است مديران آزمايشگاه
هاي راهبردي آزمايشگاه نظام نامه و بيانيه خـط مشـي اختصاصـي مركـز مربوطـه را تـدوين       برنامه
.نمايند

فهرست مستندات 
بديهي است با توجه بـه دامنـه   . ستگرديده اارائه1-1جدول در كاملطوربهفهرست مستندات 

هاي مشخصي، اصـالحات الزم در  فعاليت آزمايشگاه ضروري است كه اين فهرست تكميل و در دوره
.وارد گرددآن
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هافهرست آزمايش
كـه توسـط آزمايشـگاه پـذيرش     ييهـا ها، فهرستي از تمام آزمايشگردد در آزمايشگاهتوصيه مي

كـه طبـق ضـوابط و    ييهـا گيـرد يـا آزمـايش   كه در محـل انجـام مـي   ييهاششوند اعم از آزمايمي
بـه  ؛تـدوين گـردد  گـردد، مراكز طرف قرارداد ارسـال مـي  پس از پذيرش، به استانداردهاي اعالمي، 
در . دنجداگانه مشـخص شـده باشـ   طوربهد نريگكه در محل انجام ميييهاشكلي كه انواع آزمايش

را نيـز وارد نمـوده و در   آزمايشهرپذيرشيهاالمللي و شمارهاي بينهشمارهتوان اين فهرست مي
.اختيار كاركنان پذيرش قرار داد

روش اجرايي فرآيند پذيرش 
جهـت آشـنايي   ) در قالب دستورالعمل و نمـودار گردشـي  (راهنماي تدوين روش اجرايي پذيرش 
.استآمدهبيشتر خوانندگان در فصل دوم اين كتاب 

گيري ل نمونهدستورالعم
هـا  آزمايشـگاه . گرديده اسـت ارائهمشروح در فصل دوم اين كتاب طوربهگيري دستورالعمل نمونه

توانند در صورت لزوم و با توجه به دامنه فعاليت خـود، ايـن دسـتورالعمل را محـدود نمـوده يـا       مي
،ســت بــا كمــك آنهمچنــين الزم ا. گســترش داده و در اختيــار كاركنــان آزمايشــگاه قــرار دهنــد

مراجعـان و جهت آگـاهي  تهيههاي مربوط به آماده سازي بيمار قبل از نمونه گيري را دستورالعمل
هـايي از ايـن دسـتورالعمل بـا عنـوان      نمونه،آشنايي خوانندگانبه منظور. در اختيار آنها قرار دهند

.استدهآمدر فصل دوم به آزمايشگاهمراجعانسازي راهنماي آمادهمجموعه 

هاسوابق انجام آزمايش،انجام آزمايش، قبل و بعد از آنهاي فرآيندهاي اجرايي روش
هاي كنترل كيفيتبرنامهاجرايو

الب دسـتورالعمل تـدوين   موارد در الزامات اصول مستندسازي توسط آزمايشگاه مرجع سالمت در قاين 
..... گيـري و  اويني مانند دستورالعمل پذيرش، نمونـه عنصورت جداگانه بابه1- 1و در جدول گرديده است
بايد به اين نكته توجه نمود كه در سوابق مربوط به فرآيند انجـام آزمـايش بايـد اطالعـات     .ارائه شده است

:ها وجود داشته باشدذيل در مورد هريك از آزمايش
/ ه و سـري سـاخت آن، كنتـرل    معرف مورد استفاد/ دهنده، نوع آزمايش، تاريخ، ساعت، كيتفرد انجام

.استاندارد مورد استفاده
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هاي مربوطههاي گزارش نهايي نتايج بيماران يا فايلبرگه
گيرد هاي كنترل كيفيت را كه در هر آزمايشگاه انجام مياين دستورالعمل بايد نمود اجراي برنامه

).هاي كنترل داخلي و خارجي كيفيتشامل برنامه(
هـاي مربوطـه در الزامـات اصـول     هاي گـزارش نهـايي نتـايج بيمـاران يـا فايـل      بررسي برگهنحوه

.مستندسازي توسط آزمايشگاه مرجع سالمت تدوين گرديده است

هاي كنترل كيفيتدستورالعمل برنامه
و هـاي كنتـرل داخلـي   ازجملـه برنامـه  (هاي كنترل كيفيـت  در اين دستورالعمل نحوه اجراي برنامه

ين وتـد هاي كنترل كيفيتدستورالعمل برنامهگردد و بايد با در آزمايشگاه تشريح مي) خارجي كيفيت
. ، مطابقت داشته باشدتوسط آزمايشگاه مرجع سالمتشده

مستندات مربوط به تجهيزات
، نگهـداري،  كنتـرل كيفيـت  اين مستندات شامل دستورالعمل فني تجهيزات، سـوابق مربـوط بـه    

و خريد تجهيزات هستند كه مطالب مرتبط با اين موضوع بهLog bookدفترچه،و تعميرسرويس
در نيـز  مرتبط با اين مباحـث  يهااي از برگهنمونه. طور كامل در فصل چهارم شرح داده شده است

.گرددارائه ميضمايم فصل 

دستورالعمل و سوابق خريد و انبارش
مل خريـد و انبـارش در الزامـات اصـول مستندسـازي، توسـط       نحوه بررسـي سـوابق و دسـتورالع   

اي از برگه مربوط بـه فهرسـت مـواد مصـرفي و     نمونه. آزمايشگاه مرجع سالمت تدوين گرديده است
موجودي انبار، برگه سوابق و برگه تاييد فني اقالم خريـداري صـرفا جهـت آشـنايي خواننـدگان در      

.ارائه شده استضمايم فصل 

هاي مربوط به مديريت ايمني در آزمايشگاهرالعملمجموعه دستو
و مـديريت  هاي پزشـكي در آزمايشگاهآميزها شامل موارد مخاطرهاي از اين دستورالعملمجموعه

از آلـودگي كاركنـان و محـيط    پيشـگيري اصول كار با مـواد پرتـوزا و اصـول كلـي حفاظـت و      ،آن
.استششم ارائه شده آزمايشگاه در فصل

العمل مديريت پسماند و سوابق آن دستور
طـور مشـروح در فصـل چهـارم     مديريت پسماندهاي آزمايشگاهي بهراهنماي تدوين دستورالعمل

كـه بسـياري از   ها با توجه به اين راهنمـا، لذا شايسته است آزمايشگاه. اين كتاب بيان گرديده است
ورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت،     موضـوعات مـورد نيـاز درخصـوص مـديريت دفـع پسـماند در آن مـ        
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درخصوص الزمهمچنين در اين راهنما مستندات . تدوين نمايندمورد نياز رادستورالعمل كاربردي 
.نحوه مديريت انواع پسماندها نيز به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است

و چگـونگي  آنو مـديريت  هاي پزشكيدر آزمايشگاهآميزدستورالعمل موارد مخاطره
ثبت آنها

باشـند لـذا الزم اسـت    مـي هـا فـراوان   آميـز در آزمايشـگاه  كه تنوع حوادث مخاطرهتوجه به اينبا
ها برنامه مدوني درخصوص نحوه برخورد با اين حوادث را تنظيم نموده و مطابق بـا برگـه   آزمايشگاه

ن بـه تـوا مـي بـراي مثـال  . نماينـد اقـدام به تكميـل آن نسبتضمايم پيشنهادي مندرج در فصل 
خطرناك بر سـطوح آزمايشـگاه   فرورفتن سوزن آلوده به دست كاركنان، ريخته شدن مواد شيميايي

بـا توجـه بـه اهميـت     . اشـاره نمـود  و ريخته شدن خون، مواد آلوده يا مواد راديواكتيـو  كاركنانر بيا 
.شده استبيانكامل طوربهموضوع، اين دستورالعمل در فصل ششم 

در آزمايشـگاه  نطبـاق سيدگي به خطاهـا و مـوارد عـدم ا   دستورالعمل ثبت و ر
و سوابق آنها ) مديريت عدم انطباق(

هـاي مختلفـي در   ، بـا روش )مواردي كه با اصول انجام كار انطبـاق ندارنـد  (خطاها و موارد عدم انطباق 
داخلـي توسـط مسـئول فنـي يـا نـاظم فنـي        مميـزي كه عمدتا شـامل انجـام   شدهآزمايشگاه شناسايي 

و كاركنـان، بـازنگري نتـايج    ندريافـت شـده از مسـئوال   ) فيـدبك (نـد  خوراآزمايشـگاه، پـس  ) پروايزرسو(
.باشندميهاي كنترل كيفيت، نظرسنجي از مشتريان آزمايشگاه و رسيدگي به شكايات برنامه

:دنشودر اين دستورالعمل موارد زير تعريف مي
.افتدا واحد از آزمايشگاه اتفاق ميانواع خطاها و موارد عدم انطباق كه در هر بخش ي•
)طراحي شدهيهاها و برگهمثال ثبت در دفاتر و يا برگه(چگونگي ثبت خطاها و موارد عدم انطباق •
نحوه رسيدگي به اين موارد و تعيين اقدام اصالحي در جهت رفع مشكالت و خطاها در هر •

بخش از آزمايشگاه
نجام شده اثربخشي اقدامات اصالحي اپيگيرينحوه •

نجام شده جهت رفع مشكالت و خطاهاسوابق مربوط به ثبت اقدامات اصالحي ا
به اين سوابق مربوط به ثبت اقدامات اصالحي انجام شده جهت رفع مشكالت و خطاهابخشي از 
:باشدشرح مي

.انجام شودبايد شرح اقدام اصالحي كه •
مشخص نمودن مسئول انجام اين كار•
پيگيرياقدام انجام شده جهت رفع مشكل يا خطا و تعيين مسئول موثربودن پيگيري•

الزم به ذكر است كه نكات مهم درخصوص ثبت و رسيدگي به خطاهـا و مـوارد عـدم انطبـاق در     
.فصل پنجم بيان گرديده است
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)Referring(يا ارجاع كننده)Referral(ارجاعيهاآزمايشگاهبينقرارداد 
ارجاع يا ارجاع كننده در فصل دوم بيان يهارارداد ارتباط با آزمايشگاهراهنماي نحوه تدوين ق

.گرديده است

هاو آموزش آنمستندات مربوط به مديريت كاركنان
اين مستندات شامل نمودار سـازماني كاركنـان، پرونـده كاركنـان و شـرح مسـئوليت، وظـايف و        

كه در فصل هفتم اين مجموعه مورد بحـث  آموزش كاركنان است اختيارات كاركنان و دستورالعمل
.گيردقرار مي



دومفصل

هاي اجرايي ها و روشدستورالعمل

دهيگيري و گزارشنمونهپذيرش،

اي ازمجموعه

مديريت كيفيت سيستم مستندات 
پزشكيدر آزمايشگاه
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دهيگيري و گزارشهاي اجرايي پذيرش، نمونهها و روشدستورالعمل

مقدمه
ناگوني است كه حتي در صورت انجـام صـحيح و دقيـق    ها تحت تاثير متغيرهاي گونتايج آزمايش

يهارها و به دنبال آن استاندارد نمودن روشين متغياييلذا شناساباشد؛ آزمايش اجتناب ناپذير مي
. استيضروريشگاهيآزمايهانه از دادهيح و استفاده بهير صحيجهت تفسيشگاهيآزما

ج يروي نتـا تواننـد بـر  مي(pre-examination)شيارها كه در مرحله قبل از آزميگروهي از متغ
رخطا ينظ(ك يولوژيربيو انتقال نمونه، عوامل غييجاجابه، يآورجمع: ش موثر باشند عبارتند ازيآزما

، عوامــل )يريــگزمــان نمونــهدر مــار يت بير وضــعيــنظ(ك يــولوژي، عوامــل ب)مــاريبييدرشناســا
انـه،  يكل ماهي، مصـرف الكـل، سـ   يمصرفين، نوع غذات، در بستر بودير سن، فعالينظكيولوژيزيف
، نـژاد،  ي، حـاملگ گيريدر زمان نمونهماريبيريت قرارگي، وضعيخوراكيضد بارداري، داروهايچاق

ر غلظت ييتغباكه ) نيركاديتم سير(روزيشبانهرات ييو تغيريگدن، زمان نمونهيگاركشيجنس، س
.همراه استساعت در خون 24مواد طي 
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و(post-examination)هاي پـس از انجـام آزمـايش   فرآينـد هي ديگر از متغيرهـا مربـوط بـه    گرو
صـحيح  آنها جهت دستيابي به يـك گـزارش   توجه بهدهي هستند كه عمدتا مربوط به نحوه گزارش

.آزمايش ضروري است
هاي فرآينددر هاي استاندارد روشباهاو كارشناسان آزمايشگاهمسئوالنبه منظور آشنايي بيشتر 

روش وريدي و مويرگي، آوري نمونه خوننحوه جمعسازي بيماران،نحوه آمادهگيري، نمونهپذيرش، 
اي از ايـن مسـتندات   ، مجموعهنحوه تدوين قرارداد با آزمايشگاه ارجاعودهيگزارشاجرايي فرآيند 
المللـي، امكـان   بـر بـين  است كه در حد توان تالش شده ضمن مطابقـت بـا منـابع معت   ارائه گرديده

.رعايت و اجراي آنها با شرايط و امكانات كشور وجود داشته باشد
در ارتبـاط  هاي الزم اطالعات و آموزشبه مجموعه مدوني از ماران همچنين به منظور دستيابي بي

مراجعـان سـازي  اي به عنوان راهنمـاي آمـاده  مجموعهكه نياز به آمادگي خاص دارند،ييهاآزمايشبا 
.ارائه شده استفصلدر اين آزمايشگاه
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پذيرش فرآيندراهنماي تدوين روش اجرايي 

هاي اجرايي بايد به ايـن سـواالت كـه چـه كـاري، در چـه       روش اجرايي پذيرش مانند ساير روش
گيـرد،  انجام مـي فرآينداين مستنداتي در ابزار و با استفاده از چه چگونه و زمان، توسط چه كساني، 

يـا نمـودار گردشـي    ) فلودياگرام(روندنماتواند بصورت متن، ن روش اجرايي ميكليات اي. دهدپاسخ
.نوشته و طراحي شود) فلوچارت(

) هاي اجراييهمانند ساير روش(زير در روش اجرايي مذكور يهاسر فصلبهتر استعالوه بر اين
:مشخص و تعريف شود

دامنه كاربرد •
)فرآيندب مسئول يا صاح(مسئول اجرا •
تاريخ اجرا•
.روش كه شامل شماره ويرايش مدرك نيز هست) شماره(شناسه •
)اي مرتبطاز جمله نرم افزارهاي رايانه(ضميمه مرتبط ومستندات •

فني ذكر مسئوالندر اين قسمت نكات كلي در روش اجرايي پذيرش جهت آشنايي كارشناسان و 
جـاري  يهـا گرفتن اين نكات و همچنين رونـد فعاليـت  گرديده است و هر آزمايشگاه بايد با در نظر 

.هاي مختلف آن را تكميل نمايدخود، بخش

پذيرشفرآيندهاي تعيين ورودي
تواند شامل درخواست آزمايش، نمونه تهيه شده پذيرش در هر آزمايشگاه ميفرآيندهاي ورودي

درخواست آزمايش .استمايشگاه متفاوت ها بسته به ساختار و ماهيت آزانواع نمونه. يا هر دو باشد
.شفاهي، تلفني، الكترونيكي يا به اشكال ديگر باشدتواند كتبي،مي

بررسي درخواست
واضح . درخواست آزمايش بايد از نظر قابليت پذيرش و انجام بررسي شودفرآينددر اين مرحله از 

م خود را تهيه و در اختيار مسـئول يـا   قابل انجايهااست كه هر آزمايشگاه بايد فهرستي از آزمايش
روش اجرايي پذيرش ) زيرمجموعه(اين فهرست يكي از مستندات مرتبط . متصدي پذيرش قرار دهد

و پـذيرش  ) هـا ا درخواسـت يـ (هـا  همچنين آزمايشگاه بايد معيارهايي براي رد يا قبول نمونـه . است
.مشروط آنها داشته باشد
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هاي مختلفبول نمونهتعريف معيارهاي رد يا ق
يشود يا از محلهاي مختلف كه در محل آزمايشگاه از بيمار گرفته ميمعيارهاي رد يا قبول نمونه

. اسـت آمدهمشروح طوربهگيري در بخش راهنماي نمونه،گرددارسال ميآنخارج از آزمايشگاه به 
گيـري  براي كاركنان پذيرش و نمونـه زمينهدر اين ايراهنماي ويژهبايدمسئول فني هر آزمايشگاه
.و در اختيار آنها قرار دهدشاغل در آزمايشگاه تدوين 

نظارت و اطمينان از هويت بيمار قبل از پذيرش
كننـده  با تطبيق عكس الصاق شـده در دفترچـه بـا فـرد مراجعـه     ،در بدو وروداطمينان از هويت 

) خـارج از دفترچـه بيمـه   (صـورت آزاد  زمايش، بـه در مواردي كه برگه درخواست آ. گرددحاصل مي
.به كار گرفته شودجهت اطمينان از هويت بيمار است، بايد تمهيدات الزم 

گيـر جهـت   كننـده و نمونـه  ارتباط و هماهنگي بين فرد پـذيرش وجودگيري نيزدر مرحله نمونه
.استمياطمينان از هويت فرد نمونه دهنده الزا

بيمار در موارد ضروري مثل ثبت شماره تلفن بيمار تعيين نحوه تماس با 
گيري يا نياز به اخذ شماره تماس با بيمار جهت دسترسي به وي در مواردي نظير تكرار نمونه

.اطالعات تكميلي الزم است

تعيين حداقل اطالعات ضروري در برگه درخواست آزمايش
يتي بيمار شامل نام و نام خانوادگي، در هنگام پذيرش تمام اطالعات الزم از جمله مشخصات هو

نام پزشك معالج و نوع بيمه و شماره دفترچه بيمه و تاريخ اعتبار مطابق اطالعات ... سن، جنسيت و
.گرددموجود در دفترچه بيمه در رايانه ثبت مي

.گردددر صورت دارا نبودن دفترچه اين اطالعات از بيمار اخذ و در رايانه ثبت مي
پزشك معالج يا با توجه بـه بنـد مربـوط بـه پـذيرش      نسخهدرخواستي مطابق يهاشآزمايمتما

.گرددبيماران بدون نسخه در اين روش اجرايي در رايانه ثبت مي
وزارت بهداشـت  از طـرف هاي درخواسـتي ارائـه شـده    در صورتي كه اطالعات باليني مطابق برگه

توسط پزشـك معـالج تكميـل گرديـده باشـد، ايـن       )پاتولوژيهيستوسيتولوژي و يهامانند نمونه(
صـورت مسـئول پـذيرش موظـف     در غير اين. گرددها جهت رويت مسئول فني به وي ارائه ميبرگه

.ها را تكميل و در اختيار مسئول فني قرار دهداست اين برگه
يهـا آزمايشبا توجه به نوعغيرهومي هاي باليني شامل هورمون، بيوشياطالعات مربوط به بخش

.گرددميو ثبتبيمار از وي اخذ
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ثبت نام فرد مسئول پذيرش و ساعت و تاريخ آن
.گرددطور خودكار درج ميهاي موجود نرم افزاري بهاين اطالعات معموال در برنامه

گردندشفاهي پذيرش ميطوربهنحوه پذيرش بيماراني كه بدون نسخه و 
شوند شـامل دو دسـته   شفاهي پذيرش ميطوربهنسخه به آزمايشگاه مراجعه و بيماراني كه بدون

:هستند
طـور  پس از هماهنگي با پزشك معـالج بـه  بيماران شناخته شده و داراي پرونده كه:دسته اول•

گيرد كه مسئول پذيرش با توجـه بـه همـاهنگي قبلـي     براي آنها انجام ميييهااي آزمايشدوره
.ها پذيرش نمايداران را براي اين آزمايشتواند اين بيممي

كننـد كـه ايـن بيمـاران توسـط      كه بدون پرونده به آزمايشگاه مراجعه ميبيماراني:دسته دوم•
.گيردمسئول پذيرش به مسئول فني معرفي و در صورت صالحديد ايشان پذيرش صورت مي

)اورژانسي(دارهاي با درخواست فوريتنحوه پذيرش نمونه
فوريـت دار  صورت بهكه ييهاهرآزمايشگاه موظف است مطابق برنامه كاري خود فهرست آزمايش

متقاضـي و  مراجعـان دهـي در اختيـار   گيرد را با توجـه بـه زمـان پاسـخ    در آن آزمايشگاه انجام مي
ر الزم بـه ذكـ  . پذيرش شوندمطابق با اين برنامهدارفوريتيهاآزمايشپذيرش قرار دهد تاكاركنان

.دهي درج گردداست در اين برنامه بايد دقيقا نوع آزمايش و زمان پاسخ

دهيتعيين زمان پاسخ
مسئول فني آزمايشگاه موظف است تا جدول زماني انجـام هـر آزمـايش را مشـخص نمـوده و بـا       

دهي را به بيمار اطالع دهد و در صورتي كه بـه كمك برنامه نرم افزاري در زمان پذيرش، زمان پاسخ
.پذير نباشد، بيمار را مطلع نمايدهر دليلي گزارش نهايي در زمان مربوطه امكان

گيريبررسي شرايط بيمار براي نمونه
در اين مرحله متصدي پذيرش هر آزمايشگاه موظف است درخواست و شرايط بيمار را بررسي نمايد تـا  

هـاي  ايـن امـر مطـابق دسـتورالعمل    . يرگيري دارد يا خمشخص شود آيا بيمار نياز به آمادگي جهت نمونه
.پذيردگيري صورت ميمربوطه تدوين شده توسط مسئول فني در بخش پذيرش يا نمونه
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هايي براي آماده سازي بيمار تدوين دستورالعمل
) بنـد آمـاده سـازي بيمـار    (گيـري ها موظفند مطابق با موارد مشروحه در دستورالعمل نمونهآزمايشگاه

24مختلـف ماننـد جمـع آوري ادرار    يهـا سازي بيمار در آزمايششرايط و نحوه آمادهاطالعات مربوط به 
قـرار  مراجعـان گيري در اختيار و غيره را تدوين نموده و قبل از نمونهGTTساعته، آزمايش خون مخفي، 

.گير بايد از رعايت شرايط فوق اطمينان حاصل نمايدگيري، فرد نمونهدهند و در زمان نمونه
در پايـان ايـن   مراجعـان سازي ها با عنوان مجموعه راهنماي آمادهاي از اين دستورالعملعهمجمو
.نمونه ارائه گرديده استصورت به) روش اجرايي پذيرش(مبحث 

گيريمعرفي بيمار پذيرش شده به بخش نمونه
يـات  گيري است كـه جزي معرفي بيمار پذيرش شده به بخش نمونه،پذيرشفرآيندآخرين مرحله 

توانـد  به بزرگي و پيچيدگي آزمايشـگاه مـي  هاجراي آن توسط هر آزمايشگاه بايد تدوين شود و بست
.متفاوت باشد

گذاري نمونه تعيين نحوه مناسب برچسب
آزمـايش و  گذاري نمونه بايد به نحوي انجام گيرد كه رديابي نمونـه بـا برگـه درخواسـت    برچسب

.ردپذيانجام همچنين پس از تقسيم آن به سهولت 
:گيردگذاري به دو شيوه انجام ميبرچسب

هـا قابليـت   معموال در حال حاضر بيشتر نرم افزارهاي موجـود در آزمايشـگاه  :افزاريروش نرم•
ها را مطابق با اطالعات ثبت شده در رايانه در زمان پـذيرش دارنـد كـه در    گذاري نمونهبرچسب

.گيردانجام ميمطلوبها به نحو گذاري نمونهموال برچسبصورت رعايت نكات توصيه شده، مع
گـذاري  كارشناس مربوطه موظف است مطابق برگه پذيرش، اقـدام بـه برچسـب   :روش نوشتاري•

ها مشخصات بيمار از جمله نام، نام خانوادگي، شماره پـذيرش و  بر روي اين برچسب. ها نمايدنمونه
هاي مشـابه را بـر روي   مسئول انجام آزمايش موظف است برچسبفرد. گرددنوع آزمايش ثبت مي

مطـابق  پـس از آن انجـام آزمـايش و  گردد چسبانده و تـا زمـان   هايي كه براي وي ارسال مينمونه
.نگهداري نمايدفوقها را با برچسب نمونه، هاي مربوطهدستورالعمل
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چگونگي ثبت سوابق
كه در روش اجرايي پذيرش بايد مورد توجه قرار گيـرد عبـارت اسـت از    مراحلي ترينمهمكي از ي

و همچنـين  مشخص نمودن و تعريف سوابق قابـل نگهـداري، مـدت زمـان نگهـداري آنهـا، محـيط       
.آنهانگهداريچگونگي

.گرددپذيرش در قالب نمودار گردشي به شرح ذيل ارائه ميفرآينددر ادامه اين مبحث روش اجرايي 

)نمودار گردشي(چارتايي فرآيند پذيرش در قالب فلوروش اجر

آيا امكان پذيرش 
وجود دارد ؟

خير

بلي

شروع

A

مسئول پذيرش
بيمارهاي الزم و راهنماييتوصيه

كتابچه راهنماي 
آمادگي بيماران 

متصدي پذيرش
دريافت درخواست آزمايش و بررسي آن از جهت مطابقت با 

مچنين شرايط بيمار جهت نمونهها و هنامهقوانين و آيين
گيري
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نمودار گردشيروش اجرايي فرآيند پذيرش در قالب ادامه 

مونه قابل آيا ن
پذيرش است؟

خير

بلي

بلي

كنندهآيا مراجعه
واجد شرايط مطلوب 

گيريبراي نمونه
باشد؟مي

متصدي پذيرش
رجاع كنترل قبض و ا
مراجعه كننده
گيري به واحد نمونه

گيريكاركنان نمونه
انتقال نمونه به 
بخش مربوطه

پايان

در صورتي كه : 1ادداشت ي
نمونه از آزمايشگاهي ديگر 

شـده باشـد مطـابق    ارسال
قـــرارداد مربوطـــه عمـــل 

.خواهد شد

كتابچه 
راهنماي
گيرينمونه

گيرينمونهكاركنان
زم و هاي التوصيه

تعيين نوبت بعدي 
گيري براي نمونه

گيري كاركنان نمونه
تهيه نمونه

كتابچه راهنماي
گيرينمونه

متصدي پذيرش
كنترل قبض درخواست آزمايش ، 

دريافت نمونه و تحويل 
گيري آن به نمونه

متصدي پذيرش
پذيرش نمونه و 
ارجاع به صندوق

متصدي پذيرش

پذيرش بيمار 
جاع به صندوقو ار

متصدي صندوق
دريافت هزينه آزمايش و 

صدور قبض

مسئول پذيرش

و راهنمايي بيمار هاي الزمتوصيه
گيريبر اساس راهنماي نمونه

خير

كتابچه 
راهنماي
بليگيرينمونه

خير

A

پذيرشيمتصد
دريافت نمونه 
و بررسي آن

آيا
قبال نمونه تهيه شده 

است ؟
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رييگراهنماي نمونه
ا انواع ديگر يرگي و يدي، مويورگيريخونهاي جموعه دستورالعملري شامل ميگراهنماي نمونه

.ري در آزمايشگاه استيگنمونه
ري باشد و براي هر كـدام  يگاز جهت نمونهياطالعات مورد نتماميد حاوي يها بان دستورالعمليا

رنـد،  يگمـي ات مشابه انجـام  يك بخش فني و با خصوصيها كه در شيا گروهي از آزمايها شياز آزما
. ه شوديجداگانه تهطوربه

:ن اطالعات عبارتند ازيا
ا ضـرورت  يـ ري مثـل ناشـتا بـودن    يگمار قبل از نمونهيط مربوط به آماده سازي بيف شرايتعر-1

ري يـ گنمونـه ت زمانبندي خاص بـراي يا رعايويژهبهييا دارويييم غذايز از رژيا پرهيت يرعا
)GTTمانند آزمايش(
يريگخ و نام فرد انجام دهنده نمونهيثبت ساعت، تارچگونگي-2
و ) كـه و غيـره  يالكـل، سـرنگ، سـواب، لولـه، تورن    (ري يـ گازجهت نمونهيل و مواد مورد نيوسا-3

)واش بودن وغيرهديجنس ظرف، اس(آوري نمونه هاي مربوط به ظروف جمعژگييو
ري، نوع نمونه، سن و غيرهيگك نمونهيآوري نمونه، با در نظر گرفتن محل آناتومنحوه جمع-4
ش ياز براي انجام هر آزمايحجم نمونه مورد ن-5
)در موارد مقتضي(از يمورد نندهنگهدارا ينوع ضدانعقاد - 6
درجه حرارت، زمان، ظرف، در نظر گرفتن فاصله و الزامات مربوط به نحوه انتقال نمونه از نظر-7

غيره
مثال محل نگهداري نمونه، (ش ينگهداري نمونه قبل از انجام آزماطيالزامات مربوط به شرا-8

)ش وغيرهيآوري نمونه تا انجام آزمان جمعيدرجه حرارت، حداكثر فاصله زماني قابل قبول ب
آوري و انتقال نمونهن جمعيمني حيمالحظات ا-9
مارگيري بر بالين بيثبت نحوه انجام كار و مسئول مربوطه در زمان نمونه-10

گيريتعريف شرايط مربوط به آماده سازي بيمار قبل از نمونه- 1

:كه انجام آنها الزاما نياز به ناشتا بودن بيمار داردييهاآزمايش-الف 
ACTH, Plasma )ناشتايي از نيمه شب(
Alkaline Phosphatase, Serum
α1-Acid Glycoprotein, Serum
Amino Acids, Plasma ( ساعت12چهار ساعت ناشتايي ولي كودكان و بزرگساالن شيرخواران )
Ascorbic Acid, Serum
Calcitonin, Serum or Plasma
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Ceruloplasmin, Serum or Plasma 
FBS
Folic Acid, Serum
Glucagon, Plasma
HDL و LDL
Iron, Serum
Lactose Tolerance Test
Leptin, Serum )ساعت ناشتايي12(
Lipase, Serum
PTH, Serum )تواند بنوشدولي آب مي(
Schilling Test
Transthyretin, Serum
Triglycerides, Serum or Plasma )10 ساعت14تا(
Vitamin A, Serum or Plasma ) ساعت8حداقل(

:كه بيمار بايد ترجيحا ناشتا باشدييهاآزمايش-ب 
Acid Phosphatase, Serum
α1-Antitrypsin, Serum
Amylase, Urine ( شودصبح توصيه مي6شب تا 10آوري، ناشتايي از ساعت قبل از جمع )
Androstenedione, Serum
Apo A-I, Serum
Apolipoprotein B-100, Serum
Calcium, Serum
Cholesterol, Total, Serum or Plasma 
Cobalamin, Serum
C-Peptide, Serum
Cryoglobulin, Qualitative, Serum
FTA-ABS, Serum
GGT, Serum
Homocystine, Plasma
IGF-1, Serum or Plasma
Insulin, Serum
5'-Nucleotidase, Serum
Osmolality, Calculated, Serum or Plasma
Phosphorus, Serum
PSA, Serum

:كه انجام آنها نيازمند رعايت رژيم غذايي خاصي استييهاآزمايش- پ

�Fat, Semiquantitative, Stool :تـا  100ك فرد بزرگسال بايد تحت رژيم حاوي حـدود  ي
در روز براي حدود يك هفته قبل و در طي انجام آزمايش باشـد و  g/m260گرم چربي يا150
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آوري پيش از جمـع . از مصرف غذاهاي پرفيبر براي چند روز قبل از انجام آزمايش پرهيز نمايد
از يك هفته قبل بيمـار نبايـد   . نبايد از شياف يا مواد روغني استفاده كرده باشدنمونه نيز بيمار 

.بيسموت، روغن كرچك، يا روغن معدني مصرف كرده باشد
�Fecal Fat, Quantitative, 72 Hour Collection :  رعايت رژيم حاوي چربي به ميـزان

.نمونهآوري ساعت جمع72گرم در روز از سه روز قبل و در طي 150-100
�HDL وLDL: سه هفته يك رژيم ثابت مدت بهجهت حصول بهترين نتيجه، بيمار بايد

.غذايي و وزن بدن ثابت داشته باشد و حداقل ده ساعت ناشتا باشد
�, Urine5-HIAA: آوري گيـري و در طـي جمـع   ساعت قبـل از نمونـه  48-72براي حداقل

شـكالت، خرمـا، بادنجـان، گريـپ فـروت، گـردو،       از مصرف انبه، موز، طالبي،بايدبيمار ،نمونه
.كيوي، هنداونه، خربزه، آجيل، آناناس، بارهنگ، گوجه سبز و گوجه فرنگي منع شود

�Hydroxyproline, Total, Urine:پختهكالژن(بيمار بايد از مصرف غذاهاي حاوي ژالتين(
.ي ادرار منع شودآورساعت قبل و در طي جمع24وگوشت و داروهاي حاوي آسپرين حداقل 

�Metanephrines, Urine or Plasma: غـذاهاي حـاوي متيـل    ميتمامصرف بيماران از
.شوندمنعساعت 24مدت بههانظير شكالت، قهوه، چاي و نوشابهگزانتين

�Newborn Screen For Phenylketonuria: پروتئين(نوزاد بايد تغذيه مطلوب با شير (
المقدور زمان ترخيص نوزاد از نمونه بايد حتي. زمايش داشته باشدساعت قبل از آ48مدت به

.بيمارستان گرفته شود
�Phenylalanine, Blood: ساعت قبل 48مدت به) پروتئين(نوزاد بايد تغذيه مطلوب با شير

. المقدور زمان ترخيص نوزاد از بيمارستان گرفته شودنمونه بايد حتي. از آزمايش داشته باشد
.شودگيري در روزهاي چهارم تا دهم پس از تولد پيشنهاد مينمونهLBWزادان براي نو

�Triglycerides, Serum or Plasma: بيمار بايد از سه هفته قبل رژيم غذايي ثابت داشته
ساعت قبل نيز ورزش 24گيري الكل مصرف نكرده و حداقل از باشد و از سه روز قبل از نمونه

.سنگين انجام نداده باشد

:كه انجام آنها نيازمند رعايت رژيم دارويي استييهاآزمايش- ت

•Aldosterone, Serum or Urine:اصالح گـردد و در  ميقبل از انجام آزمايش بايد هيپوكال
ترجيحا چهار تا (صورت استفاده از داروهاي ضد فشار خون و ديورتيك، حداقل از دو هفته قبل 

.با نظر پزشك قطع گردنداز انجام آزمايش) شش هفته قبل
•Aluminum, Serum or Urine: ساعت قبل از آنتي اسيدهاي حاوي 24بيمار نبايد از

.آلومينيوم مانند آمفوژل يا سوكرالفيت استفاده نمايد
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•ACE, Serum:ميكاپتوپريل و اناالپريل باعث كاهش مقادير سرACEگردندمي.
•, PlasmaADH:ها كه ي مانند نيكوتين، الكل، كافئين و ديورتيكبيمار بايد از مصرف مواد

.نمايند، خودداري نمايدتداخل ميADHبا ترشح 
•Bleeding Time:    بيمار بايد از مصرف آسپرين و داروهاي مشابه در طي هفتـه قبـل از انجـام

.آزمايش منع گردد
•Catecholamines, Fractionation, Plasma:و دوپــامصــرف داروهــايي ماننــد متيــل

نفرين هستند بايد يك هفته قبـل از انجـام آزمـايش    نفرين و نوراپيپروپرانولول كه شبيه به اپي
.قطع گردند

•Cortisol, Serum or Urine: بيمار بايد از مصرف اسپيرونوالكتون يا كيناكرين اجتناب
.كرده و بدون استرس باشد

•Ferritin, Serum:ت، تعيين فريتين سرم چندان كه بيمار تحت درمان با آهن اسميهنگا
.قابل اعتماد نخواهد بود

•, PlasmaGTT:    هـا، داروهـاي ضـد تشـنج،     بسياري از داروهـا مثـل اسـتروئيدها، ديورتيـك
.كنندداروهاي سايكواكتيو، داروهاي ضد سل و ضد التهاب تداخل ايجاد مي

•, Urine5-HIAA: آوري جمـع گيـري و در طـي  سـاعت قبـل از نمونـه   48-72براي حداقل
ها، فناستين، شـربت سـرفه حـاوي    از مصرف داروهاي استامينوفن، ساليسيالتبايدبيمار ،نمونه

هاي منوآمينپرامين، ايزونيازيد، مهاركنندهميگليكوالت گليسيرين، ناپروكسن، متوكاربامول، اي
.ها منع شود، متنامين، متيل دوپا، رزرپين و فنوتيازين(MAOI)اكسيداز 

•Homovanillic Acid (HVA), Urine:ســاعت پــيش از 48المقــدور حتــيبيمــار بايــد
لوودوپا هم . آوري نمونه آسپرين، دي سولفيرام، رزرپين و پيريدوكسين مصرف نكرده باشدجمع

.بايد تا دو هفته قبل مصرف نشده باشد
•Intrinsic Factor Blocking Antibody: ويتـامين د نبايـ از يك هفته قبل از آزمـايش بيمار

B12 تزريق كرده باشد.
•Oxalate, Urine: آوري نمونه از مصرف ويتامين ساعت قبل از جمع24ازCاجتناب شود.
•, StoolPH:هاي تشخيصي با باريم و استفاده از مسهل تا يك هفتـه قبـل نبايـد انجـام     روش

.شده باشند
•Platelet Aggregation:مايش نبايد آسپرين دريافت كرده بيمار از هفت روز قبل از انجام آز

يــا ســاير عوامــل (NSAIDs)باشــد و بايــد از مصــرف داروهــاي ضــد التهــابي غيراســتروئيدي 
.مهاركننده پالكت هم اجتناب كند
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•Protein C: مصرف ضد انعقاد خوراكي توسط بيمار سئوال شود چرا كه سطوح پروتئينC  بـا
روز مصـرف وارفـارين را   10مـدت  بهبيمار حداقل يابد و تا زماني كه مصرف وارفارين كاهش مي

.متوقف نكرده نبايد آزمايش انجام شود
•Protein S: سطوح پروتئينS       با مصـرف اسـتروژن يـا وارفـارين و در طـي حـاملگي كـاهش

روز مصـرف وارفـارين را متوقـف نكـرده نبايـد      10مـدت  بـه يابد و تا زماني كه بيمار حداقل مي
.آزمايش انجام شود

•PTT وPT : هرچند كه هپارينPTTتوانـد  كند ولي به مقادير كمتر مـي را طوالني ميPT را
بنابراين بهترين حالـت  . كنندرا طوالني ميPTTو PTهيرودين و آرگاتروبان . هم طوالني كند

هاي انعقادي مستقيما از يك وريد محيطي گرفتـه شـود و   اين است كه نمونه مربوط به آزمايش
. صورت نگيردگيريخونشود، ويي كه هپارين، هيرودين يا آرگاتروبان تزريق مياز باز

•Protoporphyrin, Free Erythrocyte (FEP): سـاعت گذشـته الكـل    24بيمار بايد در
كه در يـك هفتـه گذشـته هـيچ دارويـي مصـرف       است مصرف نكرده باشد و حالت مطلوب اين

.نكرده باشد
•TestSchilling: هاي گـروه  سه روز قبل از انجام آزمايش نبايد ويتامينبيمار ازB  را دريافـت

.كرده باشد
•Vasoactive Intestinal Peptide (VIP), Plasma: ساعت قبل آنتي 24بيمار بايد از

.ساعت قبل قطع شوند48تا 24ها بايد از درمانمياسيد مصرف نكرده باشد و تما

:بندي خاص دارداز به رعايت زمانكه انجام آنها نيييهاآزمايش–ث 
�aPTT:دقيقه تا يك ساعت 30گيري در بيماران تحت درمان با هپارين بهترين زمان نمونه

.قبل از دوز بعدي هپارين است
�ACTH, Plasma:گيري در روزهـاي مختلـف   هاي متوالي الزم است نمونهگيريجهت اندازه

هايي كه براي اثبـات وجـود ريـتم شـبانه روزي     همچنين نمونه. در يك ساعت ثابت انجام شود
.شب تا نيمه شب باشند9صبح و بين 10و 6شوند بايد بين طبيعي گرفته مي

�, SerumAFP:حاملگي است18تا 16هفته ،جهت غربالگري نشانگان داون زمان مطلوب.
�Androstenedione, Serum:   ه قاعـدگي  در زنان نمونه بايد يك هفته قبـل يـا بعـد از دور

.گرفته شود
�Estriol, Unconjugated, Pregnancy, Serum or Plasma or Urine:   جهـت غربـالگري

.حاملگي است18تا 16نشانگان داون و نشانگان ادوارد، زمان مطلوب هفته 
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�GTT, Plasma:       بيمار بايد فعاليت داشته باشد و از سـه روز قبـل دريافـت غـذاي كـافي بـا
ساعت قبل از انجـام  12داشته و از ) گرم كربوهيدرات در روز150حداقل (كربوهيدرات كافي 

.آزمايش نيز ناشتا باشد
�Glycated Hemoglobin (HbA1C), Blood: در بيمــاران مبــتال بــه ديابــت نــوع اول

در مبتاليان به ديابـت نـوع دوم در هنگـام تشـخيص     . شودآزمايش با فاصله سه ماه توصيه مي
.شوده يا هرگاه كه نظارت خوب بر بيماري مورد نياز باشد درخواست ميبيماري و هر شش ما

�, SerumInhibin A :شودحاملگي انجام مي14گيري فقط بعد از هفته اندازه.
�Iron, Serum:      به علت تاثيرات ريتم شبانه روزي آهن و اينكـه سـطح آهـن سـرم در عصـر

.گرفته شودتر است، نمونه بايد در حالت ناشتا و صبحپايين
�Lithium, Serum: ساعت پس از مصرف آخرين دوز دارو بگيريد12نمونه را.
�Urobilinogen, 2-Hour Urine: از آنجايي كه يك پيك واضح در طي روز در دفع آن وجود

.ك نمونه عصرگاهي خواهد بوديدارد، بنابراين حالت مطلوب، 

:داردنيازدي خاصكه انجام آنها به رعايت موارييهاآزمايش–ج 

�Acid Phosphatase, Serum or Plasma: گيـري بالفاصـله پـس از معاينـه ركتـال      نمونـه
)DRE( پروستات و ماساژ پروستات نبايد انجام گرددسوزني ، بافت برداري.
�ALT وAST:گردد و بايد اجتناب شودفعاليت بدني شديد سبب افزايش مي.
�Albumin, Serum: بـه تواند سبب افزايش آلبـومين سـرم   طوالني ميمدت بهبستن تورنيكه

.تصنعي گرددصورت 
�Calcium, Ionized, Serum: گيري دراز بكشددقيقه قبل از نمونه30بيمار بايد براي مدت.
�GlucoseCSF:گيري گلوكز براي اندازهCSF نياز به انجام آزمايش گلوكز پالسما نيز هست

.انجام گرددCSFعت قبل از انجام آزمايش بر روي و حالت مطلوب آن است كه دو سا
�Fat, Urine:كـش اجتنـاب   ها و پودر دسـت ها، صابونها و لوبريكانتاز آلودگي نمونه با روغن

.شود
�Occult Blood, Stool: آزمايشـگاه  مراجعـان سـازي  اين مبحث در مجموعه راهنماي آمـاده

.شرح داده شده است
�Oxalate, Urine:د ترجيحا در منزل بوده و مايعات و غذاي معمولي مصرف كندبيمار باي.
�, SerumPSA: بيمار نبايد اخيرا معاينه ركتال)DRE (    و يا بافت بـرداري سـوزني پروسـتات

.انزال ممكن است سبب افزايش موقت و جزيي شود. شده باشد
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�Renin Plasma Activity (RPA) :  آزمـايش متغيرهاي قبـل از)pre-examination (  كـه
تحت نظارت باشند عبارتند از تعادل سديم، وضعيت قرارگيري بيمار، داروهـاي ضـد فشـار    بايد

.گيريخون و زمان نمونه
�Semen Analysis:ولي نه بيشتر (گيري نبايد انزال رخ داده باشد دو تا سه روز قبل از نمونه

).از هفت روز
�Thyroglobulin, Serum: از انجام بافت برداري سوزني، جراحي آزمايش نبايد خيلي زود پس

.تيروئيد يا درمان با يد راديواكتيو انجام شود

:ساعته دارد24آوري ادرار كه انجام آنها در ادرار حتما نياز به جمعييهاآزمايش- چ 
Catecholamines ( .دشوآوري شبانه ادرار توصيه ميمعجوميتبراي تشخيص فئوكروموس )
Citrate
Cortisol, Free
Delta(5)-Aminolevulinic Acid (ALA)
17- Hydroxycorticosteroids
5-HIAA
Hydroxyproline
17-Ketosteroids 
LH
Magnesium
Mercury
Metanephrines
Protein Electrophoresis
Protein, Quantitative
Schilling test
Transthyretin
Zn

:ساعته دارد24آوري ادرار ادرار ترجيحا نياز به جمعكه انجام آنها درييهاآزمايش–ح 
�Calcium
�Creatinine Clearance)استفاده از دو كليرانس متوالي دو ساعته هم قابل قبول است.(
�Homovanillic Acid)ساعت هم قابل قبول است24هاي كمتر از آوريجمع.(
�Manganese)ادرار راندوم هم قابل قبول است.(
�Microalbuminuria)آوري شـده و نيـز   جمـع ) سـاعت 12(اي كه در مدت شب از نمونه

).توان استفاده كردنين مينمونه راندوم براي تعيين نسبت به كراتي
�Mucopolysaccharides
�Oxalate) ساعته باشد24غلظت اگزاالت ادرار ابتداي صبح هم ممكن است مشابه نمونه.(
�Pyridinolines

.ارجح استندهنگهدارگيري آميالز ادرار، نمونه ادرار دو ساعته بدون اضافه كردن ازهبراي اند: نكته
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گيريچگونگي ثبت ساعت، تاريخ و نام فرد انجام دهنده نمونه-2
گيري و نـام  خانوادگي بيمار، ساعت و تاريخ نمونهها بايد عالوه بر نام و نامبر روي هر يك از نمونه

شـدن نباشـد و در حـين    اي كـه قابـل پـاك   گونـه شود بـه امل و خوانا نوشتهكطوربهگير فرد نمونه
.سانتريفوژ نمونه و يا ساير اقدامات از روي ظرف جدا يا پاك نگردد

هـاي مربـوط بـه ظـروف    گيري و ويژگيوسايل و مواد مورد نياز جهت نمونه-3
آوري نمونهجمع

آوري نمونـه بسـته   هاي مربوط به ظروف جمعيگيري و ويژگوسايل و مواد مورد نياز جهت نمونه
به نوع نمونه و آزمايش مورد نظر متفاوت بوده و داراي تنوع فراوان است كه در اين بخش به نكـات  

.گرددمهم در رابطه با هر آزمايش اشاره مي
♦(ACT)Activated Clotting Time: يك لوله محتوي فعال كننده تماسي انعقادي مانند

هايي كـه بـه جـاي    در روش. اي مورد نياز استهاي شيشه، كائولين يا پارتيكل)celite(سليت 
توان خون كامل را داخل يـك لولـه يـا سـرنگ پالسـتيكي      شود ميلوله از كارتريج استفاده مي

.آوري نمود و سپس سريعا آن را به كارتريج منتقل كردجمع
♦,PlasmaACTH:  ــده ــرد ش ــرنگ س ــ) chilled(از س ــنفش  و دو لول ــتيكي درب ب ه پالس

(EDTA)اند استفاده نماييدكه از قبل در يخ سرد شده .ACTHشودجذب شيشه مي.
♦Aluminum, Serum or Urine:آوري گـردد هاي عـاري از فلـز جمـع   نمونه سرم در لوله .

.آوري شوداند جمعهايي كه با اسيد شسته شدهنمونه ادرار در ظرف
♦, PlasmaADH: بنفش از لوله درب(EDTA)از قبل سرد شده استفاده نماييد.
♦Brucellosis, Culture:آوري هاي باي فازيك كشت خـون جمـع  بهتر است خون در بطري

.گردد
♦Calcium, Urine:اي شسته شـده بـا اسـيد    آوري پالستيكي يا بطري شيشهاز ظروف جمع

.استفاده نماييد
♦CSF:هاي سترون استفاده شوداز لوله.
♦Copper, Serum, Urine, CSF, Liver:هاي فاقـد عناصـر كميـاب و بـدون ضـد      از لوله

براي ادرار از ظرف پالستيكي و ترجيحا پلي اتيلن شسته شده بـا اسـيد   . انعقاد استفاده نماييد
.استفاده شود

♦Cryofibrinogen, Plasma:گيـري تـا   هـا قبـل از نمونـه   در صورت لزوم ممكن است لوله
°C37گرم شوند.

♦Cryoglobulin, Serum:گيري تا ها بايد قبل از نمونهلوله°C37گرم شده باشند.
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♦Delta (5)- Aminolevulinic Acid, Urine:آوري ادرار بايـد در ظـرف تيـره رنـگ     جمع
.انجام شود

♦Fecal fat, Quantitative, 72 Hour Collection:   از ظرف پالستيكي كـه از قبـل وزن
.گرددآن تعيين شده استفاده

♦Glucagon, Plasma: خون را درون لوله درب بنفش(EDTA)  از قبل سرد شده بريزيـد و
.بالفاصله به آزمايشگاه ارسال نماييد

♦Hemosiderin Stain, Urine: و در صورتي كه بررسي ابتدايي جهت تفسير با مشكل روبـر
.وژ عاري از آهن استفاده شودهاي سانتريفشود از ظرف و لوله

♦Homovanillic Acid, Urine:از ظرف پالستيكي استفاده شود.
♦Iron, Serum: شسته شده با اسيد استفاده شود) لخته(از لوله درب قرمز.
♦Lead, Blood:مخصوص فاقد سرب يهااز لوله)lead-free (استفاده شود.
♦Lead, Urine: تريـك ني(شسته شده با اسـيد  ) ترجيحا پلي اتيلن(از ظرف ادرار پالستيكي (

.كه با آب ديونيزه به قدر كافي شسته شده باشد استفاده گردد
♦Magnesium, Manganese, Mercury, Urine: از ظرف ادرار پالستيكي شسته شده با

.اسيد استفاده نماييد
♦Manganese, Serum or Blood :فلزهاي مخصوص فاقد ازلوله)metal-free (شوداستفاده.
♦Myoglobin, Qualitative, Urine:  و ترجيحـا  ياز ظرف ادرار تميز و فاقد مـواد شـيمياي

.پالستيكي استفاده شود
♦Porphyrins, Quantitative, Urine:شده استفاده نماييدپيچرنگ يا فويلظرف تيرهاز.
♦Pulmonary Surfactant, Amniotic Fluid:سيليكوني استفاده نكنيديهااز لوله.
♦TestSchilhing:گيري بوده و فاقد آلـودگي  ف بزرگ ترجيحا پالستيكي كه قابل اندازهاز ظر

.با مواد راديواكتيو باشد استفاده نماييد
♦Semen Analysis:اي يا پالستيكي تميز، خشك و با دهانـه گشـاد اسـتفاده    از ظرف شيشه

مي گرم شده باشد و ضمنا فاقد تركيبات دترجنت يا ساير مواد سC40-20°كنيد كه در دماي
.باشد

♦Zn, Serum or Plasma :هاي فاقد فلز استفاده نماييداز لوله.
♦Zn, Urine:از ظرف پالستيكي شسته شده با اسيد استفاده نماييد.
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گيري، نوع نمونه، آوري نمونه با در نظرگرفتن محل آناتوميك نمونهنحوه جمع-4
سن و غيره

:املانعقادي شيهاگيري آزمايشدستورالعمل نمونه�
Activated PTT, Activated Protein C Resistance (APCR), Antiplasmin,

Antithrombin, D-Dimers, FDP, Factor XIII, Fibrinogen, Heparin Neutralization, 
HMWK, Mixing Studies, Plasminogen, PAI-1, Prekallikrein, Protein C, Protein 
S, PT, Reptilase Time, Thrombin Time, von Willebrand Factor

:به شرح زير است
ي است و اگر آزمايشهاي متعددي درخواستوريدي معمولگيريخونصورت گيري بهروش نمونه
، )هپارين(درب سبز باهايو نهايتا لولهقرمزدرب باو سپس لولهآبيدرب باابتدا لوله؛شده باشند
گيـري خونبالفاصله پس از . شوندميپر ) فلورايد/االتاگز(و درب خاكستري ) EDTA(درب بنفش 

ها بايد به اندازه مناسب و تعيـين شـده   لوله. نمودو حداقل چهار مرتبه سرو ته ميبه آرابايدلوله را
.پر و بالفاصله به آزمايشگاه ارسال شوند

�Acid Fast, Stain:ق انجـام دهـد  يـ عمييهـا مار ابتدا دهان خود را با آب شسته و سرفهيب .
يگـردد بـرا  يه مـ يـ ق بخور تهيك و از طريولوژيزيفيك سرم نمكيكه با تحريخلط صبحگاه

توان به عنوان نمونـه اسـتفاده   يز مينيا نايال يره معده، برونكياز آسپ. تر استش مناسبيآزما
يرآوجمـع ) هـا صـبح (يبهتر است نمونه خلط در سه ظرف جداگانه و در سه روز متـوال . نمود
آوري خلط بيـان  كامل جمعطوربهسازي بيماران اين مبحث، در مجموعه راهنماي آماده. گردد

.شده است
�, PlasmACTH:شوند بايد بين روزي گرفته ميهايي كه براي اثبات وجود ريتم شبانهنمونه

سطوح همزمـان كـورتيزول هـم ممكـن اسـت      . شب تا نيمه شب باشند9صبح و بين 10و 6
.ننده باشندككمك

�Amino Acids, Plasma:    به دليل اينكه ميزان اسيدهاي آمينه پس از يك وعـده غـذايي پـر
هاي ناشـتا ارجـح هسـتند، البتـه در مواقـع غربـالگري آمينواسـيدمي       رود، نمونهپروتئين باال مي

دهاي شوند ارجحيت دارند زيـرا افـزايش اسـي   هايي كه بالفاصله پس از صرف غذا گرفته مينمونه
.آمينه در اين هنگام در حد بااليي است

�Bilirubin, Serum: بـا روش اگـر نمونـه   . تـوان از پاشـنه پـا گرفـت    نمونه را در اطفال مـي
بـيش  ) squeeze(شود بايد از چالندن گرفته مي) capillary puncture(مويرگي گيريخون

.شودبافتي ميشدن با مايعاتاز حد اجتناب شود چرا كه موجب هموليز و رقيق
�Brucellosis, Culture:گيري پيش از شروع درمان آنتي ميكروبيال در صورت امكان نمونه

.صورت گيرد
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�Calcium, Ionized, Serum:آوري گـردد و از  هوازي جمـع بهتر است نمونه در شرايط بي
.تورنيكه استفاده نشود

�Catecholamines, Fractionation, Plasma:مـدت  بـه اشتا بوده و حـداقل  بيمار بايد ن
.دقيقه قبل از گرفتن نمونه روي تخت دراز بكشد30مدت بهچهار ساعت سيگار نكشد و 

�Clonidin Suppression Test)شـب قبـل از آزمـايش    ):هـاي پالسـما  براي كاتكول آمين
ه ماند و در صبح روز آزمايش در حالي كه حالت درازكـش دارد يـك نمونـه پايـ    بيمار ناشتا مي
µg/kg3/4شـود و پـس از آن   پالسـما گرفتـه مـي   گيـري ميـزان كـاتكول آمـين    جهت اندازه

ن يـ در طـول ا . شوديمار داده و پس از سه ساعت نمونه مجدد گرفته ميكلونيدين خوراكي به ب
.كشديتخت دراز ميروميمار به آرايمدت ب

�Cold Hemolysin Test: تا يكيرا يمتريليم7دو لوله لختهC°37يگريگرم نموده و د
ز دو نمونه مشابه از ينيكنترل منفيبرا. دييه نمايمار دو نمونه تهيسرد كرده و از بC°4را تا 
.ديه كنيك فرد سالم تهي

�Cortisol, Free, Urine:10د كمتـر از  يـ ادرار بايآوركامـل بـودن جمـع   يابيهنگام ارز %
% 10شتر از ياختالف ب. ساعته وجود داشته باشد24ن هر نمونه ينيكراتيهااختالف در غلظت

.ناقص استيآورانگر جمعيب
�Cortisol, Serum or Plasma:

در يمـاران بسـتر  يبين پروتكـل كـه بـرا   يـ در ا: مه شب و هنگام خوابيزول منفرد نيكورت�
مـي ك سـاعت بعـد بـه آرا   يـ ده و يشب خواب11مار در ساعت يشود بيمارستان استفاده ميب
.رديصورت گگيريخونشود تا يمدار يب
در يگـرم دگزامتـازون خـوراك   يلـ يك ميمار يبه ب: شبيآزمايش سركوب دگزامتازون در ط�

.شوديآن روز گرفته ميدر هشت صبح فرداشود و نمونه خونيشب داده م11ساعت 
عجمـ يسـاعته در چهـار روز متـوال   24نمونـه ادرار  : آزمايش سركوب دگزامتازون با دوز كم�

هر شش ساعت يگرم دگزامتازون خوراكيليم5/0مار يصبح روز دوم به ب8از . شوديميآور
شب روز اول و مجـددا  8صبح و 8خون در يهانمونه). در مجموع هشت دوز(شود يداده م
يهـر نمونـه ادرار هـم بـرا    . شـوند يزول گرفتـه مـ  يكورتيريگاندازهيصبح روز پنجم برا8

.شوديميريگن اندازهينيكراتزول و هميكورت
جمـع يسـاعته در چهـار روز متـوال   24نمونـه ادرار  : آزمايش سركوب دگزامتازون با دوز باال�

هر شش سـاعت  يگرم دگزامتازون خوراكيليمار دو ميصبح روز دوم به ب8از . شوديميآور
ب روز اول و مجـددا ش8صبح و 8خون در يهانمونه). در مجموع هشت دوز(شود يداده م
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يهـر نمونـه ادرار هـم بـرا    . شـوند يزول گرفتـه مـ  يكورتيريگاندازهيصبح روز پنجم برا8
.شوديميريگن اندازهينيزول و هم كراتيكورت

�Creatinine Clearance, Urine:صـبح  8د تا ادرار خـود را سـاعت   يمار آموزش دهيبه ب
آن روز يصـبح فـردا  8ر از جملـه نمونـه آخـر كـه     ادراميسپس تما. زديه كرده و دور بريتخل
.خچال قرار داده شودي، نمونه درون يآوردوره جمعيدر ط. ه كنديشود را داخل ظرف تخليم

�Cryofibrinogen, Plasma:ديرا در آب گرم قرار دههانمونه،يريگبالفاصله پس از نمونه.
�Cryoglobulin, Serum:ديرا در آب گرم قرار دههانمونه،يريگبالفاصله پس از نمونه.
�Digoxin Serum:ن دوز گرفتـه  يز آخـر يد حداقل شش سـاعت پـس از تجـو   ينمونه خون با

پس . رسديمsteady state)(ت ثابت يمعموال پنج روز پس از شروع درمان، دارو به وضع. شود
.دارو استيدوز بعددرست قبل از يريگت ثابت انجام نمونهيوضعيابين ارزين زمان بهترياز ا

�Estriol, Unconjugated, Serum or Plasma: تم يـ ريول دارايكـه اسـتر  يياز آنجـا
.روز انجام شوندك ساعت ثابت از شبانهيد در يمتعدد بايريگاست، نمونهيروزشبانه

�Gastrin, Serum و پروتكلSecretin Challenge Test:  ن يق سـكرت يـ بـه دنبـال تزر
قـه  يدق30و 20، 15، 5،10، 2هـا بعـد از   نمونـه units/kg2زانيـ به م) porcine(ن يپورس

.شونديگرفته م
�FBS:ر از نوزادان كه نمونـه  يشود به غيه ميتوصيديوريهانمونهيسنيهاگروهميتمايبرا

.شوديعمدتا از پاشنه پا گرفته م
�GTT :
ك يمصرف و بعد از يخوراكصورت بهگرم گلوكز 50.ندارندييبه ناشتايازين: ماران حاملهيب�

باشد آزمـايش  mg/dl140جه بيشتر از يكه نتيشود و در صورتيساعت نمونه خون گرفته م
 Glucose, Post glucose(تر گردد و آزمايش اضافهيميمثبت تلقيابت حاملگيديغربالگر

Load, Plasma (شود يانجام م)g load 100ك، دو و سه سـاعت  يناشتا، يهايريگو نمونه
).پس از بلع گلوكز

گـرم در  75(شـود  يناشتا محلول گلوكز مصـرف مـ  يريگك نمونهيبعد از : ر حاملهيماران غيب�
د در يـ مـار با يب. رديـ گيصورت مـ يريگو دو ساعت بعد نمونه) در اطفالg/kg75/1ن ويبالغ
د حـداقل  يـ بايكـ يزيت فيـ فعال. ف نكندمصريزير از آب چيرد و به غيت نشسته قرار گيوضع

ا اسهال ممكـن اسـت   ياستفراغ . ده بمانديمار در حالت خوابيدهند بيشنهاد ميپيباشد و بعض
.ر دهدييج آزمايش را تغينتا

�Growth Hormone, Serum (GH):
): باالGHشك به (آزمايش سركوب گلوكز �
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ك نمونـه  يـ ابتدا . مانديميش باقيام آزماانجيمار در طول شب ناشتا بوده و در رختخواب برايب
.رديگيصورت ميريگز نمونهيگرم گلوكز ن100يحاوشود و بعد از بلع محلوليخون گرفته م

: GHشك به فقدان �
يريگقه و سپس نمونهيدق20مدت بهد يورزش شد: ورزش♣
ق يـ ب عمك ساعت پس از شروع خوايرود و يمار در وقت معمول به رختخواب ميب: خواب♣

.رديگيصورت ميريگنمونه) EEGاثبات با (
داخـل  صورت بهg/kg5/0به ميزان يديد داخل وريدروكلراين هينيق آرژيتزر: نينيآرژ♣

ك تا دو ساعتيبعد از يريگو نمونهيديور
شتر از ينه ب(mg/kg03/0زان يگلوكاگون به ميا عضالنييديق داخل وريتزر: گلوكاگون♣

mg1 (بعد از دو تا سه ساعتيريگنهو نمو
يريـ گهمراه با نهار و نمونهm273/1g/5/0زانيدوپا به م–ال يمصرف خوراك: دوپا–ال ♣

م تا دو ساعت يبعد از ن
بعـد  يريـ گو نمونهmg/m215/0زانيبه ميخوراكصورت بهن يديمصرف كلون: نيديكلون♣

قهيدق90از 
بعـد از  يريـ گو نمونـه mg/m215/0زانيـ به ميخوراكصورت بهازپام يمصرف د: ازپاميد♣

قه يدق 60
در عـرض  mg/kg/hour5/1زان يـ به ميدين داخل وريز پنتا گاستريتجو: نيپنتا گاستر♣

يريگقه و سپس نمونهيدق75
�Hemoglobin, Plasma:كه لولـه القـاي تزريـق بـه آن متصـل اسـت       18-از سوزن درجه

ديـ ممكـن ور يبـا حـداقل ترومـا   . ديـ بـازو ببند يبـر بـاال  مـي  راكه را به آيتورن. دياستفاده كن
antecubitalابتـدا  . ديـ كه را آزاد كنيان خون تورنيدن جريبه محض د. دييرا سوراخ نماml3

درب . دييـ نمايآورجمـع ) نيهپار(در لوله درب سبز ml5خون درون لوله درب قرمز و سپس 
Hbن يـي تعيد و از آن بـرا ييـ مرتبـه مخلـوط نما  سه تـا پـنج  ميلوله سبز را گذاشته و به آرا

.ديپالسما استفاده كن
�Iron, Serum:ضـد  حـاوي  يهـا اج به لولهيكه احتييهار نمونهيد قبل از سايباگيريخون

.انعقاد دارند انجام شود
�Kidney Stone Analysis: ز يـ ك ظرف خشك و تمياز خون و بافت پاك و در بايدنمونه

لتـر  يا سنگ از فيها زهيردا كردن سنگيتوان ادرار را جهت پيدر صورت لزوم م. داده شودقرار
اف موجود در يد چرا كه اليا دستمال استفاده نكنيچگاه از پارچه يز كردن هيتميبرا. عبور داد

.كنديجاد ميمادون قرمز تداخل ايها در روش اسپكتروسكوپآن
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�Lactic Acid, Blood or Plasma:مار مشت خود را گره نكنـد و در صـورت امكـان از    يب
م يد پتاسيا مشت كردن و باز كردن آن منجر به توليكه ياستفاده از تورن. كه استفاده نشوديتورن

.شوديو الكتات در عضالت دست م
�Lactose Tolerance Test:گرم الكتوز در 50بزرگساالن يبراml200مـو  يآب با طعم ل

ر يق شود تا در مـدت انجـام آزمـايش مقـاد    يمار تشويب. گرم50تا يتا نهاg/kg2فال و براي اط
نمونه خـون را  . بمانديا نشسته باقيده يد خوابيمار بايب. آب بنوشد) وانيك تا دو لي(يمتوسط

قه پس از دوز الكتوز در يدق90قه و يدق60قه، يدق45قه، يدق30قه، يدق15در حالت ناشتا و 
را يها، تهوع و اسهال آبكمار به خصوص كرامپيم بيعال. ديريبگ) ديفلورا(يخاكسترلوله درب

.ديادداشت كني
�Leukocyte Alkaline Phosphatase: دياسـال (الم يبـر رو ) رياسم(شش عدد گستره (

قـه بـه   يدق30را در هوا خشـك كـرده و در عـرض    هاالم. ديياز خون نوك سرانگشت تهيه نما
.دييون شناسي ارسال نماشگاه خيآزما

�Metanephrines, Plasma:ده به پشت استراحت يقه در حالت خوابيدق20مار حداقل يب
كـه از قبـل   EDTAيخون گرفته شده به لولـه حـاو  . شودگيريخونكرده و سپس اقدام به 

.فوژ شوديقه سانتريدق30سرد شده منتقل و در عرض 
�Methamphetamine, Morphine, Opiates, Urine:ش يكه انجـام آزمـا  يدر صورت

.رديانجام گژهيويهااط و مراقبتيبا احتيريگد نمونهيدارد بايقانونيجنبه پزشك
�Methionine Loading Test:ودن،ـا بـاعت ناشتـس12تا 10ار پس از ـميبmg/kg100

24و12، 8، 4، 2خـون يهـا نمونـه . شـود يك نمونه خون گرفتـه مـ  ين بلع كرده و يونيمت- ال
.سه گردندينه در پالسما مقايآميدهايو اسBيهانيتاميگردند تا سطوح ويساعت بعد تكرار م

�Mycobacterial Culture, Sputum:يد دو نمونـه ابتـدا  يـ جديغربـالگر يهادر روش
خـود را  يهـا مار آموزش داده شود تا دندانيد به بيبا. شوديشنهاد ميپيصبح در دو روز متوال
د يبا آب بشويرا بردارد و سپس دهان خود را به خوبخوديمصنوعيهامسواك كرده و دندان

د آن يـ بعد از گرفتن نمونه با. ديقا سرفه نمايدا كند و بعد عمينمونه كاهش پيتا احتمال آلودگ
) اقو نـه بـز  (م يو موكوس ضخ) ml5حداقل (يكرد تا مطمئن شد كه مقدار آن كافيرا بررس
.باشد

�Neisseria Gonorrhea Culture & Smear:
و يشـابراه يشابراه مرد توسط سواب داخـل پ يترشحات پيآورجمع: شابراه مرديترشحات پ♠

.رديگيجهت ظاهر شدن اگزودا صورت ميپس از حركت دادن به سمت سوراخ خروج
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و توسـط سـواب   يمقعـد ها درست بعد از حلقهپتيآنوركتال از كريهانمونه: سواب ركتال♠
بعـد از داخـل شـدن    . د خواهد بوديمفيق آنوسكوپيم از طريمشاهده مستق. شوديگرفته م
.دييه بعد خارج نمايثان15-30را چرخانده و سواب آن

ون يكاسيست اندير نيپذكس امكانيكه انجام كشت اندوسرويدر زنان: ا واژنيشابراه يكشت پ♠
.دارد

از تـوان همچنـين مـي  . شـود شار بر دهانه پيشابراه ترشحات نمايان ميبا فدر زنان:شابراهيپ♠
.نموداستفاده يشابراهيسواب داخل پ

خـارج  سپسداشته و ه نگهيثان15-30سواب را . گرفته شودvaginal vaultنمونه از: واژن♠
.گردد

ياده تا اگزودااسپكولوم فشار ديهان لبهيبمي كس را به آرايسرو: كاليسرو/ كس ياندوسرو♠
.برداشته شودسپس با سواب و حالت چرخش دادن نمونه . ان شوديكس نماياندوسرو

د توسـط سـرنگ و   يـ بانيـز هـا آبسه.گرددخارج غده بارتولني اگزودا از مجرا: غده بارتولن♠
.شودره يسوزن آسپ

.شونديم گرفته ميستقد ميحا با ديق سواب و ترجياز طر:ياال و لوزهياوروفارنژيهانمونه♠
�Newborn Screen for Phenylketonuria or Galactosemia:معموال در گيريخون

ر انجـام  يـ ب زيـ نـوزاد بـه ترت  يپاشنه پـا يه كناريساعت بعد از تولد و از حاش24-72فاصله 
ان خـون در  يـ د تـا جر يگرم كن) C°41-40(ا حوله گرم يك دستمال يپاشنه پا را با . رديگيم
بـه  % 70زوپروپـانول  يو اطـراف آن را بـا ا  ) نيشـتر ( محل فرو كردن النست . ابديش يل افزامح
بـا اسـتفاده از دسـتكش    . ان هوا كامال خشك شـود يد تا توسط جريپاك كرده و صبر كنيخوب

متـر باشـد،   يليم4/2كه طول سوزن آن حداكثر النستكبار مصرف و به كمك يسترون شده 
قطـره اول  . ابديان يجريد تا خون به راحتيوارد كنگيريخونبه محل ميكنواخت و آرايضربه 

كـه بـه پاشـنه وارد    يمتناوب و مختصـر يز كرده و سپس با فشارهايرا با گاز سترون شده تم
ك كـرده و آن را بـه   يـ را به قطـره خـون نزد  يكاغذ صاف. رديگيشكل ميد قطره بزرگيكنيم

را پر يكاغذ صافيره موجود بر رويتوان چهار دايح ميك صحيك تكنيبا . ديره بچكانيمركز دا
. بـا دسـتكش لمـس نشـود    يوجـه بـا دسـت، حتـ    چيبه هير خونيد سطح دوايتوجه كن. نمود
. ديـ ايكاغذ به وجود نيرويا پارگيچ خراش يهگيريخوند تا در هنگام ين مراقب باشيهمچن

تمـاس  ييكه خون با جـا يطوربهد يمسطح قرار دهياهيپايرويافقصورت بهرا يكارت خون
اتـاق كـامال   C°25-15يخون در دمايهابا سه ساعت وقت الزم است تا لكهيتقر. دا نكنديپ

.خشك شود
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�Occult Blood, Stool (FOBT):يندي است، بعضـ ياز آنجا كه گرفتن مدفوع كار ناخوشا
كـه بايـد آنهـا را    .سـتند ينيمكـار ا قـادر بـه ه  يـ ماران تمايلي به انجام اين آزمايش ندارنـد  يب

.موجب آلوده شدن مدفوع نشوديا قاعدگيادرار يد مراقب بود تا خون احتماليبا.راهنمايي نمود
�pH, Blood:مـار  يد بيـ اجـازه نده . كه استفاده نشـود يالمقدور از تورنيحتيدينمونه وريبرا

كـه بـا سـرنگ    يانمونـه . دشـو يد الكتـات مـ  يمشت خود را گره و باز كند چرا كه موجب تول
نمونـه يبـرا . ديينه گرفته شده را فاقد حباب كرده و بالفاصله سر آن را كامال مسدود نمايهپار
قـه گـرم شـده باشـد و سـوراخ      يدق10-15مدت بهد يپوست منطقه مورد نظر بايديوريريگ

.ان آزاد خون برقرار شوديباشد كه جريعمقيد به قدريكردن با
�Potassium, Serum or Plasma:كوچـك اسـتفاده   يليخيهادر صورت امكان از سوزن

مـار مشـت خـود را گـره     يب. كه اجتناب شودياز استاز و در صورت امكان استفاده از تورن. نشود
ك تـا  يـ شود نمونه خون را يكه استفاده مياگر تورن. شوديم ميش پتاسينكند چرا كه باعث افزا

.ديريكه برداشته شده، بگيآزاد شده و تورنكه دست نيقه بعد از ايدو دق
�Prolactin, Serum:ديريصبح بگ10تا 8ن ياز قبل سرد شده و بيهانمونه را در لوله.
�Protein, Semiquantitative, Urine:ميبدست آوردن حداكثر غلظـت ادرار هنگـا  يبرا

كـه  ميت دارد و هنگـا يـ هما) ن بـنس جـونز  يپـروتئ (ن يمونوگلوبـول يره سبك ايزنجيابيكه رد
يهايمارير بيسايبرا. شوديشنهاد ميد رد شود نمونه اول صبح پيك بايارتواستاتينوريپروتئ
.شوديح داده ميترجيروز مطلوب و حتي، ادرار طيويكل

�(RPA)Renin Plasma Activity:كه از قبل سـرد شـده گرفتـه و در    ينمونه را با سرنگ
درب لولـه را بسـته، مخلـوط كـرده و     . ديزياز قبل سرد شده بر) دارEDTA(لوله درب بنفش 

ن نمونـه يمار حـ يت قرارگيري بيوضع. دييشگاه ارسال نمايخ قرار داده و به آزماييبالفاصله رو
.حتما ثبت گردديريگ

�Schilling Test:ن يتاميك دوز ويمار يبB12 و را بلـع نمـوده و   يـ واكتيد رادينشاندار شده با
ساعت جمع24مدت بهمار يكند سپس ادرار بيافت ميز دريرا نB12يق داخل عضالنيرك تزي
.گردديميآور

�Semen Analysis:شوند بهتر اسـت هايي كه در مطب يا آزمايشگاه گرفته ميكيفيت نمونه .
ك يـ گرفـت و در عـرض   masturbationتوان نمونه را در منزل توسـط  يو ميآلترناتصورت به

يآورله جمـع يك وسـ يـ مقاربت و با استفاده از يدر طيريگنمونه. شگاه رسانديآزماساعت به 
).Silastic condom-type seminal pouch(ت باالتر آن شـود  يفيممكن است سبب كيمن

د اسـتفاده  يها نباات اسپرميت حيبا قابليالتكس به علت تداخل احتماليمعموليهااز كاندوم
انـزال  ييبخـش ابتـدا  . د استفاده شـود يهم نبا(coitus interruptus)يااز مقاربت وقفه. كرد
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دستورالعمل تهيـه  .د كامل گرفته شوديبايع منينمونه ما. ن اسپرم استيشتريمعموال شامل ب
.بيان گرديده استمراجعانسازي نمونه مايع مني در مجموعه راهنماي آماده

�Urinalysis: ك نمونهيمعموالvoided رود نمونـه بـا   ياگـر احتمـال مـ   . خواهد بودمناسب
مطلـوب   clean catchك نمونـه يـ نال آلوده شده باشد يواژيزيا خونري)Discharge(ترشح 
ـ  castاگـر . كنـد يبا مقصود آزمايش فرق ميريگزمان نمونه. است ه را يـ ظ كليتغلـ ييا توانـا ي
.بح ارجح استصيك نمونه ابتدايد يداريا اهداف غربالگريد يكنيميبررس

�Urobilinogen, 2-Hour Urine:زديـ رياز ظهر ادرار خود را دور مبعد2مار در ساعت يب .
بعـد از ظهـر جمـع    4تا 2ادرار را از ساعت ميتما. ك جا بنوشديآب داده تا ml500مار يبه ب

.اتاق و نور حساس استينوژن به دمايلياوروب. ديشگاه بفرستيع به آزمايكرده و سر

ش يانجام هر آزماياز برايحجم نمونه مورد ن- 5
ش و تكرار يباشد كه انجام آزمايااندازهد بهيش بايانجام آزماياز برايحجم مورد نيكلطوربه
ml3 -2ا پالسما حداقل يسرم يهانمونهين حجم برايا. ر باشديپذامكانيآن به راحتياحتمال
.است
:د در نظر داشتير را باين موارد خاص نكات زيهمچنها و ر نمونهيسايبرا
�Body Fluid Chemical Analysis:عات بدن معمـوال در بخـش  يش مايكه آزمايياز آنجا

ع بـدن  ياز مـا ير ناكـاف يع فرستادن مقاديك اشتباه شايرد، يگيشگاه انجام ميمختلف آزمايها
منقسـم  صـورت  بهد ياهد بود كه بامطلوب خوml50ن منظور حجميايبرا. شگاه استيبه آزما
.مناسب باشديهادر ظرف

�CSF Analysis:معموالml3-1كنديت ميكفا.
�Albumin Ratio/IgGCSF: حداقلml5/0–1/0حا يو ترجml3از استيمورد ن.
�Chloride, Sweat:گـرم  يلـ يم75حـداقل  يا كاغذ صافينمونه با گاز يآوردر صورت جمع

15وب حـداقل حجـم قابـل قبـول     يـ كروتيدر صـورت اسـتفاده از م  . خواهد بوداز يعرق مورد ن
.تر استيكروليم

�Cold Hemolysin Test:از خواهد بوديمورد نيتريليليدو لوله لخته هفت م.
�Cryoglobulin, Serum : حداقلml5 سرم)ml15يديخون ور(
�Endomysial Antibodies:اطفال حداقليهانمونهيبراml25/0از خواهدبوديسرم مورد ن.
�Gliadin IgG,IgA Antibodies:اطفال حداقل يهانمونهيبراml25/0از يسرم مورد ن

.خواهد بود
�HPV DNA Test:متر باشديسانت5/0تا 2/0ن يد بيبايوپسياندازه نمونه ب.
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�Hypertonic Cryohemolysis Test: حداقلml3بودهداز خوايخون كامل تازه مورد ن.
�Mycobacterial Culture, Ascitis Fluid:تـر  يك ليحدود ،%80ت ين حساسيتاميبرا

.از استينمونه مورد ن
�Mycobacterial Culture, CSF: حداقل حجم قابل قبولml5حجـم مطلـوب   يبوده ول

ml10است.
�Mycobacterial Culture, Sputum: حداقل حجم قابل قبولml5است.
�Mycobacterial Culture, Urine:   حداقل حجم قابـل قبـولml40 صـبح  يادرار ابتـدا

. است
�Osmolality, Urine: حداقلml1از استيادرار مورد ن.
�Pulmonary Surfactant, Amniotic Fluid:ك مورد ينوتيع آميماليتر ميلييكحداقل

.از استين
�Rubella Culture, Urine:ml10از استيادرار مورد ن.
�Skin Biopsy, IF:پوست مورد ) بيوپسيپانچ(اي از بافت برداري منگنهمتر مكعبسه ميلي

.از استين
�Specific Gravity, Urine:كه يدر حال،اج به چند قطره ادرار دارديرفراكتومتر فقط احت

.از دارندياز ادرار نيشتريزان بيها به مر روشيسا

از يمورد نندهنگهدارا ينوع ضد انعقاد - 6

: EDTAضد انعقاد - الف
ACT
ADH
APOE
B-Type Natriuretic Peptide
C1 Esterase Inhibitor
CBC ( 2/2–5/1 mg/ml به ميزان K2-EDTA)
Cyclosporine
Glucagon
HbA1C
Ham Test
Hb electrophoresis ،HbA2
HbF
Hb Unstable
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Hct-Hb
Hypertonic Cryohemolysis Test
Kleihaure – Betke
Mercury
Metanephrines
PTH Related Protein
Peripheral Blood: Differential Leukocyte Count
Platelet Count
RBC Indices
RPA
Sickle Cell Tests
WBC count

: تراتيضد انعقاد س–ب 
aPTT
APCR
Antiplasmin
Antithrombin
D-Dimer
Erythrocyte sedimentation rate (ESR)
FDP
Factor XIII
Fibrinogen
Heparin Neutralization
HMWK
Lupus Anticoagulant
Mixing Studies
Plasminogen
PAI-1 
Platelet Aggregation
Prekallikrein
Protein C
Protein S
PT
Reptilase Time
Sugar Water Test
Thrombin Time
von Willebrand Factor

: نيضد انعقاد هپار–پ 
Amino Acids, Plasma
Chromosome Analysis
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Hb, Plasma 
Methemoglobin
NBT
PCO2 Blood
pH, Blood
Phenylalanine
Tartrate Resistant leukocyte Acid Phosphatase 

:EDTAا ين يضد انعقاد هپار-ت
Body Fluid
Catecholamines, Fractionation Plasma
Lead
Osmotic Fragility
PNH Test by Flow Cytometry
Reticulocyte Count

:EDTAا ضد انعقادينمونه لخته -ث 
Apo A-I 
Apo B
CEA
Cholesterol
DHEA
HDL
HIV Serology
17-Hydroxyprogesterone
IGF-1 
LDL 
Platelet Antibodies
Rh Genotype
Testosterone Total & Free
TG
VIP
Vitamin B6
Warfarin

: نيا ضد انعقاد هپارينمونه لخته –ج 
Aldolase 
ALT
Amylase
Anion Gap
AST
Body Fluid Analysis 
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Calcitonin 
Calcium Ionized
Chloride, Serum or Plasma
Cortisol
CK-MB
Creatinine
Estriol, Unconjugated, Serum or Plasma
Ethylene Glycol, Serum or Plasma
Follicle Stimulating Hormone (FSH)
Keton Bodies, Blood
Lactate Dehydrogenase (LDH)
Leptin, Serum or Plasma 
Myoglobin
Osmolality Calculated
Phosphorus
Potassium
Protein, Total, Serum
Sodium )نيم هپارين و نه سديم هپاريتيل(
Urea Nitrogen (BUN)
Valproic Acid
Vitamin A
Vitamin D
Vitamin E

:ر موارديسا- چ
�aPTT وPT:8/3سيترات سديم بر % 2/3غلظت . ترات سديميسيحاويدرب آبيهالوله %

.ارجحيت دارد
�Acid Phosphatase:انعقاد استفاده از ضدEDTA تـوان از لولـه لختـه    ياما مارجح است

.ز استفاده نمودين
�Aldosterone:وان از لولـه  ـــ تين و آلدوسترون فقـط مـ  يش رنياـام آزمـدر صورت انج

ر ـــ كه فقط سنجش آلدوسـترون مدنظ يورتـدر صياده كرد ولـاستف(EDTA)درب بنفش 
.لخته استفاده كردا يترات و ي، سEDTAن، يهپاريحاويهاتوان از لولهيباشد م

�α1-Antitrypsin : سـرم و لولـه درب بـنفش    يآورلوله لخته جهت جمـع(EDTA) يبـرا
.گيردمورد استفاده قرار مييش مولكوليزماآ

�Antibody Detection/ Identification Red Cell:ك يـ و ) لخته(ك لوله درب قرمز ي
.استازيمورد ن(EDTA)لوله درب بنفش 
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�Cryofibrinogen:(ا درب بنفش ي) تراتيم سيسد(يدو لوله درب آب(EDTA از يـ مـورد ن
.است

�G6PD: لوله درب بنفش(EDTA)تراتيد سـ ياسـ (ا درب زرد يـ ) نيهپـار (ا درب سـبز  ي-
.مورد نياز است)ACDدكستروز، 

�2HPP, BS, FBS:شـود؛  يح داده ميترج) دواستاتيا يم يد سديفلور(يلوله درب خاكستر
قرمـز و  يهاع گلبولين سرو درب قرمز به شرط جدا كرد) نيهپار(استفاده از لوله درب سبز 

.ع قابل قبول خواهد بوديسريبررس
�GTT:دواستاتيا يد يم فلورايسد(يلوله درب خاكستر.(
�HLA-Typing:  لولــه درب بــنفش(EDTA)يبــراDNA Testing ؛ لولــه درب زرد

(ACD)ويسرولوژيبراDNA Testingگيردمورد استفاده قرار مي.
�Homocysteine :ن ضد انعقاد يبهترEDTAن هم يا هپاريترات ياستفاده از سياست ول

.قابل قبول است
�Lactic Acid:نيهپارينه ؛ لوله حاوي؛ سرنگ هپار) ديم فلورايسد(يلوله درب خاكستر

.مورد نياز است
�Lactose Tolerance Test:قابل قبول است)ديم فلورايسد(يلوله درب خاكستر.
�Sedimentation Rate, Erythrocyte (ESR):حاويه درب بنفشـولـلEDTAوله ـلا ي

ك يچهار حجم خون به (ك يبه نسبت چهار به سمـاي پالدرب مشكي حاوي سيترات سديم 
.مورد نياز است)mmol/L109تراتيسميسديترحجم

�T3 Uptake:ضد انعقاديلوله لخته ولEDTA ن هم قابل قبول استيو هپار.

ادرار ندهنگهدارمواد –چ 

•Aldosterone:ا ـــ گردد تياستفاده مندهنگهداربه عنوان % 50ك يداستيا اسيك يد بورياز اس
4-2=PHباشد.

•Catecholamines, Fractionation, Urine:25ن يبالغيبرا% 50ك يد استيتر اسيليليم
.ن دو تا چهار حفظ شوديبpHاز است تا ير پنج سال مورد نيزيهابچهيتر برايليليم15و 

•Cortisol, Free, Urine:نمونه، يآورقبل از شروع به جمعml25ا ي% 50ك يد استياس
gr10ي، نگهدارندهنگهداردر صورت عدم استفاده از ماده . دييك به ظرف اضافه نمايد بورياس

.خواهد بوديآن ضروريآورجمعيخچال در طينمونه در 
•Cystine:ml202-3كردن نمونه تا يديا اسييآورقبل از شروع به جمعتولوئن=PH پس از

.مورد نياز استآنيآورجمع
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•5-HIAA: ا يـ ك يـ د بوريگـرم اسـ  10-15توان از يميولندهنگهدارمعموال بدون مادهml15
.مناسب نمونه حفظ گرددpHك استفاده كرد تا يدروكلريد هيا اسيك يد استياس

•Hydroxyproline:ml30ك به ظرف يد بوريگرم اس10-15ا يرمال ك شش نيدريد كلرياس
.ديياضافه نما

•17- Ketosteroids:ml15اليك گالسيد استياس
•Lead:ml20نداردندهنگهداراج به ماده يمنابع احتيبر اساس بعض(ك شش نرمال يدريد كلرياس(.
•: Luteinizing Hormone (LH)15-10كيد بوريگرم اس
•Metanephrines :ml25ـ    يآورجمعيدر ابتدا% 50كيداستياس يبه ظـرف اضـافه شـود ول

.كنديت ميكفاml15ر پنج سال يكودكان زيبرا
•Oxalate :ml20زه شـدن اگـزاالت و   يسـتال ياز كريريجلوگيك شش نرمال برايدريدكلرياس

ل آسكوربات به اگزاالتياز تبديريجلوگ
•Porphyrins :شوديبه ظرف اضافه ميآورش از جمعيم كربنات پيمعموال پنج گرم سد.
•Pregnanetriol :15 -10ا يك يد بوريگرم اسml15اليگالسكيد استياس
•Uric Acid:ml10م يدسديدروكسيمحلول ه)M5/12 ( ش از ياز رسـوب پـ  يريجلـوگ يبـرا

.به ظرف اضافه شوديآورجمع
•VMA :به ظرف اضافه شوديآورك قبل از جمعيد استيا اسيك يدروكلريد هياس.
•Zn :ml10ظ يك غليدروكلريد هياس

:نداردندهنگهداراز به يادرار نيآوركه جمعيموارد–خ 
Amino Acids
Amylase
Chloride
Citrate ) تاكيد دارندندهنگهداراستفاده از ماده بر ها پروتكليبعض(
FSH
Immunofixation Electrophoresis
Magnesium
Manganese
Mercury
Microalbumin
Mucopolysaccharides
Potassium
Protein Electrophoresis
Protein, Quantitative
Schilling Test
Sodium
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... الزامات مربوط به نحوه انتقال نمونه از نظر درجه حرارت، زمان، ظرف، فاصله و-7

:رندير گش قرايشگاه ارسال شده و مورد آزمايد بالفاصله به آزمايكه باييهانمونه–الف 
Acid Phosphatase, Serum or Plasma
Activated Clotting Time (ACT)
Ammonia Plasma
Bilirubin, Urine
CSF
Ketones, Urine
Nitrite, Urine
NBT (Nitro blue Tetrazolium Test)
PCO2, Blood
pH, Urine
Synovial Fluid Analysis

:ا پالسما جدا گردندين فرصت ممكن سرم و يولد در ايكه باييهانمونه–ب 
aPTT ،PT
Aldolase, Plasma or Serum
Angiotensin Converting Enzyme(ACE)
Antidiuretic Hormone(ADH)
Antiphospholipid Antibody
Antiplasmin
Antithrombin
Apolipoprotein A-I 
Apolipoprotein B-100
Calcitonin
D-Dimer
DHEA, DHEA-S 
Factor XIII
FDP
Fibrinogen
FSH
Hemoglobin, Plasma
Heparin Neutralization
HMWK
Insulin, Serum
Luteinizing Hormone (LH)
Mixing Studies
PTH
Phosphorus, Serum
PAI-1, Plasminogen
Potassium
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Prekallikrein
Protein C
Protein S
Reptilase Time
Thrombin Time
Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) 
von Willebrand Factor

خچاليفوژ ياز به سانتريا پالسما نيعتر سرم يجدا كردن هر چه سريكه براييهانمونه–پ 
:دار است

Antidiuretic Hormone(ADH)
ACTH
Calcitonin
C-Peptide
Gastrin
IGF-1 
Lecithin: Sphingomyelin Ratio, Amniotic Fluid
Prolactin
Renin Plasma Activity(RPA)

:رديخ صورت گييد بر روينمونه حتما باييكه حمل و جا به جايموارد- ت
Aldosterone, Serum or Plasma
Carcinoembryonic Antigen(CEA)
Methemoglobin, Whole Blood 
PCO2& pH Blood ) خيدر مخلوط آب و (

:رديشده صورت گ) منجمد(صورت فريزكه بايد انتقال نمونه بهيموارد-ث 
ADH
CA19-9 
Hepatitis B, C & D, Serology

: ر موارديسا-ج

�Calcium, Ionized, Serum:رديصورت گيهوازيط بيد در شرايانتقال نمونه با.
�Cryoglobulin & Cryofibrinogen: هـا را در آب گـرم قـرار داده و بـه     بالفاصله نمونـه

.دييشگاه ارسال نمايآزما
�Semen Analysis:قـه پـس از   يدق30-60د كـه نمونـه را در عـرض    يـ زش دهمار آمويبه ب

ن كار چسباندن نمونـه بـه   يترشگاه برساند كه راحتيبه آزماC°37يگرفتن و با حفظ در دما
.شگاه ممكن است ميزان حركت اسپرم را كاهش دهدين انتقال به آزماين در حييپايدما. ن استبد
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شياز انجام آزمانمونه قبليط نگهداريالزامات مربوط به شرا-8

:كردينگهدار) C 8 -2°(خچال يتوان نمونه را در يكه ميموارد–الف 
Amylase, Urine
C1 Esterase Inhibitor, Serum
Calcium, Serum
Catecholamines, Fractionation, Urine
CBC )ساعت24حداكثر(
Chloride, Serum or Plasma
Cortisol, Serum ) تا هفت روز(
Creatine Kinase, Serum
CK-MB
Creatinine Clearance, Urine
Digoxin, Serum
Drugs of Abuse Testing, Urine
Erythrocyte Sedimentation Rate )ساعت12حداكثر (
Ferritin, Serum
HbA1C )تا هفت روز(
Iron & TIBC )تا هفت روز(
Jo-1 Antibody
Leukocyte Esterase, Urine
Lithium, Serum
Magnesium, Serum or Urine
Metanephrines, Urine
Methadone, Serum or Urine
Methamphetamine, Qualitative, Urine
Morphine, Urine
Mycobacteria by DNA Probe 
Mycobacterial Culture, Sputum
Myoglobin, Serum or Plasma
Opiates, Qualitative, Urine
Osmolality, Serum
Osmotic Fragility 
Peripheral Blood, Red Blood Cell Morphology
Phosphorus, Serum
Porphyrins, Quantitative, Urine
Potassium, Urine
Pregnancy-Associated Protein A (PAPP), Serum
Protein Electrophoresis, Serum or Urine
Protein, Quantitative, Serum or Urine
Reducing Substances, Urine
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Schilling Test 
Specific Gravity, Urine
T3 Uptake
Triglycerides, Serum or Plasma
Zn, Urine
Hb Electrophoresis, Hb A2 )تا هشت روز(

:نمودينگهدار) - C°20(د نمونه را در فريزر يكه بايموارد–ب 
α-Fetoprotein, Serum(AFP)
B-Type Natriuretic Peptide (BNP)
CA19-9 
Calcitonin, Serum
Ceruloplasmin, Serum or Plasma
Coagulation Assays, Plasma )حداكثر دو هفته(
Cobalamin, Serum
C-Peptide, Serum 
Dihydrotesterone, Serum
Glucagon, Plasma
Hemoglobin, Plasma
Hepatitis A, B, C, D, Serology
Insulin, Serum
Metanephrines, Plasma
Mucopolysaccharides, Urine
PTH, Serum
Prolactin, Serum
Renin Plasma Activity(RPA)
Testosterone, Serum or Plasma
Thyroglobulin, Serum

پس از جداشـدن پالسـما در   بايد aPTTو PTعمده آزمايشهاي انعقادي خصوصا –پ 
:عرض چهار ساعت انجام شوند

) تـا شـش مـاه   (-ºC70و يـا  ) تا دو هفته(-ºC20توان، پالسما را در دماي صورت ميدر غير اين
.)هاي خوني در عرض يك ساعت جدا شودبهتر است پالسما از سلول(نگهداري نمود

Antiplasmin
Antithrombin
Factor XIII
HMWK
Mixing Studies 
PAI-1 & Plasminogen
Prekallikrein
Protein C & Protein S
Thrombin Time
von Willebrand Factor
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: ر موارديسا-ت
�Acid Phosphatase, Serum or Plasma:  م بـه حـرارت و   يت آنـز يبه علـت حساسـpH ،

.ديش را انجام دهيد تا آزمايك ساعت فرصت داريحداكثر 
�aPTT:ممكـن  8ع فاكتور يب سري، تخرشير در جدا كردن پالسما و انجام آزمايدر صورت تاخ

ماران تحت درمـان بـا   ين در بيهمچن. نشان دهديرا باالتر از حد واقعPTTكاذب طوربهاست 
كنـد، ممكـن اسـت    يمـ ين را خنثـ يكه هپـار يل آزاد شدن فاكتور چهار پالكتين، به دليهپار
PTTبـه پيش از آزمـايش  توان يپالسما را م. ده شوديسنجيتر از حد واقعنييكاذب پاطوربه
در صـورت عـدم   . نگهـداري نمـود  C4-2°چهار ساعت در لوله دربسته در دماي اتـاق يـا   مدت 

.قابل نگهداري است-C 20°دو هفته در فريزر مدتبهامكان آزمايش در زمان ياد شده پالسما 
�(APCR)Activated protein C Resistance:   ل يدر مورد كاوش بر اسـاس زمـان تشـك

تـوان  يانجام شـود مـ  گيريخونش ظرف مدت چهار ساعت پس از يكه آزمايدر صورتلخته و
د نمونـه را منجمـد   يـ باصورت اينر ينمود در غياتاق نگهداريا دمايC°4پالسما را در حرارت

.ديينماينگهدارC°4ا ياتاق ي، نمونه را در دماDNAدر مورد كاوش بر اساس . نمود
�ADA, Body Fluids : آن را تـا زمـان   ييع رويفوژ نموده و مايط سانتريمحيرا در دمانمونه

.ديينماينگهدار-C 20°ز دريآنال
�ACTH:يپالسما در دماC°70-يجهـت نگهـدار  . منجمـد شـود  يكيپالسـت يهـا و در لوله

.اضافه شودku/ml500زان ين به مينيمدت به نمونه، آپروتيطوالن
�ALT: دار است اما بعد از آن بـه علـت آزاد شـدن    يساعت پا24تا 12مدت بهنمونه خون كامل

در سـرم و در درجـه حـرارت    ALT. كنـد يدا مـ يـ ش پيج افزايقرمز به تدريهام از گلبوليآنز
.ابدييميادر صورت منجمد كردن كاهش قابل مالحظهيدار است وليخچال تا سه هفته پاي
�Aldolase:ش در يسرم را تا زمان انجام آزما°C20-ك يد بورياضافه نمودن اس. ديكنينگهدار

.گردديباعث ثبات آلدوالز م
�Alkaline Phosphatase:آلكالن يسازرهيبه هنگام ذخ. شوديخچال نگهداريد در ينمونه با ،

درصـد در كمتـر از چهـار    5-10ش يكه افـزا يطوربهابد ييش ميافزايفسفاتاز سرم به آهستگ
تـر  عيش هـر چـه سـر   ين علت بهتر است آزمـا يبه هم. انتظار استقابل C°4ساعت در حرارت 

.انجام گردد
�α2–Macroglobulin :ساعت در72مدت بهتوان ينمونه را م°C4ن يـ ره نمود و پس از ايذخ

.ش ذوب گردديبار قبل از انجام آزماكيره گردد و فقط يذخ-C°20د در يزمان با
�Amylase, Serum:در درجه حرارت ك هفتهيمدت بهالز يآمC °25  و حداقل شش مـاه در

.مانديميدار باقيپاC °4درجه حرارت 
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�Anticardiolipin Antibody:د چرا كه يياز منجمد و ذوب كردن مكرر سرم اجتناب نما
.دهدير مييآن را تغيداريپا

�ADH:خته و در درجه حرارتيريكيپالسما را داخل لوله پالستC °20-د و بـه  ييـ منجمد نما
.ديشگاه مرجع ارسال كنيآزما

�Anti-DNA:72مـدت  توان بهينمونه را م. رديخچال قرار گيعتر داخل يد هر چه سرينمونه با
.نموديا سردتر نگهداري-C °20دريطوالنمدت بهو C°4خچاليساعت در 

�ANA:يتوان در دماينمونه سرم را مC °4ا يC°20 -جام انجماد و ساعت بدون ان72مدت به
.كرديتر نگهداريطوالنمدت به- C °70توان نمونه را درين ميهمچن؛كرديذوب نگهدار

�Antiphospholipid Antibody:چهار مدت بهتوان يخ مييسرم را در صورت قرار دادن رو
.د منجمد گردديباصورت اينر يكرد در غيساعت نگهدار

�AST: رارتسه روز در درجه حمدت بهنمونه°C 25سه هفته در ،C °4 تـر در  يطوالنمدت بهو
.استيفريزر قابل نگهدار

�β2-Microglobulin, Urine: در صورت كاهشpH گردديدار ميناپا5/5ادرار به كمتر از.
�Bilirubin, Serum:گردديد دور از نور نگهدارينمونه با.
�Calcium, Ionized, Serum:سـاعت در 48مـدت  بهتوان يميزهوايط بيراـنمونه را در ش

C°4 نمودياتاق نگهداريساعت در دمادوو.
�CEA: ر ـتـ يطـوالن مـدت  بـه يخچـال و در صـورت نگهـدار   يساعت در 24مدت بهنمونه سرم

.استيقابل نگهدار-C°20در
�Cobalamin, Serum:گردديد دور از نور نگهدارينمونه با.
�hCG–β: اتـاق، چهـار روز در   يدمـا سـاعت در  24مدت بهسرمC °4 تـر  يطـوالن مـدت  بـه و

.مانديميدار باقيپا-C°20در
�Complement Components:د ياجزا كمپلمان نسبت به حرارت حساس هستند و نمونه با

. گـردد ينگهدارC °4قه دريدق30-60مدت بهقه در حرارت اتاق و سپس يدق15-30مدت به
.قرار داده شود-C °70د در حرارتيز بايمدت نيطوالنينگهداريبرا

�CBC:ها حداكثر ظرف مدت چهار ساعت پس از نمونه گيري و نگهداري در دمـاي اتـاق   نمونه
24مدت بهگردند حداكثر ينگهدارC °4يكه در دمايدر صورت. رنديش قرار گيد مورد آزمايبا

.تهيه شودگيريخونفاصله پس از بالبايدگستره خوني . ر استيپذش امكانيساعت انجام آزما
�CRP:ساعت در72ا حداكثر يد تازه بوده يسرم باC °4نمونه در. شده باشدينگهدارC °20 -به

.دار خواهد بوديمدت شش ماه پا
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�Cryoglobulin: يقه در دمايدق60تا 30مدت بهخون راC °37ل يد تا لخته تشكينگهدار
ز يفوژ نيرد و در صورت امكان انجام سانتريصورت گC °37يد در دمايجدا كردن لخته با. شود
.ديخچال قرار نداده و منجمد نكنينمونه را در . باشدC °37يدر دما

�D-Dimer وFDP:يسـاعت قابـل نگهـدار   24خ تا ييساعت و رو8اتاق تا يپالسما در دما
FDPش يام آزمـا انجـ يدر صورت اسـتفاده از سـرم بـرا   . صورت منجمد شودنير ايدر غ؛است
.كرديخچال نگهداريك هفته در يتوان آن را تا يم
�DHEA وDHEA-S: ساعت در24مدت بها پالسما يسرمC °4شتر ياست و بيقابل نگهدار

. د منجمد شودين زمان باياز ا
�Estradiol, Serum : ساعت و در24خچال تا ينمونه سرم درC °20-دار خواهد يتا دو ماه پا

.بود
�Estriol, Unconjugated : ساعت و در24خچال تا ينمونه درC °20 -دار يپايطوالنمدت به

.خواهد بود
�Fibrinogen:اتاق تا دو ساعت و در يپالسما در دماC °8 -2يتا چهار ساعت قابل نگهدار

.شوديبه شكل منجمد نگهدارصورت اينر يدر غ؛است
�Folic Acid:فوالت از % 12-19اتاق و در معرض نور حدود يسرم در دمايدر صورت نگهدار
د ييـ منجمد نماصورت اينر يدر غ؛دار استيساعت پا24يبراC°4يسرم در دما. رودين ميب

.شوديو نمونه دور از نور نگهدار
�FSH:سرم درC °25-4چهار ساعت، درمدت بهC °20-دو هفته و درمدت بهC °70-به

از چرخه. مانديدار ميپا-C °20سه ماه درمدت بهز يادرار ن. بوددار خواهد يسه ماه پامدت 
.ذوب مكرر اجتناب شود/ انجماديها

�GGT, Serum : ك ماه دريمدت بهنمونهC °4 كسال در يوC °20-دار خواهد بوديپا.
�Gastrin: چهار ساعت درمدت بهسرمC °4 ك ماه در يوC°20 -ييهاسرم. دار خواهد بوديپا

.دهنديت را نشان ميكاهش فعال% 50اند تا بودهC°4يساعت در دما48كه 
�G6PD:قرمز دريهام گلبوليمناسب، آنزيبا استفاده از ضد انعقادهاC °4 حداقل شش روز و

.دار خواهد بوديساعت پا24حداقل C °25در
�GTT, 2HPP, BS, FBS: گلوكز در خون تام در هر ساعتmg/dl 10 -5ابـد مگـر   ييكاهش م

در صـورتي كـه الزم اسـت    . نگهداري شده باشـد ) حاوي فلورايد(اينكه در لوله با درب خاكستري 
د يـ ماننـد فلور نـده نگهدارك ماده يد يها باشد باقه در مجاورت سلوليدق30شتر از يمدت بسرم به
سـاعت  48تـا  ا پالسـما  يگلوكز سرم . كند به نمونه اضافه شوديميريز جلوگيكوليم كه از گليسد
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سبب كاهش واضـح  - C °20دريتر حتيمدت طوالننمونه بهينگهداريدار است وليخچال پايدر 
.زان گلوكز خواهد شديشرونده ميو پ

�GH :ك سال در ياتاق و ينمونه سرم چهار ساعت در دماC °20-دار خواهد بوديپا.
�Hematocrit:ش باشـد نمونـه در   يآزمـا ر در انجـام يشتر از چهار ساعت تـاخ يكه بيدر صورت

خـون انجـام   يد در عرض شش ساعت پس از جمـع آور يبايروش دست. شوديخچال نگهداري
سـاعت  6-24قرمـز در عـرض   يهـا شود تورم گلبـول ياگر خون در حرارت اتاق نگهدار. شود

.خواهد شدMCVت و يسبب باال رفتن كاذب هماتوكر
�HBeAg:منجمـد  صـورت  بـه ا يخچال و يدا شده و در د در عرض سه ساعت از لخته جيسرم با

.به گرما حساس استHBeAgشود چرا كه ينگهدار
�Hepatitis B DNA Detection:د دريسرم باC °20-ها درو بافتC °70-منجمد بمانند.
�Hepatitis C RNA Detection:د دريسرم باC °20-ها درو بافتC °70-منجمد بمانند.
�HDL:بـه ا پالسـما  يـ نمونه سـرم  . استيريگبالفاصله پس از نمونهيريگدازهن حالت، انيبهتر

.شوديمنجمد نگهدارصورت بهها ا هفتهيC°4روز در1-7مدت 
�HLA-Typing: جهـت  . شـود ياتـاق نگهـدار  ياـنمونـه در دمـ  يرولوژـش سـ ياـجهت آزمـ

.گردديخچال نگهداري، نمونه در DNAبر يمبتنيهاشيآزما
�Homocysteine, Plasma :ر يا سـرم بـه تـاخ   يـ ها از پالسما كه جدا كردن سلوليدر صورت

ينگهـدار . ابـد ييش مـ يقرمز افزايهاپالسما به علت رهايي از گلبولHomocysteineافتد، يب
ش يپالسـما را افـزا  Homocysteine% 10ك سـاعت، حـدود   يـ مـدت  بـه اتاق ينمونه در دما

.شودين روند آهسته ميقرار داده شود اخييكه نمونه رويدهد و در صورتيم
�HVA, Urine: نموده، حدود يريگساعته را اندازه24حجم ادرارml100   از نمونـه را بـاpH 

.دار خواهد بوديپاC °4نمونه تا هفت روز در. ديخچال قرار دهيبرداشته و در 4تا 2ن يب
�17-Hydroxycorticosteroids, Urine : ــع آوري ــان جم ــي زم ــال  در ط ــه در يخچ نمون

در صورتي كه نمونـه  . پس از جمع آوري نيز در يخچال قرار داده يا منجمدكنيد. نگهداري شود
روز 45و در يخچال قـرار داده شـود تـا    ) اسيد استيك گالسيالml15با اضافه كردن(اسيدي 

.پايدار خواهد ماند
�5-HIAA, Urine : خچال پايدار خواهـد بـود  روز در ي14در صورتي كه نمونه اسيدي شود تا .

اسيد استيك به علت اين كـه  . شودمياسيدي شدن با اسيد هيدروكلريك يا اسيد بوريك انجام 
.آورد بهتر است استفاده نشودميرا پايين HIAA-5بازيافت 

�17-Hydroxyprogesterone:سرم يا پالسما براي چهار روز درC °4مـاه در بـراي يـك  وC °20 -
.بودپايدار خواهد
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�Immunoglobulins, Serum: هـا  يـا وجـود مـاكروگلوبولين   يماگر شك باليني به كرايوگلوبـولين
ها تا پيش از جدا كردن سـرم از لختـه   اين گونه نمونه. قرار داده شودC °37وجود دارد نمونه بايد در

قابـل  C°8 -2دمـاي ج روز درـهاي سـرم ممكـن اسـت تـا پنـ     نمونه. در يخچال گذاشته شوندنبايد
.منجمد شوند- C °20ها بايد در دمايتر نمونهدر صورت نگهداري طوالني. نگهداري باشند

�LDH, Serum: منجمـد كـردن نمونـه    . دو تا سه روز پايـدار اسـت  مدت بهسرم در دماي اتاق
.ممنوع است

�Leukocyte Alkaline Phosphatase:يا اسـتون  % 10را بايد با متانول فرمالين سرد هاالم
30ترجيحـا  (سـاعت  8كشي و در هوا خشك كرده و در عرض ترتيب ثابت، آبه بافرسيترات، ب

هفته قبل 8را تا هاتوان بعد از ثابت كردن، گسترهمي. بعد از گرفتن خون منجمد شوند) دقيقه
دمـاي  تا يك سـال در  مي در بعضي موارد ممكن است فعاليت آنزي. آميزي نگهداري كرداز رنگ

ºC20-پايدار بماند.
�Lipase: روز در 8سرم تاºC25)و دو هفته در) دماي اتاقºC4پايدار است.
�LH: سرم در دمايºC25 -4تا دو هفته پايدار خواهد بود .
�Microalbuminuria: در يخچال قرار دادن و منجمد كردن معموال قابل قبول است ولي قبل

.تاق رسانده شوداز انجام آزمايش بايد به دماي ا
�Myoglobin, Qualitative, Urine:اگرpH  روز 12مـدت  بـه رسانده شـود  8-5/9ادرار به

.پايدار خواهد بود
�Neisseria Gonorrhea Culture:ها نبايد در يخچال قـرارداده شـوند يـا در معـرض     نمونه

.محيط سرد قرار گيرند
�Newborn Screening For Phenylketonuria or Galactosemia: از قــرار دادن

در هـا هاي خوني درجريان هواي آلوده به دود و گـرد و غبـار و همچنـين از گذاشـتن آن    كارت
بـه تـوان  هاي خوني را ميكارت. معرض حرارت و تابش مستقيم خورشيد جدا خودداري نماييد

هـاي  در پاكـت هـاي خـون   لكـه . مقاوم به رطوبت نگهـداري كـرد  يهاك هفته در پاكتيمدت 
يخچـال تـا دو مـاه و در حالـت انجمـاد      ºC8-4پالستكي زيپ دار حاوي سيليكاژل در دمـاي 

)ºC20- (طوالني پايدار خواهد ماندمدت به.
�Occult Blood, Stool:تواند تاثير منفي بر نتايج آزمايش گاياك داشته تاخير در آزمايش مي

.باشد
�Platelet Aggregation:در نهايتـا  داشته و آزمايش را بالفاصله يـا  هماي اتاق نگنمونه را در د

.نمونه را در يخچال قرار نداده و يا منجمد نكنيد. عرض دو ساعت انجام دهيد
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�PNH Test by Flow Cytometry:   براي حاصل شدن نتايج مطلوب، آناليز بايـد در عـرض
72تـا  48هـاي  ي نمونـه آزمايش ممكن است بر رو. ساعت پس از گرفتن نمونه انجام شود24

در يخچـال قـرار دادن   . نمونه را در دماي اتاق نگهـداري كنيـد  . ساعت قبل هم قابل انجام باشد
.نمونه ممكن است موجب از دست رفتن آنتي ژن سطحي سلول شود

�Progesterone: سرم در دمايC °4روز و در 4مدت بهC °20-سه ماه پايدار استمدت به.
�PSA:بـراي نگهـداري بيشـتر از ايـن زمـان      . اسـت سـاعت پايـدار  24-48ر يخچال تـا  سرم د

.نگهداري شود-ºC20در
�PT: ا دمـاي يـ اتـاق  يفوژ نشده در لوله دربسته، در دمـا يا نمونه سانتريپالسماC °4-2  24تـا

.شوديبه شكل منجمد نگهدارصورت اينر ياست، در غيساعت قابل نگهدار
�Red Blood Cell Indices:شتر از يا بياتاق يساعت در دما10شتر از يكه نمونه بيدر صورت

.د منجمد شودينمونه نبا. توان از آن استفاده كرديشده باشد نمينگهدارC °4ساعت در18
�Reticulocyte Count: خون حاويEDTA ساعت و در دماي6در دماي اتاق تاC °4 تا

.ساعت قابل نگهداري است72
�Synovial Fluid Analysis: هـا  در اكثر موارد به فاصله كوتاهي پس از دريافت نمونه، آزمـايش

كـاهش در شـمارش   % 40در عرض شش ساعت پـس از دريافـت نمونـه، حـدود     . بايد آغاز گردند
هاي كلسـيم پيروفسـفات در عـرض چنـد روز كـاهش      كريستال. گلبول سفيد محتمل خواهد بود

خود birefringenceتعداد، اندازه و (MSU)اي منوسديم اورات هكه كريستالدر حالي،ابنديمي
.كندرا در روزهاي اول حفظ كرده و پس از چند هفته افت مي

�TRAP: اي بالفاصله پس از تهيه ثابت شده باشند حداقل تا يك ي شيشههاالمدر صورتي كه
.هفته قابل نگهداري هستند

�TSH:سرم تا چهار روز درC °4هد بودپايدار خوا.
�TPO: ساعت در72سرم تاC °4پايدار خواهد بود.
�Thyroxin, Free, Serum:سرم تا دو هفته درC °4پايدار خواهد بود.
�Thyroxin, Serum:سرم تا يك هفته درC °25پايدار خواهد بود.
�(T3), SerumTriidothyronine: سرم در. ساعت جدا نماييد48سرم را در عرضC °25

.حداقل تا يك ماه پايدار خواهد ماند- C °20فته و درتا يك ه
�Troponins:سرم درC °4تا چهار روز پايدار خواهد بود .
�(BUN)Urea Nitrogen:  سرم يا پالسما يك روز در دماي اتـاق، سـه روز درC °8-4  و سـه

.پايدار است-C °20ماه در
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�Urinalysis:شود، بايد در يخچـال گذاشـته   ميش نروي نمونه آزمايدر صورتي كه بالفاصله بر
كند ولي ممكـن اسـت   نگهداري در يخچال از المانهاي تشكيل شده در ادرار محافظت مي. شود

بهتـرين حالـت آزمـايش بـر روي     . واقعي وجود ندارنـد صورت بههايي رسوب كنند كه كريستال
.نمونه تازه و گرم است

�Uric Acid, Serum: روز در دماي3- 7در دماي اتاق، اورات در سرم براي سه روزC °4 و
.پايدار خواهد ماند- C °20ماه در12-6

�Uric Acid, Urine:تا حدود سـه روز در دمـاي اتـاق پايـدار     . نمونه را در يخچال قرار ندهيد
.خواهد بود

�VMA:آوري شده، تا دو هفته در يخچال پايدار خواهد بودپس از اسيدي كردن نمونه جمع.
�Vitamin D:سه روز درC °25-4ها درسرم تا ماه. پايدار استC °20 - پايدار بوده و نسبتا به

.ذوب مقاوم است/ هاي انجماد چرخه

آوري و انتقال نمونهمالحظات ايمني حين جمع-9
آوري نمونه در مواردي كه احتمال آاليندگي بيمار يـا نمونـه وجـود دارد مثـل خلـط بيمـار       جمع

ايدز بايد با رعايت كامل اصول ايمنـي و پيشـگيرانه   يا خون فرد مبتال به هپاتيت وTBمشكوك به 
.جايي و انتقال نمونه نيز بايد اين موارد كامال رعايت گردندهانجام پذيرد و هنگام جاب

گيري بر بالين بيمارثبت نحوه انجام كار و مسئول مربوطه در زمان نمونه- 10
گيـر پـس از   شود بايد علت آن ذكر شده و فرد نمونـه بالين بيمار انجام ميگيري در چنانچه نمونه

.گيري اقدام نمايداحراز هويت بيمار نسبت به نمونه

هاي پذيرش شده از هاي مختلف به ويژه در مورد نمونهمعيارهاي رد نمونه-11
خارج از آزمايشگاه

هـاي الزم را  استفاده نشده باشد يا بيمـار آمـادگي  كلي در صورتي كه از ضد انعقاد صحيح طوربه
گيري و يا طريقه نگهداري نمونـه رعايـت نشـده باشـد نمونـه نبايـد       نداشته باشد و يا پروتكل نمونه

شود بيمار نبايد در يك هفته براي انجام آزمايش استفاده ميRIAهمچنين اگر روش . پذيرش شود
.باشد يا آن را به هر شكلي دريافت كرده باشداخير درمعرض راديوايزوتوپ قرار گرفته 

:شرح استه اينساير علل ب

:گرددمواردي كه هموليز نمونه موجب رد شدن آن مي–الف 
Alkaline Phosphatase, Serum
Antibody Detection / Identification Red Cell
Antiglobulin Test, Direct & Indirect (Coombs)
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Bilirubin, Serum
Creatinine, Serum or Plasma
Digoxin, Serum
Ham Test
Haptoglobin, Plasma
Hemoglobin, Plasma
Hypertonic Cryohemolysis
Keton Bodies, Blood
LDH, Serum
Magnesium, Serum
Osmolality, Calculated, Serum or Plasma
Phosphorus, Serum
Pseudocholinesterase, Serum
Rh Genotype
Sugar Water Screen 

:مواردي كه هموليز يا لخته بودن نمونه سبب عدم پذيرش آن خواهد شد–ب 
CBC
Erythrocyte Sedimentation Rate(ESR)
Hematocrit
Hemoglobin
Kleihauer – Betke
Peripheral Blood, Red Blood Cell Morphology
Renin Plasma Activity(RPA)
Reticulocyte Count
Sickle Cell Tests

:گرددمواردي كه هموليز يا ليپميك بودن نمونه موجب عدم پذيرش آن مي–پ 
α1-Acid Glycoprotein, Serum
α2-Macroglobulin, Serum
Transthyretin, Serum, CSF, Urine

– metalمواردي كه استفاده از لوله يا ظرف معمولي به جاي ظـروف  –ت free  و شسـته
:گرددش ميشده با اسيد موجب عدم پذير

Aluminum, Serum or Urine
Iron, Serum
Lead, Serum or Urine
Magnesium, Urine
Zn, Serum or Urine
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:هاي انعقاديآزمايش-ج
اي كـه بيشـتر از چهـار    نمونـه علت عدم پذيرش نمونه عبارتنـد از  هاي انعقادي در عمده آزمايش
تا حد مشـخص پـر   ظرف حاوي نمونه كهباشد، آوري به آزمايشگاه رسانده شدهساعت پس از جمع
: باشدبه اين شرح ميها اين آزمايش. باشندحاوي لخته كه ييهانشده باشد و نمونه

Activated Protein C Resistance(APCR)
Antiplasmin
Antithrombin
Factor XIII
Fibrinogen
Heparin Neutralization
HMWK
Lupus Anticoagulant
Mixing Studies 
Plasminogen
Prekallikrein
Protein C
Protein S
Reptilase Time
Thrombin Time
von Willebrand Factor

.عالوه بر سه علت ذكر شده، هموليز واضح نيز موجب عدم پذيرش نمونه خواهد بودPTو aPTTدر : نكته

:علل رد در ساير موارد–چ

�Amino Acid, Urine: نمونـه  ،باشـد 010/1صورتي كـه وزن مخصـوص ادرار كمتـر از    در
.پذيرش نشود

�ACE: استفاده از ضد انعقادEDTAگرددكه سبب مهار آنزيم ميچرا.
�ADH: منجمدصورت بهنمونه
�CSF, Glycine ،IgG/ Albumin RatioCSF ،CSF Protein Electrophoresis:

)كيوماتپونكسيون تر(با خون CSFآلوده شدن نمونه 
�Cold Agglutinin Titer:در صورتي كه لخته درC°37     تشكيل نشـده باشـد و يـا قبـل از

.جدا كردن سرم آن را داخل يخچال قرار داده باشند
�CBC: استفاده از لوله نامناسب، نمونه لخته شده، نمونه هموليز، رقيق شدن خون با مايعات

داخل وريدي 
�Cryofibrinogen:ر در انتقال نمونه به ينامناسب، بيشتر از دو ساعت تاخاستفاده از لوله

آزمايشگاه، عدم ارسال نمونه در آب گرم
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�Cryoglobulin:ه از لوله يا سرنگ از قبل گرم شده، بيشتر از دو ساعت تاخير در عدم استفاد
انتقال نمونه به آزمايشگاه، عدم ارسال نمونه در آب گرم

�Folic Acid:اند، نمونه هموليزساعت در معرض نور بوده8هايي كه بيشتر از نمونه
�Gastrin, Serum:گيري با ضد انعقادنمونه
�Homocysteine, Plasma:ها در عرض يك ساعتجدا نكردن پالسما از سلول
�HPV DNA Detection:مترسانتي5/0بزرگتر از يهابافت برداري
�Iron Stain, Bone Marrow:      مغز اسـتخوان بـه دسـت نيامـده باشـد(dry tap)  يـا در

.ها هيچ پارتيكلي از مغز استخوان وجود نداشته باشدگستره
�Lactic Acid, Whole Blood or Plasma:اي كه روي يخ دريافت نشده باشدنمونه.
�Lecithin / Sphingomyelin Ratio, Amniotic:وتيك باخونيبودن نمونه مايع آمنآلوده
�Leukocyte Alkaline Phosphatase:شده با ضدانعقاد خون گرفتهEDTA زمان انتقال ،

در خون محيطيmm3/1000دقيقه، تعداد نوتروفيل كمتر از 30به آزمايشگاه بيشتر از 
�Lithium, Serum:هـاي باشند و نمونهشدهبا ضدانعقاد هپارين ليتيم گرفتهكههايينمونه

موليزه
�Lymphocyte Transformation Test:  هـاي زنـده،   نمونه كهنه، نمونه فاقـد لنفوسـيت

.اندهايي كه در يخچال قرار داده شده يا منجمد شدهنمونه
�Mycobacteria by DNA Probe:هايي كه با سطوح خارج آلوده شده باشند، نمونهظروفي

.كنندها رشد ميساعت در دماي اتاق مانده باشند چرا كه ساير باكتري12كه بيشتر از 
�NBT:انتقال نمونه به آزمايشگاه بيشتر از يك ساعت طول كشيده باشد.
�Osmotic Fragility:گيري گذشـته باشـد،   ساعت از نمونه6ه لخته، بيشتر از هموليز، نمون

استفاده از ضد انعقاد اگزاالت يا سيترات
�PCO2 Blood&pH:  هـاي هـوا يـا عـدم ارسـال بـر روي يـخ،        نمونه داراي لختـه، حبـاب

.ها محكم بسته نشده باشندهايي كه درب آنسوزن
�Platelet Aggregation:از دو ساعت گذشته باشد، نمونه اي كه از گرفتن آن بيشترنمونه

.اي كه روي يخ ارسال شده باشدلخته، نمونه
�PNH Test by Flow Cytometry:هاي كهنه و يا نگهداري شـده در دمـاي پـايين    نمونه

.تواند موجب نتايج مثبت كاذب شودچرا كه مي
�Potassium, Serum or Plasma:ر بيماراني كه نمونه هموليز، جدا نكردن سرم از لخته د

.ها باالستتعداد پالكت آن
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�Pregnancy Test, Urine:واضح آلوده شده باشد، وزن مخصـوص  طوربهكه ينمونه ادرار
پايين ادرار و پروتئينوري

�Pregnancy Test, Serum:بودن سرمكدرواضح يا مي ليپ
�Protein Electrophoresis, Urine:كم باشـد كـه نتـوان انـدازه    يپروتئين توتال به قدر

.گيري كرد يا نتوان يك الگوي الكتروفورزي قابل استفاده ارائه كرد
�Semen Analysis:اي كه بيشتر از دو ساعت مانده باشدنمونه.
�TRAP:ثابت نشده و خوني كه تازه نباشديهاهگستر.
�Urinalysis:تاخير در انتقال نمونه، آلودگي نمونه با مدفوع و رشد بيش از حد باكتري
�VDRL:نمونه پالسما
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گيرينمايه راهنماي نمونه
Acid Fast Stain 34
Acid Phosphatase, Plasma or Serum 52-48 -45 -30-26
Activated Clotting Time (ACT) 48-42 -32
Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT) 60-51-52 -48-45-43-)2(29
Activated Protein C Resistance (APCR) 60-52-43 -34
Adenosine Deaminase (ADA) 52
Adrenocortictropic Hormone, Plasma (ACTH) 52-49 -34 -)2(32 -29-25
Alanine Aminotransferase (ALT) )2(52 -44-30
Albumin, Serum 30
Aldolase, Plasma or Serum 52-48 -44
Aldosterone, Serum or Plasma 49-45 -27
Aldosterone, Urine 46-27
Alkaline Phosphatase, Serum 59-52 -25
α1–Acid Glycoprotein, Serum 59-25
α1–Antitrypsin, Serum 45-26
َα2–Macroglobulin 59-52
α–Fetoprotein (AFP) 51-29
Aluminum, Serum or Urine 60-32-27
Amino Acids, Plasma or Urine 60-47-43 -34-25
Ammonia, Plasma 48
Amylase, Serum or Urine 53-50 -47 -44-26
Androstenedione, Serum 29-26
Angiotensin Converting Enzyme (ACE) 60-48-28
Anion Gap, Serum or Plasma 44
Antibody Detection / Identification Red Cell 59-45
Anticardiolipin Antibody 53
Antidiuretic Hormone (ADH) 60-53-)2(49-48-42 -32-)2(28
Anti-DNA 53
Antiglobulin Test, Direct & Indirect (Coombs) 59
Antinuclear Antibodies (ANA) 53
Antiphospholipid Antibody 53-48
Antiplasmin 60-51-48 -43-34
Antithrombin 60-51-48 -43-34
Apolipoprotein A-I (Apo A-I) 48-44 -26
Apolipoprotein B-100 (Apo B-100) 48-26
Apolipoprotein E (APO E) 42
Ascorbic Acid, Serum 25
Aspartate Aminotransferase (AST) 53-44 -30
β2–Microglobulin, Serum or Urine 53
Bilirubin, Total, Serum 59-53 -34
Bilirubin, Urine 48
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Bleeding Time (BT) 28
Body Fluid Chemical Analysis 44-41
Brucellosis, Culture & Serology 34-32
B-Type Natriuretic Peptide 51-42
C1 Esterase Inhibitor, Serum 50-42
CA19-9, Serum 51-49
Calcitonin, Serum or Plasma 51-49 -48 -45-25
Calcium, Ionized, Serum 53-49 -45 -35-30
Calcium, Serum 50-26
Calcium, Urine 32-31
Carcinoembryonic Antigen (CEA) 53-49 -44
Catecholamines, Fractionation, Plasma 44-35 -28
Catecholamines, Fractionation, Urine 50-46-31
Cerebrospinal Fluid Analysis (CSF) 48-)2(41-32
Cerebrospinal Fluid, Glucose 30
Cerebrospinal Fluid, Glycine 60
Cerebrospinal Fluid IgG: Albumin Ratio 60-41
Cerebrospinal Fluid Protein Electrophoresis 60
Ceruloplasmin, Serum or Plasma 51-25
Chloride, Serum, Sweat, Urine 50-47 -45 -41
Cholesterol, Total, Serum or Plasma 44-26
Chorionic Gonadotropin (β-HCG) 53
Chromosome Analysis, Blood 43
Citrate, Urine 47-31
Clonidin Suppression Test 35
Cobalamin, Serum (B12) 53-51 -26
Cold Agglutinin Titer 61
Cold Hemolysin Test 41-35
Complement Components 53
Complete Blood Count (CBC) 61-59-53 -42
Copper, Serum, Urine, CSF, Liver 32
Cortisol, Free, Urine 46-35-31 -28
Cortisol, Serum or Plasma 50-45 -35 -28
C-Peptide, Serum 51-49 -26
C-Reactive Protein, Serum 54
Creatine Kinase, Serum 50
Creatine Kinase MB (CK-MB) 50-45
Creatinine, Serum or Plasma 59-45
Creatinine Clearance 50-36-31
Cryofibrinogen, Plasma 61-49-46-36-32
Cryoglobulin, Qualitative, Serum 54-49 -41 -36-32-26
Cyclosporine, Plasma 42
Cystine, Urine 46
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D-Dimers & FDP 54-48 -43 -34
DHEA & DHEA-S, Serum or Plasma 54-48 -44
Delta (5)-Aminolevulinic Acid, Urine (ALA) 33-31
Digoxin, Serum 59-50 -36
Dihydrotestosterone, Serum 51
Drugs of Abuse Testing, Urine 50
Endomysial Antibodies 41
Estradiol, Serum 54
Estriol, Unconjugated, Pregnancy, Serum or Urine 54 -45-36-29
Ethylene Glycol, Serum or Plasma 45
Factor ХШ 60-51-48 -43-34
Fat, Semi quantitative, Stool 26
Fat, Urine 30
Fecal Fat, Quantitative, 72 Hour Collection 33-21
Ferritin, Serum 50-28
Fibrinogen 60-54-48 -43-34
Folic Acid, Serum 61-54-26
Follicle Stimulating Hormone (FSH) 54-48 -47 -45
FTA-ABS 26
Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) 54-26
Gastrin, Serum 61-54-49 -36
Gliadin IgG/IgA Antibodies 41
Glucagon, Plasma 51-42 -33 -26
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) 54-46
Glucose, Fasting (FBS) 54-46-36-26
Glucose, Post glucose Load, Plasma 36-46
Glucose, Random, Plasma (BS) 54-46
Glucose Tolerance Test (GTT) 22-25 -28 -30-36-46-55
Glycated Hemoglobin (Hb A1C) 50-42 -30
Growth Hormone (GH) 55-36
Ham Test 59-42
Haptoglobin, Serum 59
HBeAg 55
Hematocrit (Hct) 59-55 -43
Hemoglobin (Hb) 59-43
Hemoglobin A2 (HbA2) 51-42
Hemoglobin F (HbF) 42
Hemoglobin, Plasma 59-51 -48 -44-37
Hemoglobin Unstable 42
Hemosiderin Stain, Urine 33
Heparin Neutralization 60-48-43 -34
Hepatitis A, Serology 51
Hepatitis B, DNA Detection 55
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Hepatitis B, Serology 51-49
Hepatitis C, RNA Detection 55
Hepatitis C, Serology 51-49
Hepatitis D, Serology 51-49
High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL) 55-44 -27 -26
High - Molecular Weight Kininogen (HMWK) 60-51-48 -43-34
HIV Serology 44
HLA Typing 55-46
Homocyst(e)ine, Plasma 61-55-46-26
Homovanillic Acid, Urine (HVA) 55-33 -31 -28
HPV DNA Test 61-41
17-Hydroxycorticosteroids, Urine 55-31
5-Hydroxyindoleacetic Acid, Urine (5-HIAA) 56-47-31 -28-27
17-Hydroxyprogesterone 56-44
Hydroxyproline, Total, Urine 47-31 -27
Hypertonic Cryohemolysis Test 59-43 -42
Immunofixation Electrophoresis, Serum or Urine 47
Immunoglobulins, Serum 56
Inhibin A, Serum 30
Insulin- Like Growth Factor-1 (IGF-1) 49-44 -26
Insulin, Serum 51-48 -26
Intrinsic Factor Blocking Antibody 28
Iron Stain, Bone Marrow 61 
Iron & TIBC 60-50-37 -33-30-26
Jo-1 Antibody 50
Keton Bodies, Blood 59-45
Ketones, Urine 48
17-Ketosteroids, Urine 47-31
Kidney Stone Analysis 37
Kleihauer-Betke 59-43
Lactate Dehydrogenase (LDH) 59-56-45
Lactic Acid, Blood or Plasma 61-46-38
Lactose Tolerance Test 46-38-26
Lead, Blood or Urine 60-47-44 -33
Lecithin / Sphingomyelin Ratio, Amniotic Fluid 61-49
Leptin, Serum or Plasma 45-26
Leukocyte Alkaline Phosphatase (LAP) 61-56-38
Leukocyte Esterase, Urine 50
Lipase, Serum 56-26
Lithium, Serum 61-50-30
Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL) 44-27 -26
Lupus Anticoagulant 60-43
Luteinizing Hormone, Blood or Urine (LH) 56-48-47 -31
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Lymphocyte Transformation Test (LTT) 61
Magnesium, Serum 60-50
Magnesium, Urine 59-50 -47 -33-31
Manganese, Serum or Blood 33
Manganese, Urine 47-33 -31
Mercury, Blood or Urine 47-43 -33 -31
Metanephrines, Urine or Plasma 51-50 -47 -43-38-31 -27
Methadone, Serum or Urine 50
Methamphetamine, Qualitative, Urine 38
Methemoglobin, Whole Blood 49-44
Methionine Loading Test 38
Microalbuminuria 56-31
Mixing Studies 60-51-48 -43-34
Morphine, Urine 50-38
Mucopolysaccharides, Urine 51-47 -31
Mycobacteria by DNA Probe 61-50
Mycobacterial Culture, Body Fluid 42
Mycobacterial Culture, CSF 42
Mycobacterial Culture, Sputum 50-42 -38
Mycobacterial Culture, Urine 42
Myoglobin, Blood, Plasma or Serum 50-45
Myoglobin, Qualitative, Urine 56
Neisseria Gonorrhea Smear & Culture 56-38
Newborn Screen for Phenylketonuria 56-39-27
Newborn Screen for Galactosemia 56-39
Nitrite, Urine 48
Nitro blue Tetrazolium test (NBT) 61-48-44
5'-Nucleotidase, Serum 26
Occult Blood, Stool (FOBT) 57-40 -30
Opiates, Qualitative, Urine 50-38
Osmolality, Calculated, Serum or Plasma 59-45 -26
Osmolality, Serum 50
Osmolality, Urine 42
Osmotic Fragility 61-50-44
Oxalate, Urine 47-31 -30 -28
Parathyroid Hormone (PTH) 51-48 -26
PTH Related Protein, Serum 43
PCO2, Blood 61-49-48 -44
Peripheral Blood, Differential Leukocyte Count 43
Peripheral Blood, Red Blood Cell Morphology 59-50
pH, Blood 61-49-44 -40
pH, Stool 28
pH, Urine 48
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Phenylalanine, Blood or Urine 44-27
Phosphorus, Serum or Urine 59-50 -48 -45-26
Plasminogen 60-51-48 -43-34
Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1) 51-48 -43 -34
Platelet Aggregation 62-57-43 -28
Platelet Antibodies 44
Platelet Count 43
PNH Test by Flow Cytometry 62-57-44
Porphyrins, Quantitative, Urine 50-47 -33
Potassium, Serum or Plasma 62-50-49 -47-45-40
Pregnancy Associated Protein A, Serum (PAPP) 50
Pregnancy Test, Serum or Urine (β-HCG) 62
Pregnanetriol, Urine 47
Prekallikrein 60-51-49 -43-34
Progesterone, Serum 57
Prolactin, Serum 51-49 -40
Prostate Specific Antigen (PSA) 57-30 -26
Protein C 60-51-49 -43-34-29
Protein Electrophoresis, Serum 50
Protein Electrophoresis, Urine 62-50-47 -31
Protein, Quantitative, Urine 50-47 -31
Protein S 60-51-49 -43-34-29
Protein, Total, Serum 45
Prothrombin Time (PT) 57-48 -45 -43-34-29
Protoporphyrin, Free Erythrocyte 29
Pseudocholinesterase, Serum 59
Pulmonary Surfactant, Amniotic Fluid 42-33
Pyridinolines, Urine 31
Red Blood Cell Indices 57-43
Reducing Substances, Urine 50
Renin Activity, Plasma(RPA) 59-51 -49 -43-40-31
Reptilase Time 60-49-43 -34
Reticulocyte Count 59-57 -44
Rh Genotype 59-44
Rubella Culture 42
Schilling Test 51-47 -40 -33-31-29 -26
Sedimentation Rate, Erythrocyte (ESR) 59-50 -46 -43
Semen Analysis 62-49-40 -33-31
Sickle Cell Tests 59-43
Skin Biopsy, Immunofluorescence (DIF) 42
Sodium, Serum or Urine 47-45
Specific Gravity, Urine 51-42
Sugar Water Test Screen 59-43
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Synovial Fluid Analysis 57-48
T3 Uptake, Serum or Plasma 51-46
Tartrate Resistant Acid Phosphatase (TRAP) 62-57-44
Testosterone, Total & Free, Serum or Plasma 51-44
Thrombin Time (TT) 60-51-49 -43-34
Thyroglobulin, Serum 51-31
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) 57
Thyroxin, Free, Serum 57
Thyroxin, Serum (T4) 57
TPO 57
Transthyretin, Serum, CSF, Urine 59-26
Triglycerides, Serum or Plasma (TG) 51-44 -27 -26
Triidothyronine, Serum (T3) 58
Troponins, Serum 58
Urea Nitrogen (BUN) 58-45
Uric Acid, Serum 58
Uric Acid, Urine 58-47
Urinalysis 62-58-41
Urobilinogen, 2-Hour Collection 41-30
Valproic Acid, Serum or Plasma 45
Vanillylmandelic Acid, Urine (VMA) 58-47
Vasoactive Intestinal Polypeptide, Plasma (VIP) 49-44 -29
VDRL, Serum or CSF 62
Vit A, Serum or Plasma 45-26
Vi t B6 , Serum or Plasma 44
Vit D, Serum 58-45
Vit E, Serum 45
von Willebrand Factor (vWF) 60-52-49 -43-34
Warfarin, Serum or Plasma 44
Zinc, Serum or Plasma 60-33
Zinc, Urine 60-51-47 -33-31
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آوري نمونه خون وريدي و مويرگيدستورالعمل جمع
مقدمه
جهـت  يشـگاه يآزمايهـا و اسـتاندارد نمـودن روش  ي موثر بر نتيجه آزمـايش متغيرهاييشناسا
. استيضروريشگاهيآزمايهانه از دادهيح و استفاده بهير صحيتفس

توانند بـر مي(pre-examination)شيآزماانجام رهايي كه در مرحله قبل از يبه عنوان مثال متغ
و نقـل و انتقـال نمونـه، عوامـل     ييجـا ه، جابـ يآورجمـع : ازش موثر باشند عبـارت يج آزمايروي نتا

ك، تغذيه و رژيم غـذايي، مصـرف داروهـا، نـژاد، جـنس،      يولوژيزيك، عوامل فيولوژيربيبيولوژيك و غ
.دهستنيريگزمان و نحوه نمونه

ج يما بـر روي نتـا  يري از جملـه عـواملي اسـت كـه مسـتق     يـ گرهاي ذكر شده، نحوه نمونهيان متغياز م
.ن مرحله را كاهش داديهاي ااز خطاياريتوان بسياثر داشته كه با آموزش كاركنان مرتبط مش يآزما
مـاران  يرگي جهـت ب يدي و مـو يـ ري وريـ گن دستورالعمل شامل روش استاندارد نمونـه ين منظور ايبد

رائه كننـدگان  هاي مختلف ان المللي و به منظور آموزش ردهيسرپايي و بستري با استفاده از منابع معتبر ب
.ه شده استيشگاه و پرستاران گردآوري و تهيدرماني مانند كاركنان آزما- صييخدمات تشخ

گيري زات الزم جهت اتاق نمونهيتجه
ن اتـاق بهتـر اسـت داراي    يـ ا. رديـ ز و سـاكت صـورت گ  يك محل مجزا، تميد در يبايريگنمونه
زكننـده دسـت در   يتميهاد محلولي، بابه آبيمجزا بوده، ولي در صورت عدم دسترسشوييدست

:باشدفهرست تجهيزات الزم به شرح زير مي. محل موجود باشد
ن يتـر مار بتواند در راحـت يكه بيطورم باشد بهيدسته قابل تنظيد دارايبا: گيرينمونهيصندل•

جهـت  يمنـ يحفـاظ ا يد دارايـ ن بايهمچنـ . نديبنشـ يصـندل يرويريگت جهت نمونهيوضع
.مار باشدياز افتادن بيريجلوگ

نه يتخت معا•
هاي نمونه اليويآورجمعينيس•
ت نسبت به دستكش يدر صورت حساس. ل باشديتريا نيل ينيتواند از نوع التكس، ويم: دستكش•

كه فاقد پـودر هسـتند اسـتفاده    ييگر و آنهايا انواع ديلن ياتيل، پليتريتوان از نوع نيالتكس، م
.استفاده نموديكيا پالستير دستكش التكس يدر زياز دستكش نختوان ين ميهمچن. نمود
.ض گردديد تعويها بارييگا در فواصل نمونهيدستكش در صورت آلود گي و *

– 19)سوزن • 23G)
(evacuated tube)خال يهاجهت استفاده از لوله(holder)مخصوص ندهنگهدارا يسرنگ •
كبار مصرف يالنست•
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خاليهاا لولهيدار چيو ظروف در پيهاانواع لوله•
:*تورنيكه•

رالتكسيحا غيكبار مصرف ترجينوع �
. م گردديتنظmmHg40فشاريد رويدستگاه فشارخون، در صورت استفاده با�
ر ييا قالب قابل تغيره ياستاندارد با گيكيپالستينوارها�
.دور انداخته شودد يعات بدن بايا مايبا خون تورنيكهيدر صورت آلودگ*
.د در دسترس باشديخ بايا يخچال ي•
: هاكنندهيضدعفون•

%70ل الكل يا اتيل الكل يزوپروپيا�
– povidoneمحلول � iodine10-1 %ن گلوكونات جهت كشت خون يديا كلر هگزي
. cm5/7×5/7ا يcm5×5در ابعاد ياگاز پارچه•

. د در دسترس باشديبازيانسمان باند و گاز نجهت پ. گردديشنهاد نمياستفاده از پنبه پ
(Puncture Resistant Disposal Container)آلوده يهاظروف مخصوص دفع سرسوزن•
(Warming Device)ان خون يش جريجهت افزايريگكننده موضع نمونهله گرميوس•
رد استفاده ش و نوع لوله مويهر آزمايها و درج مقدار خون الزم براشيفهرست انواع آزما•

دييري ورينمونه گ
يريگمراحل نمونه

ر يـ گخونيديخون ورنمونهيآورجهت جمع. و مهارت توام دارداز به دانشيح نيصحگيريخون
:دينماپيگيرير را يد مراحل زيكار آزموده با

مار يش با مشخصات بيانطباق مشخصات برگه درخواست آزما- 1
.رديمار صورت گيسوال و جواب از بد با ين امر بايا: ييمار سرپايب•
اكتفـا كنـد،   يادداشت كنار تخت ويا يتخت يد فقط به برچسب باالير نبايگنمونه: يمار بستريب•

ن امـر بـا كمـك    يـ مـار ا يبيارين انطباق با كمك او و در صورت عدم هوشياياريدر صورت هوش
.رديد صورت پذيا پرستار بايمار يهمراه ب

يريگش از نمونهيپييم غذايرژتينان از رعاياطم-2
. دارندگيريخونقبل از ييم غذايمواد از رژياز به ناشتا بودن و حذف بعضيها نشياز آزمايبعض
ها جهـت حصـول   تين محدوديالبته ا. ش متفاوت استيبراساس نوع آزمايو زمانييت غذايمحدود
. استيش ضروريح آزمايج صحينتا
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از ينل مورد يانتخاب وسا- 3
. ا لوله خال انتخاب شوديش، سرنگ و سرسوزن مناسب يبراساس نوع آزما

از يـ د و حجم خـون مـورد ن  ي، محل وريد انتخابيد براساس نوع وريدر صورت استفاده از سرنگ با
هم. گرددكنترلسرسوزن مناسب انتخاب شود و نوك آن در ابتدا از نظر بازبودن سوراخ ورود خون 

.ز از جهت سهولت حركت كنترل گرددينستون سرنگين پيچن
.دياز نظر اندازه و نوع ماده ضدانعقاد انتخاب نماش، لوله مناسبيد براساس نوع آزماير بايگنمونه
از سرنگ و سرسوزن استفاده يمنيت اصول ايل رعايگردد به دليه ميتوصيكلطوربه*

.ن آن گردديگزيخال جايهانشود و لوله
ده از دستكشاستفا- 4

.ديد از دستكش استفاده نماير بايگنمونه
رييگمار هنگام نمونهيت بيوضع-5
دست ) دهايبه منظور برجسته شدن ور(كردن نشسته و با مشتيريگنمونهيصندليمار بر رويب

كه بازو تا مچ دست ياگونهدهد بهيقرار ميبردارنمونهيدسته صندليده رويكشصورت بهخود را 
را يد زيد مشت خود را باز و بسته نمايمار نبايد توجه داشت كه بيبا. رنديم قرار گيك خط مستقيدر 

.شوديمواد در خون مير بعضييباعث تغ
كـه  يير بـازو يـ زياز بالشتيده و در صورت نيد به پشت خوابيمار بايدر صورت استفاده از تخت، ب

كه از شـانه تـا مـچ    يطورده بهيمار دست خود را كشيب. رديگينمونه از آن گرفته خواهد شد قرار م
.رديم قرار گيك خط مستقيدر 
. ا دماسنج در دهان خود داشته باشديعات، آدامس يد غذا، مايمار نبايبيريگدر هنگام نمونه*
تورنيكهبستن - 6

ل ورود خـون  يد از خون و برجسته شدن رگ مورد نظر، جهت تسهيش پرشدن وريبه منظور افزا
ر يـ قابل ذكـر اسـت كـه در مـوادي نظ    (شود ياستفاده متورنيكهخال از يهاا لولهيبه داخل سرنگ 

ه يـ ناحيمتـر بـاال  يسـانت 5/7-10ديـ باتورنيكه). بسته شودتورنيكهد يري الكتات خون نبايگاندازه
صورت اينر يغدر؛مار بسته بمانديبيبازويقه بر رويك دقيش از يد بيبسته شود و نبايريگنمونه

توانـد  ين امـر مـ  يـ كـه ا ها گشتهظ خون و انتشار آن به داخل بافتيخون موجب تغليتوقف موضع
مـار  يكـه ب يدر صورت. ت گرددين و هماتوكريوند شده با پروتئيبات پيش كاذب تمام تركيسبب افزا

كه پوسـت او  يورطبها گاز بسته شود يمار يلباس بيد بر رويباتورنيكهداشته باشد يمشكل پوست
توان با ماساژ دادن يكامال مشخص نباشند ميسطحيدهايكه وريدر موارد. رديمورد فشار قرار نگ
. ديدها گرديباعث اتساع وريريگكننده موضع نمونهله گرميا به كمك وسيمار و ياز مچ تا آرنج ب

. م گردديوه تنظيجمتر يليم40يد درجه آن رويدر صورت استفاده از دستگاه فشارخون، با
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قه مجددا بر يباز شده و پس از دو دقتورنيكهگردد يه ميت در بار اول توصيدر صورت عدم موفق
.مار بسته شوديروي بازوي ب

د مناسب يانتخاب ور- 7
يدهايري از وريگاغلب موارد نمونه
Median cubital وCephalic

)2- 1شكل . (رديگيصورت م

وريدهايعيت آناتوميكموق: 2-1شكل 
Median cubital وCephalic

د مـورد  يـ مـچ نبا يسـطح داخلـ  يدهايـ وريز قابل قبول هستند وليپشت دست نيدهايالبته ور
. رندياستفاده قرار گ

در هنگام ورود سوزن بودن، درد كمتر و بهتر ثابت شدنيل سطحيبه دلmedian cubitalد يور
ت يـ ارجح) نادرسـت سـوزن در رگ  يريـ در صورت قرارگ(ه عصب، دن بيب رسيو احتمال كمتر آس

ين، فقط در صورت عدم دسترسيال و عصب مديان براكيك به شريليد بازيوريكيل نزديبه دل. دارد
.رديد مورد استفاده قرار گيدها باير وريبه سا
استفاده قرار د موردي، بدون اجازه پزشك نبايا اندام تحتانير قوزك پا يگر نظيدينواحيدهايور
.)ت، ترومبوز، نكروز بافت و غيرهير فلبينظيجاد عوارضيل احتمال ايبه دل(رديگ

ال از يـ ان براكيل عبـور شـر  يـ به دل(م يشديانيشريريگمشكوك به نمونهگيريخونياگر در ط
قـه و تـا بنـد آمـدن     يحـداقل پـنج دق  يد بـرا يـ پس از خارج كردن سوزن، با) antecubitalه يناح
. عا به پزشك و پرستار مسئول اطالع داده شوديم وارد گردد و سريموضع فشار مستقيرويزيخونر

اني فقط در موارد خاص يشرگيريخوناني، يدي و شريل تفاوت محتواي مواد موجود در خون وريبه دل
ري يگخوننيگزيها كاربرد دارد و به عنوان جاتيها و بعضي متابولتيد و باز، الكترولير بررسي اسينظ
دي در آنها يري وريگوجه امكان نمونهجيماراني كه به هيب(ژه يط ويمگر در شرا؛د منظور گردديدي نبايور

. كه آن هم بايد با نظارت پزشك باشد)مقدور نباشد
ن خطـر  يده و كمتـر يمار گرديبيد، باعث راحتين وريترد با انتخاب مناسبير بايگت نمونهيدر نها

. را فراهم سازديريگه خونيان ناحيه اعصاب و شرب رساندن بيآس
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ن يير آن توسط انگشت سبابه جهت تعين مسييد مورد نظر و تعيقابل ذكر است كه لمس ور
م و يواره ضخيدينبض بوده و دارايها داراانيدها، شريبرخالف ور. استيضروريريگمحل خون

اند خود را از دست دادهيكه حالت ارتجاعترومبوزهيدهاياز ور. هستنديشتريبيت ارتجاعيخاص
. رديصورت گيريگد خونيلغزند نبايميشكل شده و به راحتيو طناب
:د مناسب در نظر گرفته شوديد در انتخاب ورير بايموارد ز*
.د انتخاب شونديافته نبايام يسوخته التينواح•
د با يشده قرار دارد حتما باميكه در طرف ماستكتوياز دستگيريخونقبل از : يماستكتوم•

).از لنفواستازيل خطر مشكالت ناشيبه دل(پزشك مشورت گردد 
. رديصورت گيريگد نمونهينبا) شيج آزمايجاد خطا در نتايل ايبدل(ه هماتوم ياز ناح: هماتوم•

از دورتر ياهياز ناحيريگد نمونهينباشد بايقابل دسترسيگريد مناسب ديكه وريدر صورت
. رديمحل هماتوم صورت گ

): آنيهاق خون و فرآوردهيا تزري(يديق وريتزر�
بهتر است از (رد ياست صورت گيديق وريكه متصل به تزرييد از بازوينبايريگحا نمونهيترج

طبق مراحل يديق وريدورتر از تزرياز محلصورت اينر يدر غ؛)شوديآورمقابل نمونه جمعيبازو
:رديصورت گيريگنمونهدير بايز

).نان كامل از قطع آنيبا اطم(قطع گردد يديق وريقه تزريدو دقيد حداقل برايبا�
بسته شود ) هير آن ناحيز(يديق وريدورتر از تزريد در محليباتورنيكه، يريگجهت نمونه�
).گريد ديح انتخاب وريبا ترج(
- جمعازيمورد نيهاخون جهت لولهو پس از آندور ريخته نمونه يتر ابتدايليليپنج م�

. آوري شود
رد يگيصورت ميريگكه از آن نمونهييو بازويديق ورينسبت به تزريريگد محل نمونهيبا�

.ش درج شوديدر برگه در خواست آزما
:يستوال،گرافت عروقيكانوال، ف�

.متصل به كانوال با مشورت پزشك و اجازه او قابل استفاده استيبازو
مورد استفاده قرار يريگطور معمول جهت خوند بهينبا) زياليجهت د(ستول يمتصل به فيبازو

.رديصورت گيريگمقابل نمونهيد از بازويدر صورت امكان با. رديگ
:VAD (Vascular Access Device)ا ي(Indwelling Line)وجود لوله �

با در نظـر گـرفتن مالحظـات    …عاتيق دارو، مايجهت تزرVADايدر صورت وجود هرگونه لوله 
:ري مجاز استيگنمونهدر زمانريز

ملزومـات جمـع  تمـامي در ) زيجاد همولياز ايريبه منظور جلوگ(نان از عدم نشت هوا يد اطميبا
ن شسـته شـده اسـت،    يكه قبال بـا هپـار  يريد از مسيدر صورت امكان نبا. رديخون صورت گيآور
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د در نظـر  يق شدن نمونه باين و رقيبا هپارياجبار احتمال آلودگدر صورت(ه گردد ينمونه خون ته
ر را يليتر محلول سرم فيزيولوژي سترون شده مسـ ، ابتدا با پنج ميلييريگجهت خون). گرفته شود

مـرده حجـم   يمنظور از فضا(مرده يا معادل شش حجم فضايخون يتر ابتدايليليشسته و پنج م
.خته شوديدور ر) اندميم VADاست كه در داخليخون
يريگزكردن محل نمونهيتم-8

حركـت  صـورت  بـه % 70ل الكـل يـ ا اتيل الكل يزوپروپيبه كمك گاز آغشته به ايريگه نمونهيناح
از يريپس از خشك شدن موضع در هـوا بـه منظـور جلـوگ    . شوديز مياز داخل به خارج تميدوران
. رديگيصورت ميريگلكل و پوست، نمونهاز تماس نوك سوزن با ايز و كاهش سوزش ناشيهمول

صـورت  يريـ گكردن محل نمونهيجهت ضد عفونيشترياست دقت بيجهت كشت خون ضرور
ين بزرگســاالن داراين گلوكونــات جهــت نــوزادان دو ماهــه و بزرگتــر و همچنــيديــكلرهگز. رديــگ

پس بـا محلـول  ز شـده سـ  يـ تم% 70ابتدا موضع بـا الكـل  . گردديشنهاد ميد پيت نسبت به يحساس
Povidone – Iodine10-1 %شـدن  شـده و پـس از خشـك   ين گلوكونات ضـدعفون يديا كلرهگزي

درب يريـ گبـه دنبـال خـون   . گـردد يز مـ ين تميديد و كلرهگزيمجدد، موضع با الكل جهت حذف 
. گردديز ضدعفونيد بر طبق دستورالعمل سازنده آن نيز بايكشت خون نيهاشهيش
. گردديد مجددا موضع ضدعفونيد مناسب، بايز به تماس مجدد پوست جهت لمس ورايدر صورت ن*

رييگنمونه-9
كه قسمت مورب نوك سوزن به سمت باال است، سـوزن لولـه  يا كمتر در حاليدرجه 30ه يبا زاو

. د شوديد وارد وريسرنگ بااي) به همراه نگه دارنده(خال يها
. باز گرددتورنيكهديا لوله خال بايسرنگ به محض ورود خون به داخل *

: ردير صورت گيدات زيد تمهيدر صورت استفاده از لوله خال با
.ن لوله با فشار به سوزن مرتبط شودياالمكان سوزن در رگ ثابت نگه داشته شده و اوليد حتيبا•
ن لوله از سـوزن جـدا   يان خون اوليپس از وقفه جر. د تا خاتمه مكش پر از خون شونديها بالوله•

. شونديبه سوزن مرتبط ميبعديهاشده و لوله
مرتبه 5- 10(د بالفاصله پس از پرشدن مخلوط شوند يماده ضد انعقاد و خون بايحاويهالوله•

. ها به شدت مخلوط گردندد لولهيز نباياز هموليريجهت جلوگ). سروته نمودن
درون يجا نموده تا به درستجابهمي، سوزن را كا لوله خاليرنگ در صورت عدم ورود خون به س•

ند و يمـار ناخوشـا  يبيرا برايگردد، زيشنهاد نميش از حد سوزن پيبييجاجابه. رديد قرار گيور
گر يدياز بازوايه ياوليريگر نمونهيمجدد در محل زيريگشتر موارد نمونهيدر ب. دردناك است

. گردديشنهاد ميمار پيب
استفاده يريگجهت خونيگرير ديگش از دو بار بهتر است از نمونهيت بيدر صورت عدم موفق
.از پزشك را مطلع نموديشود و در صورت ن
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. مار باز شوديد مشت بيخال بايهالولها يشدن روان خون به داخل سرنگ يپس از جار*
يز با فشار كم بـر رو يده و گاز تميمار خارج گردياز رگ بميسرسوزن به آرايريگان نمونهيدرپا

. شودميموضع قرار داده 
دفع سر سوزن- 10

آلوده از سرنگ جدا يهاد توسط ظروف مخصوص، سر سوزنيبدون گذاشتن درپوش سرسوزن با
. ه شوديدر ظروف مربوطه تخلميسپس نمونه خون به آرا. و دفع گردند

ه خونيتخل-11
پـنج تـا ده   ميد بالفاصله و به آرايشود بايخته ميماده ضدانعقاد ريحاويهاكه در لولهييهانمونه

در مـي د بـه آرا يشود بايخته ميضدانعقاد ركه نمونه در لوله بدون ماده يدر صورت. بار مخلوط شوند
. ه گردديلوله تخليجدار داخل
يهـا شيجهـت آزمـا  ياشهيا شيكي يمتعدد خال پالستيها، از لولهيريگبار نمونهكييكه طهنگامي

د بر طبـق  يبا) ري از تداخل ضد انعقادهاي مختلفيبه منظور جلوگ(شود، نمونه خون يمختلف استفاده م
:شوديآورها جمعر در لولهيزيهاتيواول

لوله كشت خون -1
) خاليهادر لولهيدرپوش آب(يانعقاديهاشيم جهت آزمايترات سديضدانعقاد سيلوله حاو- 2
درپوش قرمز در (ا بدون ژل يا بدون فعال كننده لخته، با يبا ) بدون ضدانعقاد(لوله جهت سرم -3

)هاي حاوي ژل جداكنندها لولهيخال و يهالوله
) خاليهادرپوش سبز در لوله(ا بدون ژل جداكننده پالسما ين همراه يهپاريلوله حاو-4
) خاليهادرپوش بنفش در لوله(EDTAضدانعقاد يلوله حاو-5
) خاليهادر لولهيدرپوش خاكستر(ك يتيكوليمهاركننده گليلوله حاو- 6

هاي ا ژل در لولهيهاي لخته سوم با توجه به اثر فعال كنندهآوري نمونه در لوله دوم وجمعبيترت
ولـي در صـورت اسـتفاده از    . ده اسـت يـ هاي انعقادي مطرح گردآوري سرم با آزمونكي جمعيپالست
.رديتراته صورت گيز لوله ستواند قبل ايآوري لوله سرم ماي بدون افزودني جمعشهيهاي شلوله
هـاي انعقـادي   گردد، جهت آزمـون ياستفاده م) نيا اسكالپ وي(يادر صورتي كه از ست پروانه٭
از در يـ ه شده و نمونه مـورد ن يتخل) جهت حذف فضاي مرده(ك لوله يقسمت اول نمونه دربايدابتدا 
.آوري گرددگري جمعيلوله د

رييگاقدامات پس از نمونه-12
ا بـه وجـود آمـدن همـاتوم     يـ و يزيرد موضع از نظر بندآمدن خوني، بايريگاز خاتمه نمونهپس 

بـر  بايدبند آمدن خونزمان ابد، تا يقه ادامه يش از پنج دقيبيزيكه خونريدر صورت. كنترل گردد
مـار  يرد و بـه ب يآن بانداژ مجدد صورت گيفشار وارد آورده، سپس رويريگگاز در محل نمونهيرو
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از به پرستار يدر صورت ن. كندينگهدارمحل يقه بانداژ را رويدق15مدت حداقل يه شود برايتوص
. ز اطالع داده شوديا پزشك ني

اري نمونهبرچسب گذ-13
هـا و ظـروف   لولـه ير بـر رو يـ اطالعات زيد برچسب حاويبايريگبالفاصله پس از اتمام نمونه*
: مار الصاق گرددينمونه خون بيحاو
مار يبينام، نام خانوادگ•
ييشماره شناسا•
خ يتار•
)TDMداروها يدوز درمانيابيبخصوص در رد(رييگزمان نمونه•
ريگنام فرد خون•

ري اطفال يگنمونه
ياا همراه با سـت پروانـه  ي(23G-22)ف يظريهاد از سرسوزنياز اطفال بايريگجهت خون*
.استفاده گردد) نياسكالپ و(

منظـور  نيبـد . شودري از اطفال و نوزادان حجم خون كمتري گرفته مييگمعموال در نمونه: توجه
. ضد انقعاد آماده گرددها و لوله با حجم مناسبشهيد شيشگاه بايدر آزما
: از هماتوميريجلوگيهاروش

رگ، خون ديواره پايينيدر صورت عبور سرسوزن از . د سوراخ شوديد بايورييواره بااليتنها د�
.شوديه ميبه بافت اطراف نفوذ كرده سبب هماتوم در ناح

. باز شودتورنيكهديقبل از خارج ساختن سوزن حتما با�
. د استفاده شوديباياصليسطحيدهاياز ور�
.ديوارد آيفشار اندكيريگا گاز نمونهيد به محل بانداژ يبايريگپس از نمونه�

: ـزياز هموليريجلوگيهاروش
. ط خشك شوديمحيكردن در مجاورت هوايد پس از ضدعفونيبايريگموضع نمونه•
. بهتر است از سرسوزن با اندازه كوچك استفاده نشود•
. نشوديريگاتوم نمونهاز محل هم•
.ل نشوديتشكيريگگونه حباب هوا هنگام نمونهچيد سوزن كامال به سرنگ متصل باشد تا هيبا•
. ده شوديبه عقب كشميد به آرايستون سرنگ بايپ•
پنج تـا  مي د بالفاصله و به آرايشود بايخته ميماده ضدانعقاد ريحاويهاكه در لولهييهانمونه•

د يـ شـود با يختـه مـ  يكه نمونه در لوله بـدون مـاده ضـدانعقاد ر   يدر صورت. ر مخلوط شوندده با
. ه گردديلوله منتقل و تخليبه جدار داخلميآرابه
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موارد خاص
تم يـ ر(روز يرات طـ ييـ ا تغياز به ناشتا بودن و ي، نييل درمان دارويد به دليهـا بااز نمونهيبعض�

ن يـ الزم را در ايد آگـاه يـ ر بايـ گمشخص گرفته شود و لذا نمونـه يدر فواصل زمان) نيركاديس
، )قند دو و سـه سـاعته  (تحمل گلوكز يهاشيتوان از آزمايطور مثال مبه. خصوص داشته باشد

. نام بردييسطح دارويابيزول و رديكورت
. رددد ثبت گيبايريگمصرف و زمان نمونهني، دوز دارو، زمان آخرييسطح دارويابيدر رد�
و دما يريگد الزامات زمان نمونهيجهت كشت خون باهانمونهي، انتقال و نگهداريآوردر جمع�

.ت و درج گردديرعا
.رديد در ظروف فاقد آهن صورت گياب بايخون جهت عناصر كميآورجمع: ابيعناصر كم�
د از يـ نبايماتولوژمونوهيايهاشيخون جهت آزمايآورجمعيبرا: يمونوهماتولوژيايهانمونه�

. ا پالسما استفاده گردديسرم يآورمنظور جمعجداكننده ژل بهيخال حاويهالوله
ك، يدالكتياك، اسـ يـ ن، آمونيري گاسـتر يـ گر انـدازه يـ هـا نظ شينمونه خون جهت بعضـي آزمـا  �

چـال  خيآوري در د بالفاصله پـس از جمـع  يد و گازهاي خون بايروئيها، هورمون پاراتنيكاتكوالم
.نگهداري شوند

منييمالحظات ا
و دسـتكش بـه هنگـام    ) هـاي بسـته  با دكمـه (شه از روپوش يد هميري بايگكاركنان بخش نمونه•

ا در يـ در صورت آلودگي و بايددستكش . دييماران استفاده نماينمونه بييجاري و جابهيگنمونه
.رديورد استفاده قرار گد شسته و مجددا ميض شده و نبايها تعورييگفواصل نمونه

.ري به تناوب شسته شونديگها در فواصل نمونهدست: هيتوص
رد و از سـرنگ جـدا شـود،    يـ له دست روي آن قـرار گ يد در پوش سرسوزن به وسيوجه نباجيبه ه•

.ا شكسته شوديده، خم و يچي، بريسرسوزن، قنبايدن يهمچن
مـن  يد در ظـرف ا يـ اي شكسـته با شهيل شيوساها، ز، برنده و آلوده مانند سرسوزنيپسماندهاي ت•

(Safety Box)آوري شده و زماني كه سه چهارم ظرف پر شـد، پـس از آلـودگي زدايـي بـا      جمع
.قه بهداشتي دفع گرددياتوكالو به طر

كننـده ماننـد   عا بـا مـواد ضـد عفـوني    يد سـر يـ ري بايگنمونهدر صورت آلودگي هر قسمت از اتاق•
دكننده يو يـا هرگونـه محلـول سـف    )گرم درصـد 5/0(ترينج گرم در لم با رقت پيت سديپوكلريه
) ده درصـد (ق شده باشـد  يرق10/1كه به نسبت ) مشروط بر داشتن كلر فعال پنج درصد(انگي خ

.ضدعفوني نمود
.ه گردديتازه تهصورت بهد براي هر بار استفاده يالزم به ذكر است كه محلول فوق با
ز و برنـده،  يـ له تيا هرگونـه وسـ  يـ ر فرو رفـتن سـوزن و   يز نظيانگدر صورت بروز حوادت مخاطره

:رديد صورت گير باياقدامات ز
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خارج نمودن دستكش�
فشار بر روي موضع جهت خروج خون�
شستن موضع با آب و صابون�
ل برگـه ثبـت، گـزارش و    يـ شـگاه و تكم يمني، مسئول فنـي آزما يگزارش حادثه به مسئول ا�

زيحوادت مخاطره انگپيگيري
.مشروح اقدامات ضروري در اين خصوص در فصل ششم بيان گرديده است

خاليهالوله
است و رنگ درپوش آنها براسـاس نـوع كـاربرد و مـاده     ه شدهيتهيها كه به شكل تجارن لولهيا

.ضدانعقاد، متفاوت است
ز مـورد اسـتفاده قـرار    يـ ران نيـ اكار رفته در آن كه در خال كاربرد و نوع افزودني بهيهاانواع لوله

:خالصه شده است2-1رند، در جدول يگمي
كار رفته در آنهاي خال، كاربرد و نوع افزودني بهانواع لوله: 2- 1جدول 

كاربردضد انعقاد/ينوع افزودنرنگ درپوش

بانك خون -يسرولوژ-يمونولوژيا- يميوشيب____قرمز 

ا ماده فعال ينده ژل جداكنيدارا*ييطال¤
كننده لخته 

بانك خون -يسرولوژ-يمونولوژيا- يميوشيب

بانك خون -يهماتولوژEDTAينمكهابنفش

يانعقاديهاآزمايشم يترات سديسروشن يآب

ESRم يترات سديساه يس

)نيم هپاريتيا ليم ياستفاده از سد(اك يآمونن يم هپاريتيل–ن يم هپاريسدسبز 
)نيم هپارياستفاده از سد(م يتيل

يته خون در طـ يسكوزيوير موقتييبوده كه سبب تغيك ماده خنثييجداكننده حاويهاژل*
.رنديا پالسما قرار گين سلول و سرم يشود كه ما بيها سبب من ژليه ايدانست. شونديفوژ ميسانتر
.استرين نوع لوله بر اساس كارخانه سازنده آن متغيرنگ درپوش ا¤

.د تا خاتمه مكش پر از خون شونديهاي خال حاوي ضد انعقاد باقابل ذكر است كه لوله
د حاوي بر چسب بـا اطالعـات   يه گردند، بايتجاري تهطوربهحاوي ضد انعقاد اگر  CBCيهالوله

:ر باشنديز
نمك مورد استفادها حجمي، وزن EDTAنوع نمك •
ازيحجم خون مورد ن•
خ انقضايتار•
ط نگهداري يشرا•
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)يرگيخون مو(Skin Punctureق سوراخ كردن پوست ياز طريرينمونه گ
Skin Punctureن گروه يدر اگيريخونرا يز. اي برخوردار استژهيت ويدر اطفال و نوزادان از اهم

دي موجـب  يـ ورگيـري خـون اد خـون،  يـ از به حجم زيز بدون نيادي همراه بوده و گاها نيبا اشكاالت ز
ز گـردد،  يخوني نتواند منجر به كمن امر حتي در نوزادان نارس ميياد از نوزاد شده كه ايفتن خون زگر

ر در يـ ري در مـوارد ز يـ گن نمونـه يا. كنديدا ميق سوراخ كردن پوست ضرورت پيري از طريگلذا نمونه
:ز قابل اجراستيبزرگساالن ن

عيماران با سوختگي وسيب-1
ار چاقيماران بسيب-2
مستعد به ترومبوزمارانيب-3
.ار شكننده استيا بسيدهاي سطحي آنها قابل دسترسي نبوده يماراني كه ورير بيا سايماران مسن يب- 4
(POCT)ماريع در منزل توسط خود بيهاي سرشيجهت انجام آزماگيريخون-5

ل وارد آمدن شـوك، گـردش خـون    يا به دليدراته بوده يمار دهيقابل ذكر است كه درصورتي كه ب
.ر ممكن باشديرگي غيري مويگف باشد، ممكن است نمونهيطي وي ضعيمح
از خـون  ييهـا ق سوراخ كردن پوست شامل نسـبت يد توجه داشت كه خون گرفته شده از طريبا
شـتر از  ينسـبت خـون سـرخرگي ب   (ن بافتي و داخل سلولي است يع بيرگي، ونولي، مايولي، مويآرتر
دن موضع ن نسبت با گرم نموياهرگي بوده كه ايس

).ابديميش يتا هفت برابر افزا
نواحي مناسب جهت سوراخ كردن * 

:آوري نمونهپوست و جمع
انگشتان دستييبند انتها-
)2-2شكل(سطح داخلي و خارجي پاشنه پا-

روش سوراخ كردن پوست در محل پاشنه پا در نوزادانباگيريخون: 2-2شكل 

.رديگياز پاشنه پا انجام مگيريخونوال كسال معميدر نوزادن كمتر از �
صـورت  گيـري خـون ) ا چهارميانگشت سوم (در اطفال و بزرگساالن معموال از بند آخر انگشتان �

.رديگيم
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:رديصورت گگيريخوندينبارياز نواحي ز

نرمه گوش-1
ه مركزي پاشنه پا در نوزادان يناح-2
كساليل كمتر از نوزادان و اطفا) دست و پا(انگشتان -3
.)ع بافتييل تجمع مايبه دل(اند ا نواحي كه قبال سوراخ شدهينواحي متورم -4

:ري از نوزادانيگنكات قابل توجه در نمونه

.متر باشدلييشتر از دو ميد بيجاد شده نبايعمق سوراخ ا•
.جاد گردديد در انحناي خلفي پاشنه پا سوراخ اينبا•
ل احتمـال  يـ بـه دل (جـاد كـرد   يد مجـددا سـوراخ ا  يـ ز نبايـ ري شده نيگدر نواحي كه قبال نمونه•

).آلودگي
ر قرار بدهد يهاي طوالني ممكن است غلظت بعضي از اجزاي خون را تحت تاثهيدر نوزادان گر•
). توز وگازهاي خونيرتعداد لكوسينظ(

.ري انجام شوديگونهنم) قهيدق30با فاصله زماني(ه نوزاد ياگر ممكن باشد بهتر است پس از قطع گر
د انجام شود، چون سبب صدمه به اعصـاب،  يه مركزي پاشنه پاي نوزادان نبايري در ناحيگنمونه•

.شوده مييها و غضروف آن ناحتاندون
د نمونه گرفت، چون فاصله پوست تا استخوان بنـد آخـر انگشـتان    ياز نوك انگشت نوزاد هم نبا•

ب يآسـ زيـ ري، اسـتخوان ن يـ گمكن است در طي نمونـه متر است و ملييم2/1-2/2نينوزادان ب
.ند و عفونت وگانگرن را در پي داشته باشديبب

:ري از بزرگساالنيگنكات قابل توجه در نمونه

سـطح جـانبي و نـوك    . رديـ د از سطح داخلي بند آخر انگشتان دسـت صـورت گ  يري بايگنمونه•
قسـمت مركـزي بنـد انگشـتان     ه عمق پوسـت نصـف   ين دو ناحيدر ا(ستند يانگشتان مناسب ن

).2-3شكل(د در عرض اثر انگشت باشد نه به موازات آنيجاد شكاف بايا). است



اي از مستندات سيستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه پزشكيمجموعه/ 82

را انگشت شست داراي نبض و انگشـت  يز،ترندري مناسبيگانه و چهارم براي نمونهيهاي مانگشت•

سـت آن  ل نـازكي پو يـ انگشت پنجم بـه دل . تر استزگاهي سفتيز حساستر و پوست آن نياشاره ن
.ستيري مناسب نيگبراي نمونه

گيري با روش سوراخ كردن پوست در محل بند انتهايي انگشتان دست در بزرگساالنخون: 2- 3شكل 

روش كار
ضدعفوني شده و پـس از خشـك   %) 70ا اتانولي(زوپروپانول يا% 70موضع مورد نظر توسط محلول
ـ . رديـ گيري صـورت مـ  يـ گنمونه،سترون شدهالنستله يشدن موضع در مجاورت هوا به وس ن ياول

حـاوي چهـار تـا    (ت يكروهماتوكريهاي مله گاز پاك شده و قطرات بعدي در لولهيقطره خون به وس
هـاي  لولـه . شـوند يار كوچك جمع آوري مـ يبسيهاا قطره قطره در لولهي)نيهپارupsشش واحد 

اگـر از  . ت بسـته شـود  يـ ر هماتوكريـ آن با خمعا انتهاي يد از خون پرشده و سريت بايكروهماتوكريم
د حجم مناسب خون را با توجه به ماده ضـد انعقـادي كـه    يشود بااركوچك استفاده مييهاي بسلوله

.مييمخلوط نماعا پس از بستن درب آنهايخته و سريدر آن وجود دارد در آنها ر
زيجاد هموليل ايدال

:ر رخ دهديل زيز ممكن است به داليهمول
رييگماندن الكل در موضع نمونهباقي•
شتريري براي به دست آوردن نمونه و قطرات خون بياد در محل نمونه گيفشار ز•
هـاي قرمـز آنهـا    ا گلبـول يـ عـي اسـت و   يشـتر از حـد طب  يت آنهـا ب يماراني كه هماتوكريدر ب•

).نوزادان(تر است شكننده
ش از حد نمونه خون پس از جمع آورييد و بيمخلوط نمودن شد•
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:نكات
خون انجام يه گازهايو تجز pHن ييش تعيجهت آزمايريگكه نمونهميگرم نمودن موضع هنگا�

له گـرم كننـده   يا وسـ يلـه حوله گرم مرطوب و يتوان بوسين كار را ميا. استيرد، ضروريگيم
ن روشيـ ا. قـه انجـام داد  يسه تا پنج دقمدت به) گراد نباشديدرجه سانت42شتر از يآن بيدما(
ر ييـ تغO2 (PO2)ش داده و بـه جـز فشـار   يموضع را تا هفت برابـر افـزا  يان خون سرخرگيجر
خون يه گازهايان جهت تجزياز شريريگنمونه. دينماجاد نمييمتداول ايهاشيدر آزماي ممه

. ارجح است
-Povidoneمحلول� Iodine يكردن موضع استفاده گردد، چون آلودگيد جهت ضد عفونينبا

.گردديك ميد اوريا اسيم، فسفر يش كاذب سطح پتاسين محلول سبب افزايا اخون ب
ن و ييپايموضع به سويان خون موضع به دنبال سوراخ كردن پوست، با نگهداريش جريافزا�

صورت خواهد ) گرددممتد فشار واردصورت بهد ينبا(ري يگفشار متناوب اطراف محل نمونه
. رفتيپذ

ك ينوزاد، پا را باالتر از سطح بدن قرار داده و با ينمونه از پاشنه پايپس از خاتمه جمع آور�
ر دو سال گذاشتن يجهت كودكان ز. ديتا بند آمدن كامل خون، موضع را فشار دهياگاز پارچه

ك پوست و در كودكان بزرگتر ممكن يدر نوزادان سبب تحر(گردد يشنهاد نميبانداژ در موضع پ
).ده شوديو گاهي اوقات بلعاست توسط كودك برداشته

EDTAيكوچـك حـاو  يهـا مار گرفته شود، ابتـدا خـون جهـت لولـه    يد چند نمونه از بياگر با�
ن يه سرم آخريجهت ته(شود يآورها جمعر لولهيدنبال آن ساو به) خون شناسييهاشيآزما(

).رديگيلوله مورد استفاده قرار م
:رگييمودي ويهاي خون ورتفاوت

ـ  يمعمـوال نـاچ  يرگيو مـو يديـ خون وريهان نمونهيش بيج آزماياگرچه تفاوت نتا� يز اسـت ول
م ين تام و كلسـ يم، پروتئيغلظت گلوكز، پتاسيريگدر اندازهيبا ارزشينيا باليو ياختالف آمار
در نمونـه  جز گلوكزبات فوق به يقابل ذكر است كه غلظت ترك. گزارش شده استيديخون ور
نوع يرگيمويريگشگاه در صورت نمونهيگردد آزمايشنهاد ميلذا پ؛تر استنييپايرگيموخون
.ديش درج نمايرا در برگه گزارش آزمايريگخون

يان محتـو يـ ميقابـل اغماضـ  يهاانگر تفاوتيمطالعات بيك بعضيهاي هماتولوژدر مورد آزمايش�
ن تفـاوت  يـ ا. هسـتند ن تفـاوت يد ايموگريديكه بعضيهستند، در صورتيديو وريرگيخون مو

ده كـه  يكتب ذكر گرديدر بعض. د گردديتشديرگيمويريگممكن است با سرد بودن موضع نمونه
هـا  ليها، نوتروفتيقرمز، شمارش لكوسيهان، شمارش گلبوليغلظت هموگلوبت،يدرصد هماتوكر

دي اسـت، و بـرعكس   يـ خون ورباالتر ازيرگيدر خون مو%) 12حدود (ها تيو مونوس%) 8حدود (
يريـ گها در موضـع نمونـه  دن پالكتيل چسبيدلبه(باالتر است يديها در خون ورشمارش پالكت

).يرگيمو
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آزمايشگاهمراجعانمجموعه راهنماي آماده سازي 

ا همراهان آنها جهـت  يهاي كاربردي براي استفاده بيماران اي از دستورالعملدر اين قسمت مجموعه
مراجعـان تعدادكاري و توانند بنا به دامنهها ميآزمايشگاه.ي و تهيه مناسب نمونه بيان شده استآمادگ
تكثير كرده و توسـط مسـئول پـذيرش در مـوارد لـزوم در اختيـار       انتخاب وآنها راهايي ازبخشخود
هـا  ن و درك دستورالعملدر خواندمراجعانمسئول پذيرش در آزمايشگاه بايد از توانايي . قرار دهندايشان

.الزم را شفاهي ارائه نمايديهااطمينان حاصل كند و در صورت عدم اين توانايي آموزش

راهنماي تهيه نمونه ادرار جهت كشت و آناليز
ظ شده است، مورد يبهتر است نمونه ادرار اول صبح كه حداقل هشت ساعت در مثانه مانده و تغل

جهت بررسي و كشت تصادفيا يتوان از نمونه ادرار راندوم ميصورت اينر يدر غ. رديش قرارگيآزما
.استفاده نمود

ك يـ وتيبد آنتـي يـ ش كشت ادرار انجام شود، حداقل از سـه روز قبـل نبا  يدر مواردي كه بايد آزما
شـگاه  يد به پزشك معالج و آزمايست باين مطلب مقدور نيت ايدر مواردي كه رعا(مصرف شده باشد 

. )شوداطالع داده 
شـود و بـراي نمونـه    بار مصرف سترون شده اسـتفاده  كيUrine bottleازبراي نمونه كشت بايد

.تر استيللييحداقل حجم نمونه ده م. نيستميآناليز ظرف بايد تميز باشد و سترون بودن آن الزا
:قابل ارائه به بيمارانيهاتوصيه

شو داده و وناسلي را كامال با آب و صابون شسته ادراري تيد ناحيري بايگبانوان قبل از نمونه•
اني را در يخته و قسمت ميرون ريكشي و خشك كردن، قسمت اول ادرار خود را بپس از آب

.زنديز دور بريند و قسمت آخر ادرار خود را نيآوري نماظرف مناسب جمع
ز شـده  يـ ه تميـ احبدون دست زدن به ن. ي آلت با آب تنها كافي استشووشستان يدر مورد آقا•

.)تا نصف ظرف پر شود(زند يه آن را در ظرف مخصوص برياز ادرار را دفع كرده و بقيمقدار
آوري هـاي سـترون شـده مخصـوص جمـع     سـه يد از كيـ ر دو سـال با يـ در نوزادان و كودكـان ز •

نيا. كرداستفاده ،است)پسرانه يا دخترانه(كودك يتجنسباكه متناسب (Urine Bag)ادرار
ادرار در ml15-10دودـحـ يوقتـ . ادرار متصل باشـد يقه به مجرايدق45ش از يد بيسه نبايك

.دادانتقال شگاهيسپس به آزماوتا بسته شودنمودرا تا سر آنبايد، كيسه جمع شد
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:ط نگهداري نمونه و نحوه انتقاليشرا
جهت بررسي و راي ادرارهانمونهتر و حداكثر تا دو ساعتعيد هر چه سريري بايگپس از نمونه•

.شناسي انتقال دادكروبيشگاه ميبه آزماكشت
.شگاه منتقل گردديمني و بهداشتي به آزمايت اصول ايد با رعايظرف حاوي نمونه با•

گيري با آزمايشگاه حتما در مورد داروهاي مصرفي خود قبل از نمونهكندچنانچه بيمار دارو مصرف مي
.نمايدمشورت 

ساعته24جمع آوري ادرار 
.شودياد خودداريعات زيش بايد از مصرف مايش از انجام آزمايپ

د بـه پزشـك معـالج و    يـ با) گيـري همورد انـداز با توجه به عامل(ط خاص يدر صورت داشتن شرا
)مانند سابقه بيماري يا مصرف دارو(.شگاه اطالع داده شوديآزما

ممكن است گيريهمورد اندازپارامترورد نياز است، بر حسبتر ميحجم دو لحداقل ز با يظرف تم
.نياز به استفاده از ماده نگهدارنده باشد

.گيري چسبانده شودبر روي ظرف نمونهآوري نمونهجمعبهتر است دستورالعمل

هاي قابل ارائه به بيمارانتوصيه
:آوري نمونهنحوه جمع

كـه از طـرف   يدر ظرفـ ،سـاعت 24مدتبهو بعد از آن ودريخته شدور اولين ادرار صبحگاهي•
.گرددشگاه داده شده است، ادرار جمع آوري يآزما

. ريخته شودفاصله پس از بيدار شدن در ظرف ن نمونه ادرار صبح روز بعد باليآخر•
. گردديخنك نگهداري، ظرف در جايمدت جمع آوردر•
اوي مواد نگهدارنده است، به بيمار توصيه گردد حتما در مواردي كه ظرف در نظر گرفته شده ح•

.كه نبايد مستقيما به داخل ظرف ادرار نمايد

:انتقال نمونه
C8-2°گيـري در درجـه حـرارت    آوري نمونه و در طي انتقال، ظـرف نمونـه  در مدت زمان جمع

.نگهداري شود) خچاليدماي (
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راهنماي تهيه نمونه مدفوع

ئه به بيمارانهاي قابل اراتوصيه
: هاي الزمآمادگي

هـا،  ، ملـين هـاي معـدني  روغـن وباريممانند دنشوميراديوگرافي خورده انجامموادي كه براي•
حداقل از يـك هفتـه قبـل از    تتراسايكلينمانند هابيوتيكبرخي آنتيوبيسموت،اسيدهايـآنت

. دنگيري مصرف نشده باشنمونه
باشد بيمـار نبايـد   ا كيفي چربي در مدفوع مورد درخواست مييمي گيري كدر مواردي كه اندازه•

.يا مواد روغني مصرف نمايدآوري نمونه از شياف استفاده پيش از جمع
:و نكات مهمازيحجم نمونه مورد ن

حـدود  ) جامد(دار در مدفوع قوامشناسيبوشناسي و ميكرالزم براي آزمايش انگلنمونهمقدار •
هـاي جهت انجام آزمـايش .ليتر استو در مدفوع آبكي پنج ميلي)زه يك فندقبه اندا(پنج گرم 

.گرم نمونه نياز است50بيوشيمي به حداقل 
.داده شودبه آزمايشگاه اطالع در مدفوع در صورت مشاهده كرم و هر مورد مشكوك•
هاي فعال را از بين لتواند برخي از انگنمونه مدفوع نبايد با ادرار يا آب آلوده شود زيرا ادرار مي•

.ببرد
ط نگهداري نمونه و نحوه انتقاليشرا

در موارد مشـكوك بـه اسـهال خـوني بالفاصـله بـه       شده را خصوصاآوريايد نمونه جمعبيماران ب
آوري نمونـه امكانپـذير   دقيقه پس از جمـع 30اگر انجام آزمايش حداكثر تا . آزمايشگاه ارسال كنند

.قرار داده شود)C °8-2(خچاليزمان انتقال به آزمايشگاه در دماي نمونه تانباشد، الزم است
:براي اين آزمايش

.احتياج به ناشتا بودن نيست•
.درب ظرف محتوي نمونه بايد كامال بسته باشد•
هـر نمونـه بايـد    مايش در چند نوبت بايد انجام شود، بـه بيمـار توصـيه گـردد     در مواردي كه آز•

صـورت تـا زمـان انتقـال نمونـه بـه       در غير اين.زمايشگاه تحويل گرددبالفاصله پس از تهيه به آ
.قرار گيرد) C °8-2(آزمايشگاه، در دماي يخچال 

.مشخصات آن خوانا باشدتاظرف نمونه بايد تميز باقي بماند رويبرچسب•
.ريخته شودظرفنيز درون ا خوني مدفوعيمي از بخش بلغ•
.آوري نمودمونه از بيمار جمعبيشتر از يك ننبايددر طي يك روز•
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آوري جمـع باشـد ظـرف   ساعته مدفوع مورد نظر مـي 72چربي مي گيري كدر صورتي كه اندازه•
.باشداز قبل وزن شده نمونه بايد

گيري با آزمايشگاه حتما در مورد داروهاي مصرفي خود قبل از نمونهكندچنانچه بيمار دارو مصرف مي
.نمايدمشورت 

نيميمالحظات ا
؛محسـوب شـود  ويروس و انگل ،باكتريي جهت انتقالتواند منبع مهمچون هر نمونه مدفوع مي

.ن توجه شودآوري و انتقال آتي در هنگام جمعرعايت نكات بهداشلذا بايد به 

آزمايش بررسي خون مخفي در مدفوع

هاي قابل ارائه به بيمارانتوصيه
:گرددزير رعايت براي انجام اين آزمايش بايد نكات

ش ين آزمـا يـ ان دوره فـوق از انجـام ا  يـ انه هستند تا سه روز پـس از پا يكه عادت ماهييهاخانم•
.نديخودداري نما

عات مشاهده ين ضايزي واضحي از ايا شقاق مقعد مبتال بوده و خونرير يبيمار به بواسچنانچه•
.دهدش به آزمايشگاه اطالع يگردد، قبل از انجام آزمامي

خـون بلعيـده شـده    ،ا مخاط دهان استيها زي از لثهينچه بيمار به علل مختلف دچار خونرچنا•
.گرددسبب مثبت شدن كاذب آزمايشتواند مي

ر خودداري يآوري نمونه، از خوردن غذاهاي زدو تا سه روز پيش از آزمايش و در طي دوره جمع•
:شود

جات خام بخصـوص شـلغم،   يسبز، )ف نگرددز مصريبهتر است گوشت مرغ و ماهي ن(گوشت قرمز 
.ا گرمك، خربزه، ترب كوهييقارچ، كلم بروكلي، گل كلم، پرتقال، موز، انگور، طالبي ترب و تربچه،

ر اجتناب گردد، در غير اينيش از مصرف داروهاي زيحداقل از هفت روز قبل از انجام آزما•
:صورت به آزمايشگاه اطالع داده شود

بـو پـروفن،   يدي ماننـد ا ير اسـتروئ يـ ر داروهاي ضـد التهـاب غ  يسان،يريند آسپها مانالتيسيسال
هـا،  دي، آنتـي اسـ  Cن يتـام ين، ويدي، كلشـي سـ  يداروهاي استروئم،يكلوفناك سدين، ديندومتاسيا

.نيدي، رزرپيازيهاي تكيورتيدار، دد يبات يدار، تركبات آهنيترك
ش بهتر است يج آزمايمصرفي و امكان تداخل آنها با نتاالزم به ذكر است كه با توجه به تنوع داروهاي 

. رسانده شودمصرف هر گونه دارو قبل از انجام آزمايش به اطالع پزشك معالج 
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ط نگهداري نمونه و نحوه انتقاليشرا
شـگاه  يدن بـه آزما يتا زمان رسصورت ايندر غير ؛نمونه بايد سريعا به آزمايشگاه تحويل داده شود•

يـا در مجـاورت   محيط گـرم ها در نگهداري شود و از قرار دادن نمونه)C °8-2(چالخيدر دماي 
.نور خورشيد خودداري شود

.داشته باشدآن تاثير منفي تواند بر نتايج آزمايش ميانجامتاخير در•
.نمونه مدفوع نبايد با ادرار يا ساير مواد آلوده شود•

حجم نمونه
بـه انـدازه   (گـرم  5حدود ) جامد(دار در مدفوع قواميش خون مخفيمقدار مدفوع الزم براي آزما

.ليتر استو در مدفوع آبكي پنج ميلي)يك فندق

نحوه جمع آوري نمونه
دار وبز، دريـ و تمگـردد تحويل مـي شگاه يآزماطرفازد در ظرف مخصوصي كهينمونه مدفوع با•

.شودآوري است، جمعندهنگهدارفاقد مواد 
د نكات يم مدفوع در ظرف نمونه گيري مقدور نباشد بايه علتي امكان جمع آوري مستقچنانچه ب•

:ت گرددير حتما رعايز
نده و پاك كننده گردد يد كامال شسته و عاري از مواد شويقبل از اجابت مزاج، كف توالت با-1

.)ده شوديفون كشيحا بهتر است دو بار سيترج(
مـدفوع را  يـي از سطح رو، مقدار كمي كاتوريا اپليآبسالنگ يكاستفاده ازپس از اجابت مزاج با- 2

. ا آب مخلوط گردد، در ظرف مخصوص قرار داده و درب آن محكم بسته شودينكه با ادرار يبدون ا

منييمالحظات ا
محسـوب شـود؛  ويروس و انگل ،باكتريي جهت انتقالتواند منبع مهمچون هر نمونه مدفوع مي

..آوري و انتقال آن توجه شودات بهداشتي در هنگام جمعرعايت نكلذا بايد به 

خونمييوشيهاي بآزمايش
)براي آزمايش: (تعريف ناشتايي

گليسريد الزم مانند قند، اسيد اوريك، كلسترول و تريهاي بيوشيميناشتايي براي برخي آزمايش
.است

.ساعت است12الي 10دت مبهناشتايي به معناي پرهيز از خوردن غذا و مواد حاوي انرژي 
.نوشيدن آب اشكالي نداردمطابق با اين تعريف 
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:نكات مهم
پزشـك  توسطمواردي كهجزبه (هاي ناشتا صبح اول وقت تهيه شوند آزمايشبهتر است نمونه•

.)گرددتعيين ميآزمايشگاه يامعالج 
سـاعت  72،ربـي خـون  چهاي آزمايشگيري اندازهشام قبل از ناشتايي بايد سبك باشد و براي •

.بايد رژيم غذايي فاقد چربي باشدگيريقبل از نمونه
داروهـايي  اما مصـرف . اكثر داروها با هماهنگي آزمايشگاه در ساعات ناشتايي مجاز استمصرف•

. شودكنترلبايد گذارنداثر ميكه بر نتيجه آزمايش 
ربوط به مصرف داروها توسط بيمار ، از به منظور صحت هرچه بيشتر گزارش آزمايش، بايد اطالعات ملذا 

.وي اخذ گردد

دستورالعمل تهيه نمونه جهت آزمايش اسكاچ
قابل ارائه به بيمارانتوصيه

مدفوع آوري نمونهجمعشود بنابراين نيازي بهاين آزمايش براي بررسي وجود تخم انگل انجام مي
.باشدنميبراي آزمايش 

هاي الزمآمادگي
.شودو يا استحمام كند تهيه اجابت مزاجكه بيمار بح زود پيش از اينصبايدنمونه 

نحوه تهيه نمونه
محكم به ناحيه مقعد چسـبانده  )دار آناز طرف چسب(چسب نواري ازيمترسانتي5ك قطعهي

در اختيار بيمـار قـرار داده   اي كه از طرف آزمايشگاهسپس چسب روي الم شيشه.داده شودو فشار 
.گرددتحويل و بالفاصله به آزمايشگاهشودچسبانده شده،

PT-PTTهاي آزمايش
7-10از )نيندومتاسـ يا، بـوپروفن يا،نيريمانند آسـپ (دي يراستروئيمصرف داروهاي ضدالتهاب غ
.گذاردميتاثيرآزمايش روز قبل از نمونه گيري بر نتايج 
آزمـايش گيري بر نتايجروز قبل از نمونهسهاز ن ين و هپارير وارفاريمصرف داروهاي ضدانعقاد نظ

.تاثيرگذار است
دقيقه تا يك30گيري، بهترين زمان نمونهازدر بيماران تحت درمان با هپارينPTTجهت انجام 

.باشدساعت قبل از دوز بعدي هپارين مي
قابل ارائه به بيمارانتوصيه

اروهاي مصرفي خود قبل از نمونه گيري با آزمايشگاه حتما در مورد دكند چنانچه بيمار دارو مصرف مي
.نمايدمشورت 



اي از مستندات سيستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه پزشكيمجموعه/ 90

)PPD(آزمايش مانتو 
:هاي قابل ارائه به بيمارانتوصيه

.خارانده شده يا مرطوب گرددساعت 72تا 24مدت بهنبايدمحل تزريق آزمايش •
مراجعـه  تيجـه گيرد حتما خود شخص بايد براي بررسي نبدن فرد انجام ميرويچون آزمايش •

.شودگيريا قرمزي و سفتي محل تزريق اندازهتنمايد
روزهاي تعطيل تالقي با خوانش نتيجهاي انتخاب گردد كه زمانبه گونهتزريق انجامسعي شود زمان

.نكند

دستورالعمل تهيه نمونه مايع مني براي بررسي و شمارش اسپرم
:هاي قابل ارائه به بيمارانتوصيه

هايي كه پيش از دو ه بايد پس از سه تا پنج روز پرهيز از نزديكي يا انزال تهيه شود و نمونهنمون•
.آوري شود براي انجام آزمايش مناسب نيستروز و پس از هفت روز از آخرين نزديكي جمع

.دهدوجود تب در خالل سه روز پيش از انجام آزمايش، نتيجه را تحت تاثير قرار مي•
بايد حداقل دو مـاه پـس از بسـتن    ) وازكتومي(ها در مردان ع مني بعد از بستن لولهآزمايش ماي•

ساعت پيش از انجام آزمايش نبايد نزديكي صورت پذيرد يا مايع 48ها انجام شود و در طي لوله
.مني به هر علت دفع شود

گرم شده ºC40-20اي يا پالستيكي تميز، خشك و با دهانه گشاد كه در دماياز ظرف شيشه•
.، استفاده گردداستميفاقد تركيبات دترجنت يا ساير مواد سو

حجم نمونه
نمونه مني در ظرف مخصوص ريخته شود، زيـرا چنانچـه فقـط قسـمتي از نمونـه در      مي بايد تما

.نتيجه غير واقعي خواهد شداختيار آزمايشگاه قرار داده شود باعث حصول
:نحوه تهيه نمونه

را تقريبـا بـه  ن نمونه به داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف، دماي آنقبل از ريخت•
.رساند) گراددرجه سانتي37(درجه حرارت بدن 

نمونه بايد ترجيحا در آزمايشگاه تهيه شود و چنانچه اين امر ممكن نباشد، نمونه بايد در مدت •
ست، يساعت نمونه قابل پذيرش نيككمتر از نيم ساعت به آزمايشگاه تحويل داده شود، بعد از 
آوري آن بايد به مسئول پذيرش اعالم لذا در هنگام تحويل نمونه به آزمايشگاه زمان دقيق جمع

.گردد
اي است كه از طريق تحريك مصنوعي و بدون استفاده از صابون تهيه بهترين نمونه مني نمونه•

.گرددمي
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بـراي  باشـد مـي كـش مـواد اسـپرم  كاندوم حاويآنكه علت نمونه تهيه شده در داخل كاندوم به•
.آزمايش مناسب نيست

ط نگهداري نمونه و نحوه انتقاليشرا
گراد خودداري شود درجه سانتي40از قرار دادن نمونه در دماهاي كمتر از صفر درجه و باالتر از 

مثال (اري شودنگهد) ºC37(تا زمان تحويل به آزمايشگاه، در دماي نزديك به حرارت بدن نمونه و 
).ر بغليدر ز

گيري خلطراهنماي نمونه
نمونه . شودتي آزمايش، نمونه اول هنگام مراجعه بيمار گرفته ميبدر صورت درخواست سه نو

صورت ناشتا، پس از يك نفس عميق و با سرفه، خلط خارج دوم، خلط صبحگاهي است كه بيمار به
آوري مراجعه بيمار براي تحويل نمونه دوم به واحد جمعنگامهنمونه سوم . ريزدشده را در ظرف مي

.گردددريافت مي

:هاي قابل ارائه به بيمارانتوصيه
.نمونه صبحگاهي بهتر است•
دهـان چنـدبار بـا آب معمـولي     ، الزم است قبل از گـرفتن خلـط  . بهتر است بيمار ناشتا باشد•

اي نفـس خـود را در سـينه    ه و براي لحظـه نفس عميقي از راه بيني كشيدبيمار . شسته شود
.كندبا سرفه عميق، خلط خود را داخل ظرف مربوطه تخليه سپسونمايدحبس 

آوري نمايد بايد به وي توصيه را جمعبا سرفه كردن نمونه خلط بيمار نتوانددر صورتي كه •
.نمايدآب نمك رقيق استفاده هايي چون استنشاق بخار آب يا غرغرهگردد كه از روش

. آب دهان نباشد، آب دهان شفاف و آبكي است ولي خلـط چسـبندگي دارد  سعي شود نمونه•
و شـود نمونه در ظرف مخصوص ارائه شده توسط آزمايشگاه يا ظرف تميز دهان گشاد ريخته

.تحويل گرددسريع به آزمايشگاه 
.ظرف ثبت شده باشدديوارهتوجه شود مشخصات بيمار روي •

منزلگيري درنمونه
مصرف هرگونه ل از بقو المقدور در بسترحتياز خواب وصبح پس از بيدار شدنبيمار بايد •

د و هر چه سريعتر به خارج و در ظرف مربوطه تخليه نماياي عميق خلط خود را ، با سرفهغذا
.تحويل دهدآزمايشگاه 

.)استبهتر ml5-3(باشد ml2د در هر بار نمونه گيري حداقليحجم نمونه با•
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:ط نگهداري نمونه و نحوه انتقاليشرا
.دماي يخچال نگهداري شود و همان روز به محل آزمايشگاه برسدها پس از تهيه درنمونه•
.داشته شودگرما و نور مستقيم آفتاب دور نگهنمونه از , حين حمل•
.گذارديتاثير مبر نتيجه آزمايشخلط در خارج از آزمايشگاه ماندن بيش از حد نمونه•

منييمالحظات ا
بايد از دستكش يك،آنظرف حاويدر تمام مراحل گرفتن نمونه و هنگام ثبت مشخصات روي

.بار مصرف استفاده شود
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گيري در قالب نمودار گردشيروش اجرايي نمونه

بلي

خير

بلي

گيري تكنسين نمونه
آمادگيكسب راهنمايي بيمار جهت

آيا بيمار براي 
گيرينمونه

آماده است؟

گيريتكنسين نمونه
ارجاع بيمار جهت اصالح برگه پذيرش

آيا  مشخصات 
واقعي بيمار با مندرجات
منطبق است ؟

شروع

گيريتكنسين نمونه
دريافت برگه پذيرش بيمار و بررسي آن

خير

گيري تكنسين نمونه
كنترل ثبت مشخصات بيمار 

بر روي نمونه 

گيري نمونهتكنسين 
گيري انجام عمليات نمونه

مطابق كتابچه راهنما 

گيريپس از انجام نمونه
از بيمار شرايط ) گيريخون( 

شودباليني بيمار بررسي مي
و در صورت هر گونه اختالل در 

اقدام الزم جهت يتايحم يعال
بهبود حال عمومي صورت

.گيردمي

خير

پايان

گيري تكنسين نمونه
ها به ارسال نمونه

آزمايشگاه مربوطه 

گيري تكنسين نمونه
اصالح موارد

آيا مشخصات صحيح
و منطبق است ؟

بلي
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دهيگزارشفرآيندراهنماي تدوين روش اجرايي 

چـه دهي مثل هر روش اجرايي بايد به سواالتي مانند اينكـه چـه كـاري، در   روش اجرايي گزارش
گيـرد، انجـام مـي  پـس از آزمـايش  فرآيندتي در ه كساني، با استفاده از چه مستنداچزماني، توسط 
يا نمـودار گردشـي   ) فلودياگرام(روندنمامتن، صورت تواند بهكليات اين روش اجرايي مي. پاسخ دهد

.نوشته و طراحي شود) فلوچارت(
:هاي زير در آن مشخص و تعريف شودسر فصلبهتر استعالوه بر آن 

دامنه كاربرد •
)فرآينداحب مسئول يا ص(مسئول اجرا•
اجراتاريخ •
.ويرايش مدرك نيز هست)كد(روش كه شامل شماره) شماره(شناسه •
)اي مرتبطاز جمله نرم افزارهاي رايانه(مستندات و مدارك ضميمه •

فني نكـاتي ذكـر   مسئوالنطور كلي جهت آشنايي كارشناسان و الزم به ذكر است كه در اين قسمت به
دهي تدوين گردد و گاه بايد با در نظر گرفتن اين نكات، روش اجرايي گزارشگرديده است كه در هر آزمايش

.هاي مستندات خود را تكميل نمايدهاي جاري خود، بخشبا در نظر گرفتن روند فعاليتهر آزمايشگاه
هاي متعددي است كه در جريـان انجـام يـك    فرآيندكه برگه گزارش، نتيجه نهايي با توجه به اين
ن دقـت  بديهي است تالش مدير و كاركنان آزمايشگاه بر اين است كه بيشتري،دهدميآزمايش روي 

گردد اقدامات زير در اين خصوص صورت به اين منظور توصيه مي؛ لذادر ارائه گزارش صورت پذيرد
:پذيرد

دهي گزارش)فرم(تدوين برگهطراحي و 
هـا و مقـررات و همچنـين شـرايط و     ددهي بايد مطابق معيارهاي منطبق با اسـتاندار برگه گزارش
بـا  ديـ طراحـي برگـه با  . آزمايشگاه طراحي شده و حاوي اطالعات كافي و كامـل باشـد  دامنه كاربرد
:حاوي اطالعات زير باشدو شكل مناسب 

:ايمشخصات شناسنامه�
كننده آزمايش، تاريخ و زمان شامل نام آزمايشگاه، آدرس و تلفن آزمايشگاه، مشخصات درخواست

آوري نمونه، نوع نمونه مورد آزمايش، مشخصات بيمار و در صورت لزوم اطالعات پذيرش، زمان جمع
، نام مسئول فني آزمايشگاه همراه با امضا وي )پاتولوژيهيستويهامثال درخصوص آزمايش(باليني 

.و تاريخ گزارش
:هامشخصات آزمايش�

و واحد مقادير بحراني هر آزمايشمقاديررت لزوم محدوده مرجع بيولوژيك و در صو،نام آزمايش
االمكـان نـام   كـه حتـي  چنين بايد  دقت نمود هم. آنها بايد در اين برگه درج گرددگيري شدهاندازه
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ها و واحدهاي مربوطه با استانداردهاي تعيين شده از طرف مراجع ذيصالح مطابقـت داشـته   آزمايش
.باشد

و علل آندرج موارد عدم كيفيت يا كفايت نمونه �
مختلفيهاهاي ضروري درخصوص آزمايشدرج توصيه�

دهي گزارشفرآيندهاي تعيين ورودي
هـاي  هـا از بخـش  آزمـايش نتايج: تواند شاملدهي در هر آزمايشگاه ميگزارشفرآيندهاي ورودي•

و ايـن نتـايج   سـت ا متنـوع و متفـاوت ا  هـ مختلف باشد كه بستگي به ساختار و ماهيـت آزمـايش  
برنامـه  (اي دهي و يا در محيط رايانهتواند در محيط كاغذي مانند ليست كاري، دفترهاي پاسخمي

. ها ثبت شودبخشمسئوالنتوسط كاركنان فني يا ) دهيپذيرش و پاسخ
تواند كتبي، شفاهي، تلفنـي، الكترونيكـي يـا بـه اشـكال      آزمايش ميگزارش همچنين درخواست •

. ديگر باشد

هاي مختلف ها از بخشببررسي جوا
با در نظر گرفتن مقادير مرجع (د از كامل بودن و ثبت دقيق اطالعات يبا، فرآينددر اين مرحله از •

دهيگزارشمقادير بحراني توسط متصدي گيري وهاي اندازهواحد.اطمينان حاصل گردد) بيولوژيك
شود تا نسبت به مربوطه اطالع دادهكنترل شده و در صورت وجود هر گونه ايراد يا اشكال به مسئول

.رفع آن اقدام شود
نتايج چاپ و در اختيـار مسـئول فنـي    ،هاي مربوط به يك بيمارپس از اطمينان از تكميل جواب•

.گيردآزمايشگاه قرار مي
آزمـايش  ) جـواب (ها مسئول فني قبل از چاپ نهـايي گـزارش   البته ممكن است در برخي آزمايشگاه

.نمايدد كرده و اجازه چاپ را صادر ياي تايدر برنامه رايانهنتايج را

نتايج توسط مسئول فني و بررسي فني و علميكنترل
دهـي،  توسـط متصـدي گـزارش   ايصورت چاپي يا در برنامه رايانـه بهنتايجپس از تكميل و ارائه 
د يـا تصـويب   يـ ايج نسبت به تايبا توجه به اطالعات باليني بيمار و مقايسه نتمسئول فني آزمايشگاه

تكرار آزمـايش، دريافـت اطالعـات    مواردي مانند نسبت به نمايد و يا در صورت لزومنهايي اقدام مي
.نمايدميري يگتصميمهاي الزم يا تفسير نتايجباليني بيشتر، درج يادداشت
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رش ها و راهنماهاي زير كه از عوامل ضروري براي ارائـه گـزا  العملردستوتدوين 
:است

.گيري بايد تكرار گرددنحوه اطالع به بيمار در مواردي كه نمونه•
نحوه اطالع به پزشك درخصوص مقاديري كه در محدوده بحراني قرار داشته و نياز به اقدام فوري •

...روبين باالي نوزادان ودارند مانند بيلي
هـاي  دارد مثـل نتـايج نمونـه   هاي خاص وجود مواردي كه نياز به اقدامات بعدي در زمانپيگيري•

...پاتولوژي وهيستوبدخيم 
ريزي و برنامه، نوع آزمايش بالينيمتناسب با شرايط كاري براي هر آزمايش تعيين زمان چرخه•

دهي آزمايشمناسب درخصوص زمان گزارش
تعيين مدت زمان نگهداري برگه يا فايل گزارش براساس مدت زمان تعيين شده در منابع موجود•

يا مراجع ذيصالح مثل آزمايشگاه مرجع سالمت
نحوه درج تغييرات محدوده مرجع بيولوژيك براساس تغيير كيت مورد استفاده يا شرايط مشابه•
.تعيين مواردي كه مندرجات برگه گزارش بايد قبل يا بعد از تحويل به بيمار تغيير يابد•
گه گزارش و تعيين مسئول مربوطهتعيين نحوه نظارت و اطمينان از درج صحيح نتايج در بر•
مجاز جهت تاييد نهايي برگه گزارشمسئوالنتعيين مسئول يا •
ها در هنگام بروز شرايط غيرمنتظره مانند خرابي رايانه و غيرهتعيين نحوه انجام فعاليت•

ارائه گزارش به بيمار، مراجعه كننده يا مراكز درخواست كننده 
كاغـذي، الكترونيكـي،   صـورت  به(يي مطابق روش تعريف شده گزارش آزمايش پس از تصويب نها

.گرددارائه مي) ايرايانه

چگونگي ثبت سوابق 
دهـي بايـد مـورد توجـه قـرار گيـرد       گزارشفرآيندمراحلي كه در روش اجرايي ترينمهمكي از ي

و چگـونگي نگهـداري   ف سوابق قابل نگهـداري، مـدت زمـان   عبارت است از مشخص نمودن و تعري
.فرآيندسوابق مربوط به اين 

ها در قالب نمودار گردشي دهي نتايح آزمايشگزارشفرآينددر ادامه اين مبحث، روش اجرايي 
.گرددميارائه 
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ها در قالب نمودارشيدهي نتايج آزماگزارشفرآينديياجراروش
گردشي

)دهيگزارش(مسئول پذيرش
ثبت نتايج در فرم كامپيوتر و چاپ و ارائه آن به بخش 

مربوطه

)دهيگزارش(مسئول پذيرش
هاي مختلفدريافت كليه نتايج بيمار از بخش

خير

بلي

مسئول ثبت نتايج آزمايش
دريافت نتايج آزمايش و ثبت دركامپيوتر

)ارجاعيهايآزمايشبا اطمينان از ثبت نتايج (

شروع

)دهيگزارش(مسئول پذيرش
تحويل فرم گزارش به مسئول فني 

مسئول  آزمايشگاه
تاييد نتايج چاپ شده

A

)دهيگزارش(مسئول پذيرش
پيگيري از آزمايشگاه مربوطه

آيا پاسخ تمام
هاي بيمار وارد شده تتس

؟است
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ها در قالب دهي نتايج آزمايشاجرايي فرآيند گزارشه روشادام
نمودار گردشي

مسئول فني 
امضا فرم گزارش

آيا نياز به تكرار
خيرآزمايش است ؟

بلي

هاپاسخآيا
همخواني دارد؟

)دهيگزارش(مسئول پذيرش
پاكت كردن و رديف كردن گزارش،دريافت فرم

جوابهايبرگه

رخي

بلي

مسئول فني
دريافت فرم گزارش و بررسي آن

A

)دهيگزارش(مسئول پذيرش
براي ( دريافت رسيد و تحويل فرم گزارش به بيمار

تحويل فرم گزارش بيماران ،)به آزمايشگاهمراجعان
ارجاعي به آزمايشگاه ارجاع كننده و دريافت رسيد

فني كاركنان
طبق روش اجرايي ) ها(انجام آزمايش

مربوطه

مسئول فني 
بررسي و رفع اشكال

پايان
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هاي ارجاع آزمايشگاهبين راهنماي تدوين قرارداد 
ارجاع كنندهو

و ارجاعيهاشگاهيو انتخاب آزمايابيمستند و مؤثر جهت ارزييك روش اجرايبايدشگاه يآزماهر
ينيهـاي بـال  شيو آزمـا يتولوژي، سيستوپاتولوژيها اعم از هنهيزمميمواقع الزم در تمايمشاور برا
ي ازهـا ينه سـاختن بـرآورد درالزم را ييد توانـا يبا) ارجاع(انتخاب شده يهاشگاهيآزما. داشته باشد

ش، يقبـل از آزمـا  يهارآيندفيمناسب برايياجرايهاداشته باشند و روشآزمايشگاه ارجاع كننده
.كار گيرندش را بهيش و پس از انجام آزمايانجام آزما

ــا  از طرفــي آزمايشــگاه هــاي ارجــاع بايــد داراي روش مــدون بــراي تعريــف چگــونگي ارتبــاط ب
ــا تــدوين قــراردادارتبــاط ايــن. هــاي ارجــاع كننــده باشــدآزمايشــگاه ي كــه در آن اختيــارات و ب
.گرددخص شده، شفاف ميهاي طرفين مشمسئوليت

نكات مهم درخصوص نحوه تدوين قرارداد
:گيردردر اين قرارداد نكات زير مورد توجه قراگردد پيشنهاد مي

و ارجاع هسـتند بايـد   ) كنندهارجاع(نمونه كننده دو طرف قرارداد كه عبارت از آزمايشگاه ارسال•
.دقيق همراه با آدرس مشخص گردندطوربه
نحوه كسب اطمينان از نتايج آزمـايش در آزمايشـگاه ارجـاع و    رتيبي اتخاذ گردد تا بهتر است ت•

. مكتوب گردده به اين مدارككنندنحوه دسترسي آزمايشگاه ارجاع 
كه توسـط آزمايشـگاه   ييهاانواع آزمايشتنحوه كنترل كيفيگردد پيشنهاد ميدر اين خصوص 
.گرددتعيينكننده به آنها جاعمايشگاه ارگيرد، مشخص و نحوه دسترسي آزارجاع صورت مي

آن در تمام مسير انتقال مشخص باشد و در نالمسئوها و مسئول يا نحوه و شرايط انتقال نمونه•
.طور آشكار قيد گرددمسئوليت مفقود شدن نمونه يا از بين رفتن آن به،قرارداد

.معيارهاي رد نمونه از طرف آزمايشگاه ارجاع مشخص گردد•
درخواستي و بـا  يهاطور جداگانه براي تمام آزمايشزمان مورد انتظار براي آماده شدن نتايج به•

. توجه به زمان چرخه كاري تعيين گردد
ايش و مسـئوليت هـر يـك از    هـا پـس از ارسـال و پـس از انجـام آزمـ      شرايط نگهـداري نمونـه  •

.طور مشخص ذكر گرددها در اين مورد بههآزمايشگا
هاي دريافت شـده از آزمايشـگاه ارجـاع    مدت زمان بايگاني گزارشو ارسال پاسخ و نحوه شرايط •

.مشخص گردد
. درخواستي مشخص گردديهاهاي ارسالي و نوع آزمايشنمونهنحوه ثبت مشخصات بيماران، •
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.مورد توافق با ذكر جزييات نيز بايد در اين قرارداد درج گرددمالي شرايط •
رجاعها با آزمايشگاه است كه در هر صورت مسئوليت قانوني گزارش اين نوع درخواستالزم به ذكر ا

.استكننده

چگونگي ثبت سوابق 
الزم اسـت كـه   هـاي ارجـاع  در خصوص نحوه ثبت سوابق مربوط به قرارداد ارتباط بـا آزمايشـگاه  

مشـخص و تعريـف   آنهـا چگـونگي نگهـداري   همچنـين  ، مدت زمان، محيط و سوابق قابل نگهداري
.شوند



سومفصل

و تجهيزات آزمايشگاه الزامات

تجهيزاتفني دستورالعمل 

اي ازمجموعه

مديريت كيفيت سيستم مستندات 
پزشكيدر آزمايشگاه
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103/الزامات تجهيزات آزمايشگاه و دستورالعمل فني تجهيزات 

الزامات تجهيزات آزمايشگاه و دستورالعمل فني تجهيزات

مقدمه 
وجـود و  هاي قبل از آزمايش، انجام آزمايش و پـس از آزمـايش،   فرآيندهاي موثر در كي از مولفهي
فني و كاربران اين تجهيزات در موقع كار با آنهـا بايـد   مسئوالن.تجهيزات مناسب استكارگيري هب

ن مسـتندات مربوطـه را   يضمن اطمينان از صحت عملكرد تجهيز مربوطه آمـوزش الزم جهـت تـدو   
به اين منظور و آشنايي هرچه بيشتر كاركنان آزمايشگاه در ايـن فصـل بـه دو بخـش     . كسب نمايند

:اين خصوص توجه گرديده استمهم در
استاندارد تجهيزات در آزمايشگاه و دستورالعملآشنايي با الزامات) الف

در بخش اول اين فصل الزامات و اسـتانداردهاي تجهيـزات در آزمايشـگاه كـه توسـط آزمايشـگاه      
جهـت آشـنايي   گونه دخل و تصـرفي طور كامل و بدون هيچ به،مرجع سالمت تدوين گرديده است

.گرددخوانندگان ارائه مي
دستورالعمل فني تجهيزات پايه ) ب
در ايـن بخـش تـالش    .مستندات آزمايشگاه، دستورالعمل فني تجهيـزات اسـت  ترينمهمكي از ي

ميبـراي تمـا  فني مطابق با مراجـع معتبـر   دستورالعمل هايي از بخشاالمكان گرديده است تا حتي
ات ضروري و نحوه كاربرد آن تجهيز از جمله كنترل كيفـي،  ده و در آن اطالعشتجهيزات پايه تهيه 

به علت تفـاوت در  تجهيزاتنحوه كاربري در خصوص . مشخص گرددمي نگهداري و مالحظات عمو
، ايـن  هـر تجهيـز  گردد، مسئول فني آزمايشگاه با توجـه بـه راهنمـاي    پيشنهاد ميهانوع و مدل آن

.ي مربوطه جايگزين نمايدقسمت را تكميل نموده و در دستورالعمل فن
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الزامات تجهيزات آزمايشگاه

شگاه يزات در آزمايتعداد تجهتنوع و–1
كـه درمحـل   ييهـا شيد كامال متناسب با فهرسـت انـواع آزمـا   يشگاه بايزات موجود در آزمايتجه
يونه براا ارسال نمييسازشگاه باشد و چنانچه آمادهيشود و حجم كاري در آزمايشگاه انجام ميآزما

ش بـه آنجـا ارسـال    يشگاهي كه نمونـه جهـت انجـام آزمـا    يآزما(شگاه ارجاع يش در آزمايانجام آزما
زات و يعبارتي مشخصات تجهبه. فراهم گرددبايستيداشته باشد يزات خاصياز به تجهي، ن)گرددمي
. باشدشگاه مطابقت داشته يف شده در آزمايش تعرياز پيازهايد با اهداف و نيآن بااجزا

م آورده يشگاه موجود باشد، در فصـل ضـما  يدر آزماديبايس ميه كه در بدو تاسيزات پايحداقل تجه
.شده است

زات يد تجهيخر–2
هــاي هيــدييتا(معتبركــاركردي يهـا هيــدييد بــه تايــزات بايـ د تجهيــهنگــام انتخــاب و خر) الـف 

.ز توجه گردديتجهيمنيهاي مربوط به ايو گواه) شگاه رفرانسيه آزمايدييا تايمعتبرخارجي 
زات از يد تجهيخرمشخص باشد وبايدزات، يتجه) فروشندگان(كنندگان نيمالك انتخاب تام) ب
.اندابي قرار گرفتهيده و قبال مورد ارزيكنندگاني انجام شود كه قانونا به ثبت رسنيتام

عرضـه شـده، بـه روز بـودن     يت كـاال يفيتواند ككنندگان به عنوان مثال مينيمالك انتخاب تام
شـگاه رفـرانس، در   يه آزمايـ ديي، خدمات مناسب بعد از فروش، حسن سابقه، دارا بـودن تا يتكنولوژ

بنـدي مناسـب و نحـوه    ا بسـته يـ ل يـ ط تحويبان، شـرا يشركت پشتميدسترس بودن، توانمندي عل
ذكـر گرديـده   ضـمايم  در فصـل  كنندگان اي از برگه مالك انتخاب تاميننمونه. همكاري مالي باشد

.است
زات ينصب و محل استقرار تجه- 3

از در محل نصب يمورد نيطيط محيشامل شرانصب دستگاهياز برايمورد نيالزامات و فضابايد 
از يـ و امكانات جانبي مورد نيط فنيشرا،)رهيه،گرد و غبار، ارتعاش وغياز نظر دما، رطوبت، نور، تهو(
ته و يسـ يتشعشـعات، پسـماند، الكتر  (يمنـ يط ايو شرا) رهيآب، گاز، فاضالب و غته، يسيمنبع الكتر(
.ت گردديرعادقتبههاي سازنده، هيبراساس توص) رهيغ

زاتينان از صحت عملكرد تجهياطم- 4
صحت عملكرد دستگاه بـا اسـتفاده   ديبا،رييكارگد و نصب دستگاه و قبل از شروع بهيبعد از خر

هي يبـد . رديـ ابي قـرار گ يزات، مورد ارزيهاي درج شده در بروشور تجها روشيناسب ميهاكنترلاز
ن پـس  يزات و همچنـ يو نگهداري تجهكنترلهاي تيفعالصورت بهاي ن اقدام به شكل دورهياست ا

. د انجام شوديردستگاه، باياز هر بار تعم
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زات يكاربري تجه–5
ا افـراد مجـاز بـه كـار بـا      يـ فـرد  . ها مشخص گرددگاهجهت كار با دستازيمورد نيمهارت فنبايد 
و كنتـرل شامل آموزش نحوه كـاركرد، آنهاآموزش كامل اقدام الزم جهت و تعيين سامانه / دستگاه 

.ردين مدارك و نگهداري سوابق مربوطه صورت پذينگهداري، نحوه تدو
زات يمستندات مربوط به تجه–6

:د موجود باشديبايزات فنيدر ارتباط با تجهر يشگاه مستندات زيدر هر آزما
شگاه يزات موجود در آزمايفهرست تجه)الف
ن يـ در ا. ك داشـته باشـد  يـ زات موجود با ثبت محل استقرار هر ياز تجهيفهرستبايدشگاه يآزما

.اختصاص دادييا رمز شناسايز شماره ي، به هر تجهيابيتوان جهت سهولت رديفهرست م
سـت  يبايس خارج گردد مـ يا از سرويو يداريخريزيبه روز بوده و چنانچه تجهد ين فهرست بايا

.در آن ثبت شود
زات يتجهديسوابق مربوط به خر) ب

ت دسـتگاه قبـل از   يـ فيد كييـ ابي و تايـ د، رسيد فروش، سـوابق ارز يدرخواست خربايدآزمايشگاه 
.اربري دستگاه را نگهداري نمايدشگاه و سوابق مربوط به آموزش كاركنان براي كياستفاده در آزما

زات يشناسنامه تجه) پ
يشـود و حـاو  يه مـ يـ ك بـرگ ته يز معموال در يهر تجهييبه منظور شناساشناسنامه تجهيزات 

د و شروع به كـار  يخ خري، تار)يدر موارد مقتض(ژه ياطالعات مربوط به مشخصات دستگاه، كاربران و
ي، چگـونگ )شـده ينـو، مسـتعمل، بازسـاز   (د يهنگام خرت دستگاه در يوضعشگاه،يدستگاه در آزما

. حات الزم استير توضيبان و سايا پشتيتماس با شركت سازنده 
.اي از شناسنامه تجهيزات ارائه گرديده استنمونهضمايم در فصل 

. گردد، حفظ شوديشگاه استفاده ميز در آزمايكه از تجهيد تا مدت زمانيزات بايشناسنامه تجه
زاتيتجهيورالعمل فندست) ت
جداگانه و با استفاده از دستورالعمل سازنده كه طوربهزات يك از تجهيهر ين دستورالعمل برايا

اطالعات تمامييگردد و حاويه ميمعتبر تهمي مراجع علمطابق با ن يهمراه دستگاه است و همچن
هاي فني تجهيزات پايه دستورالعملهايي ازنمونه.مربوط به دستگاه و نحوه كاربرد آن استيضرور

.گردددر ادامه اين فصل ارائه مي
:ن اطالعات عبارتند ازيا
شرح مرحله به مرحله نحوه كار با دستگاه : يكاربريچگونگ•
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يفواصـل نگهـدار  شـامل  د انجـام شـود،   ين منظور باياقداماتي كه به ا: يو نگهداركنترلنحوه •
مثال دما، حجـم، فشـار، دور   (يدر نگهداريابيو مقادير مورد ارز) ه، ماهانه و غيريروزانه، هفتگ(

.است)قه و غيرهيدر دق
ن مسئول مربوطهييرد وتعيد انجام گير باياز به تعميكه در صورت نيمراحل اقدامات•
جهت كار با دستگاهيمنيامالحظات•

.شود، حفظ گردديشگاه استفاده ميآزماز در يكه از تجهيد تا مدت زمانيزات بايتجهيدستورالعمل فن
 Log Book) ث

رد و اطالعات مربـوط بـه هـر بـار اسـتفاده از      يگز قرار ميياي كه در كنار هر تجها برگهيدفترچه 
ت دستگاه در شروع و خاتمه كار را يخ و ساعت استفاده از دستگاه، وضعيدستگاه شامل نام كاربر، تار

.درج گرديده استضمايم ين برگه در قسمت اي از انمونه. دينماميمشخص 
زات يتجهيو نگهداركنترلسوابق مربوط به ) ج

، كنترلجهت ) انه و غيرهي، ماهيروزانه، هفتگ(يرانه كه به شكل ادواريشگياقدامات پتمامي
جهت ثبت . مستند گرددد ثبت ويشود بايشگاه انجام ميز در داخل آزمايس تجهيو سروينگهدار
ا جهت سهولت برگه يم يرا اختصاص دهيم دفتريتوانيج بدست آمده، ميت انجام شده و نتااقداما

:د ثبت گرددير بايدر هر حال اطالعات ز. ميينمايبه دلخواه طراحرايمخصوص
)هادستگاهيدر صورت شماره گذارييو شماره شناسا(نام و محل استقرار دستگاه •
)قه و غيرهيحجم، فشار، دور در دقمانند دما، (كنترلعامل مورد •
زمان و فواصل انجام كار•
ج حاصلهينتا•
ا يـ م و ين اقـدامات ممكـن اسـت تنظـ    يا(انجام شده يدر صورت وجود اشكال، اقدامات اصالح•

)باشدردستگاهيتعم
فرد مسئول نام •

.ه شده استآوردضمايم و نگهداري تجهيزات مختلف در بخش كنترلهاي هايي از برگهنمونه
زات ير تجهيا تعميس يسوابق مربوط به سرو) چ

ن يو همچن) س دستگاهيسرو(از خرابي پيشگيريشگاه جهت يدر خارج از آزمامي هربار كه اقدا
ل يا فايگردد و در پوشه د مكتوب و مستنديشود باير دستگاه پس از خراب شدن آن انجام ميتعم

را به ياتوان برگهيسهولت ثبت اقدامات انجام گرفته مجهت.مربوط به آن دستگاه نگهداري شود
: ل باشدياطالعات ذيد حداقل حاويباياست ولياريز اختين برگه نيايطراح.نموديدلخواه طراح

)هادستگاهيدر صورت شماره گذارييوشماره شناسا(نام و محل استقرار دستگاه •
ريا تعميس يخ سرويخ خروج ازكار و تاريتار•
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ر يـ ا تعميـ س ير تـا در هنگـام سـرو   يـ ا تعميـ س يدستگاه قبل از سرويمسئول و نحوه ضدعفون•
تـوان از  ين كـار مـ  يـ جهت انجام ا. ركار وجود نداشته باشديتعميبرايچگونه احتمال آلودگيه

تـوان از  يهـا، مـ  ن محلوليبه ايدر صورت عدم دسترس. آماده استفاده نموديتجاريهامحلول
.رسانديب نميزات آسيتفاده نمود كه به تجهاس% 70الكل 

ا برگه الصاق شده يشده طور معمول در رسيد ارائهكه به(رات انجام شده يا تعميمات يشرح تنظ•
)گردديبان درج ميبه رسيد، توسط شركت پشت

حداقل (ان كارير و قبل از ورود به جريا تعميس يدستگاه پس از سرويد فنييمسئول و نحوه تا•
)جه مورد انتظارينتيابيارزويتجاريهاكنترليش بر رويآزماشامل
.درج گرديده استضمايم اي از برگه سوابق سرويس و يا تعمير در فصل نمونه
:نكات

كـه در محـل   ييهـا ها، وسايل و امكانات الزم بـراي انجـام آزمـايش   دستگاهميآزمايشگاه بايد تما•
ا يـ در و يـ زا ريـ م فتـومتر، اال يمانند سـل كـانتر، فلـ   ييهاد دستگاهوجو. دهد را دارا باشدانجام مي

. ها نياز باشد ضروري استبه وجود آنهاآزمايشكه براي انجام يگاماكانتر در صورت
بـوده  *و داراي گواهي كاليبراسيون) Aكالس (بايد از كالس قابل اطمينان مياي حجشهيابزار ش•

.ها اطمينان حاصل شودنيا قبل از استفاده از صحت آ
.د موجود باشديشگاه بايمني كاركنان و فضاي آزماياز براي حفاظت و ايزات مورد نيتجه•

.ون نموده استيواژه كاليبراسجايگرينفرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه برسنجي را *
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دستورالعمل فني تجهيزات
*دستورالعمل فني اتوكالو

ات يكل
هاي كردن محيطاي است كه با استفاده از حرارت بخار آب تحت فشار، براي ستروناتوكالو وسيله
. گيردها، پسماندهاي آلوده و مواد خشك مورد استفاده قرار ميكشت، محلول

يكاربريچگونگ
ها كشت و محلوليهاطيسترون سازي مح•

پـر  شتر از دو سـوم  يبباشد وچ آنها شل يدرپ،دار استفاده شودچيدرپيهابهتر است از لوله و ارلن
متـر فاصـله داشـته    يتوكالو حداقل پـنج سـانت  ايهاوارهيز با ديگر و نيكديا با يبايد اش. نشده باشند

از بـه قـرار   يـ و در صـورت ن گيرندگر قرار يكديدر كنار يافقصورت بها را يظروف و اشتمامي . باشند
درب . ابـد يان يـ تـا بخـار جر  دادهقـرار  ) Rack(ايجا لولهيگر آنها را بر رويكدييا بر رويدادن اش
15بـا ºC121يقـه در دمـا  يدق15زمان . ن تنظيم گرددزمان و دماي آبسته شده و سپساتوكالو
. شوديه ميقه زمان خروج بخار توصيدق

ط يتـر محـ  يليلـ يم1000قـه،  يدق18ط كشـت  يتر محيليليم500: براييشنهاديپيهازمان
500افزودن هـر يبرايطور كلبه. قه استيدق24ط كشت يتر محيليليم1500قه و يدق21كشت 

يهـا طياما چون اكثر محـ . شوديقه به زمان سترون سازي اضافه ميط كشت، سه دقيتر محيليليم
. شـود شود كه طبق دستورالعمل سـازنده عمـل   يه مياز دارند، توصينيخاصيكشت به زمان و دما

شدن مـدت  يپس از سپر. ر دادييه شده توسط سازنده را تغيسترون سازي توصيد زمان و دماينبا
د و دما تا حـدود يكردن دستگاه و بعد از آن كه فشار اتاقك اتوكالو به صفر رسزمان الزم و خاموش 

ºC60سـتادن در كنـار   ين آمد، با استفاده از دستكش مقاوم به حـرارت و محـافظ چشـم و بـا ا    ييپا
د تـا ظـروف   يـ قه منتظـر بمان يدق20. ديباز كنمي درب اتوكالو را به آرا) آنيو نه در جلو(اتوكالو 

.شوديريعات داغ جلوگيد تا از ترشح مايحمل كنميآرامواد را به. وندخنك شميك
سترون سازي پسماندهاي آلوده •

ت اتوكالو شـدن دارنـد، قـرار داد و بـر     يكه قابلييهاسهيد مواد آلوده را جدا نموده و در كيدر ابتدا با
ياتـوكالو نمـودن، بـرا   قبـل از بهتر اسـت  . نصب نمود) Biohazard(يستيآنها برچسب خطر زيرو
) تريل3/0حدود (مانه يك پيا يبستهگره آن را شل ، سهيكيهاقسمتتمامينان از نفوذ بخار به ياطم
گذر اتاقـك اتـوكالو   از مسدود كردن آبيريجلوگيبرا. قبل از محكم كردن گره به آن اضافه كردآب

شـتر از سـه   يببايد توجه داشت كه .گر قرار داديا ظروف ديها را در سطل سهين كيد ايبا آگار مذاب، با
25- 30مـدت  بـه ºC121پونـد در دمـاي   15فشار پسماندها،سترون نمودن يبرا. نشوندها پر سهيچهارم ك

آگـار ذوب  . قـه اسـتفاده نمـود   يدق15- 30مـدت  بهºC134توان از دماي ن مييدقيقه مناسب است، همچن
.شودميپسماند معمولي دور ريخته به عنوان شدنسفت پس ازشده،

.فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه دمفشار را جايگزين واژه اتوكالو نموده است*
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شده يسترون سازي مواد خشك بسته بند•
جـاد كنـد و   ين آنهـا ا يد كه حداكثر چرخش بخار را در بيدر اتوكالو قرار دهياگونهها را بهسهيك

بـا  ºC121يقـه در دمـا  يدق25د از زمـان  يـ با. نداشته باشدياتاقك اتوكالو تماسيهاوارهيز با دين
.بدون خروج بخار استفاده كردºC121يقه در دمايدق30ا زمان يع بخار يخروج سر

ينحوه نگهدار
لـوازم  . ديـ ز كنيـ گذر اتاقك جـدا نمـوده و كـامال تم   صفحه كف اتوكالو را از سوراخ آب:روزانهطوربه•

) PlugScreen(درپوش چاهـك . دييها را با آب و صابون بشوينيو سهاRackمثل طبقات، يفرع
شـگر ثبـت حـرارت و فشـار را     ينما. ديـ كار، سطح آب ژنراتـور را كنتـرل كن  قبل از . ديز كنيرا تم

.ديامتحان كن
.ديكنينان را بررسيسوپاپ اطم. ديز كنيگذر و درزها را تمآب:يهفتگطوربه•
ز يـ هـر مـاه آب را تم  . ديز كنيرا تم) Recorder Pan(شگر يا نمايقالب ثبت كننده :ماهانهطوربه•

.ديض كنينموده و تعو
گـذر را  آبيرونـ يقسـمت ب . ديز كنيداخل و خارج دستگاه را تم):حداقل هر سه ماه(از يدر صورت ن•

و در صـورت  يك دور درب اتوكالو را بررسـ يالست. ديز كنيتم) شوديكه آب زايد از آنجا خارج م(
. دييض نماياز تعوين
.يبان انجام پذيرددستگاه توسط شركت پشتيكيتكنينه و بازرسيمعا، ينگهدار:هر شش ماه•

.نشان داده شده است3-1حل آنها درجدول آمده در زمان كار با اتوكالو و راهمشكالت پيش

ز مشكالتينمودار آنال: 3- 1جدول 
راه حلعلل ممكنمشكل

كه كامال بسته آندرب اتوكالو با
.شودشده، اما قفل نمي

آوريد جسم را در)1. فضا را اشغال كرده استجسمي)1
.ها را تنظيم كنيدكابل)2ها خيلي شل هستندكابل)2
.قفل را تنظيم كنيد)3. قفل، خارج از تنظيم است)3

) حرارت ، دما(موتور ثبت كننده 
.فعال نيست

.فيوز را بزنيد)1.فيوز كنترل جريان برق پريده است)1
.موتور را تعويض كنيد)2.موتور ثبت كننده معيوب است)2

گرم ) Jacket(جداره بيروني 
.شودينم

قطع يهاچهيكننده بخار و درنيمنبع تام)1
.ستنديباز ن) Shut off Valves(كننده 

ر يا تعميز يها را باز نموده، تمچهيدر)1
.ديكن

.ديزكنيرا تميصاف)2.مسدود شده استيصاف)2
.ديز كنيا تميم يگوالتور را تنظر)3.كنديرگوالتور كار نمچه يدر)3

.رگوالتور را تميز يا تعمير كنيد)1.كندرگوالتور فشار، كار نمي)1.كندبخار، فشار كافي ايجاد نمي
.دريچه را تميز يا تعميركنيد)2.كندبخار اتاقك عمل نمي) trap(دريچه )2
الستيك دور درب را تميز، لغزنده و )3.كندرب نشت ميالستيك دور د)3

.يا تعويض كنيد
براي اطالعات بيشتر به راهنماي دستگاه مراجعه و يا با شركت پشتيبان تماس حاصل كنيد
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تيفيكنترل ك
هر بار استفاده يبرا•
ييايمياز دو نـوع نشـانگر شـ   . اسـتفاده كـرد  ياييميش) كاتورياند(د از چسب اتوكالو و نشانگر يبا

:شوداستفاده مي
TSTنوار •

.كندميكه بر سه عامل زمان، بخار و دما نظارت 
Steri-Recordبرچسب •

ن برچسب يط كشت بر روي ايخ سترون سازي، نام فرد سترون كننده و نام محيامكان ثبت تار
.وجود دارد

شـماره  ازصاري و بـراي ثبـت نـام فـرد سـترون كننـده      م اختيط كشت از عاليبراي ثبت نام مح
.باشدنميTSTاستفاده از اين برچسب به هيچ وجه جايگزين استفاده از نوار .شوداستفاده مي

بر حسب روزهاي كاري استفاده از اتوكالويطور هفتگهب•
لوس اسـتفاده و  يلوس اسـتئاروترموف يال باسـ يـ ا ويك شامل نوار اسپوردار يولوژيكاتور بيد از انديبا

بار نيز در دماي مطلوب در هر بار استفاده 5/1بايد فشار الزم حدود .صحت دماسنج را كنترل نمود
.مد نظر قرار گيرد

اي است از اينكه آيا چسب اتوكالو به هيچ وجه جهت كنترل كيفي كاربرد ندارد و فقط نشانه: نكته مهم
.يا خيربسته مورد نظر داخل دستگاه قرار گرفته است

ون يبراسيكال
.گيردطبق دستورالعمل دستگاه انجام مي

يمنيا
بعد از آن كه فشار اتاقك اتوكالو . حتما از دستكش مقاوم به حرارت و محافظ چشم استفاده شود•

درب يو نه در جلو(ن آمد، در كنار اتوكالو يگراد پايدرجه سانتي60د و دما تا حدود يبه صفر رس
مواد را . خنك شوندميد تا ظروف كيقه منتظر بمانيدق20.ديباز كنمي آن را به آراد ويستيبا) آن
.شوديريعات داغ جلوگيد تا از ترشح مايحمل كنميآرابه
شه يهم، ننمودهل يا خارج نمودن وسايچگاه در هنگام روشن بودن دستگاه اقدام به بارگذاري يه•

.شودل يا برداشتن وسايبه گذاردن و ابتدا دستگاه را خاموش نموده و سپس اقدام 
ز نمـودن دسـتگاه   يـ ز برق اقـدام بـه تم  يچگاه در هنگام روشن بودن دستگاه و اتصال آن به پريه•

در اتوكالوهـاي  (ا مواد مشابه بـر روي تـابلوي بـرق    يختن آب يانگاري و ردر صورت سهل. دينكن
و بعد نمودهام به خشك كردن روي تابلو ز برق جدا نموده و سپس اقديدستگاه را فورا از پر) برقي

.خته شده كامال خشك گردديآن را بدون استفاده رها كرده تا مواد ر
.دييا سفت ننمايدستگاه شل با هاي محكم كننده درب را در هنگام كار چيچگاه پيه•
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*دستورالعمل فني انكوباتور

ات يكل
نگهـداري مـواد در   هاي كشت حاوي ميكـروب يـا  انكوباتور براي نگهداري سوسپانسيون يا محيط

. گردداستفاده مي،دارندحرارت خاصكه نياز بههاآزمايشبرخي 

چگونگي كاربري
ط براي يو رطوبت تنظيم شده محاست كه براي نگهداري دمايابندي شدهقيانكوباتور محفظه عا

بـراي  CO2زان دلخواه از يبراي نگهداري مهابعضي انكوباتور. از استيها مورد نسميرگانكروايرشد م
.اندز شدهيهستند، تجه) Capnophilic(دكربن دوست يكه دي اكسييهاسميارگانكرويم

:CO2بدون يهاانكوباتور- الف 
.ديم كننده دما را روي دماي مورد نظر قرار دهيتنظ•
كنتـرل  د، دمـا را در هـر روز اسـتفاده روي برگـه    يدماي مورد نظر رسوقتي درجه حرارت به•

. ديثبت كن) QC(كيفي 
.ديها قرار دها قفسهيها نييمن روي سياطوربهها را نمونه•
ط يك تشتك پر از آب متناسب با اندازه اتاقك در كـف انكوبـاتور، محـ   يد با قراردادن يتوانمي•

.دييجاد نمايمرطوب ا
:دارCO2يهاانكوباتور–ب 

.شوندثبت مي،از آناستفادهزمان در QCدر برگه CO2سطح دما و •
اي هـ م جهت نگهداري نمونهيتوانمي، تا زمان شارژ مجدد آن CO2گاز صورت اتمام كپسولدر•
.ميين استفاده نمايگزيجاصورت به) candle jar(از محفظه حاوي شمع CO2ازمند ين

نحوه نگهداري 
ز و در صورت لزوم ضد عفوني يم تميماهانه با محلول صابون مالطورد بهيباهاانكوباتورتمامي•

.شوند
خارج از محدوده قابل قبول براي واحد مورد نظر باشد، Co2هاي بدون كه دماي انكوباتوريزمان•

:ل انجام شوديموارد ذاقدامات اصالحي مطابق .فني اطالع داده شودسوپروايزرد به يبا
.شودخاموش را بررسي / ز برق و كليدهاي روشنيمنبع برق، پر�
.گرددرا بررسي ) Set Point(مييدماي تنظ�

..نموده استواژه انكوباتور جايگزينگرمخانه را واژهفرهنگستان زبان و  ادب فارسي *
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.داده شودس دهنده اطالع ينده سرويبه نمابايد كند، اگر دستگاه هنوز درست كار نمي�
.تعويض سيلندر بايد در جداول مربوطه ثبت گرددوات نگهداري، تميزكردنيتمام عمل�

تكنترل كيفي
طـور روزانـه و در دو نوبـت بـر روي منحنـي      بهگيري وزهكاليبره، انداحرارت انكوباتور با دماسنج•

.گرددحرارت ثبت مي
هـر روز آن را  داده ودر انكوبـاتور قـرار   راك كشت از نايسريا گونورهيدار CO2يهادر انكوباتور•

.از داردينCO2به براي رشدسمين ارگانيا. و ثبت گرددبررسي آنو رشدپاساژ 

ايمني 
ي مطـابق تـوان و ولتـاژ مصـرفي باشـد تـا احتمـال وقـوع هرگونـه حادثـه           رسـان سيستم بـرق •

.آميز كاهش يابدمخاطره
.در موقع تنظيم فشار و دما به نكات مندرج در دفترچه راهنما و زمان مربوطه توجه گردد•
نكات ايمني ازجمله استفاده از دستكش و خروج تـدريجي  ، رعايتدر زمان اتمام كار با دستگاه•

.باشدضروري مياستفاده از محافظ صورت لزومر صورت بخار و د
ر يـ وار بـا زنج يـ سـتاده بـه د  ياصـورت  بـه د يباCO2هاي مني، كپسوليت موارد ايبه منظور رعا•

د محكـم  يها باها و درپوششود، سوپاپلندرها استفاده نمييكه از سيزمان. ن محكم شونديسنگ
هرگـز  .بسـته شـوند  ريلندر محكم با زنجيه سلندرهاي خالي را روي حمل كننديس. بسته شوند

ت افقـي  يلندرها در وضعيس. دننشونگهداري C52(°F125°(لندرهاي گاز در دماي باالتر از يس
.نگيرندقرار
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دستورالعمل فني بن ماري
اتيكل

گراد بنا به درجه سانتي100و 80، 63، 56، 42، 37، 30، 25هاي ماري براي تامين حرارتاز بن
.گرددنياز استفاده مي

ونگي كاربري چگ
. گرددنان از مناسب بودن سطح آب موجود در بن ماري، درجه حرارت مورد نظر را انتخاب يبعد از اطم

.شوندعاتي باشد كه در آن گذارده مييد باالتر از سطح مايسطح آب بن ماري با
ر يختن بخـارتقط يد باز بماند تا از ريهاي درباز، در پوش بن ماري باهنگام قرار دادن ظروف و لوله

.ري شوديها جلوگشده به درون لوله
نحوه نگهداري 

.ض شوديد مرتب تعويآب بن ماري با
.د از آب مقطر استفاده نموديري از رسوب امالح در بن ماري بايبراي جلوگ

) محلول اسيدكلريدريك دو نرمال(ق يد رقيبا اسابتدا بايد آن رااگر بن ماري رسوب داشته باشد،
.شسته شودبا آبطور كامل ع و بهيشو داده و سپس سروستش

؛شودآن ميبهب يموجب آسماري،شدن بنعلت خشكحد بهازبا توجه به اينكه داغ شدن بيش
.به حداقل حجم آب مورد نياز جهت حفظ كاركرد مطلوب دستگاه توجه نمودد يپس با

كنترل كيفيت
ر از دماسنج يله دماسنجي غيهار گوشه دستگاه و به وسروزانه دماي آب بن ماري، در چكنترل

تصديقكاليبره،ك دماسنج يد در مقابل يدماسنج كنترلي باصحت (شود متصل به آن انجام مي
).شده باشد

د بر روي منحني كنترل كيفي دما ثبت نموده و يدماي خوانده شده در طي روزهاي متوالي را با
. نمودگيريبراساس نتايج حاصله تصميم

ك يـ ر ييـ تغ) مييهاي آنزشيمانند آزما(ك ينتيهاي كشيويژه آزماها، بهشياري از آزمايبراي بس
درجـه  ±1/0ييهـا شين آزمايبراي چن. شودم مييت آنزير در فعالييتغ% 10گراد باعثيدرجه سانت

.گراد قابل چشم پوشي استسانتي
.گراد اختالف از دماي مطلوب قابل اغماض استدرجه سانتيEnd Point ،5/0±هاي شيبراي آزما

كاليبراسيون
هرگونه اخـتالل  در صورت ونتايج كنترل كيفي،دستگاهمندرج در دستورالعملبر اساس توصيه

.شودجهت انجام كاليبراسيون اطالع داده ميبه شركت پشتيبان ،دستگاهدر عملكرد
منييا
.از آن تنظيم گرددهدف استفاده حرارت دستگاه با توجه به •
.رساني مناسب براي دستگاه فراهم گرددسيستم برق•
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*اون-فوردستورالعمل فني 

ات يكل
كـردن آن بـه روش حـرارت خشـك     عمدتا براي خشك كردن لوازم آزمايشگاهي يا سترونفوراز 

. شوداستفاده مي

يكاربريچگونگ
تواننـد  يرند، اما ميگينفوذ بخار قرار نمكه با اطمينان كافي تحتيسترون كردن مواديبرااون 
ايـن ميـزان حـرارت بـراي     . روديكـار مـ  را تحمل كنند، به) ºC180-160(از يمورد نيبااليدماها

و هـا  پيپتها، ، فالسكياشهيشيش، ظروف پتريآزمايهامثل لولهياشهيسترون كردن ظروف ش
.روديكار مبهيچيمثل پنس، اسكالپل و قيآالت فلزيز براين

ياپنبـه يهـا يا كاغذ كرافت و سـربطر يميوينيل آلوميتوان از فويل مين وسايايبندبستهيبرا
، ممكـن  )cotton wool(پنبـه  يم سـوزها يسوزند و اين نيمميالبته كاغذ و پنبه ك. استفاده كرد

.كش فراري متصاعد كنندياست مواد باكتر
پوشـانده و  مي ويـ نياز جنس كاغـذ آلوم يهايرا با كالهكياشهيش شيآزمايهادرپوش لولهبايد •

ق يـ از طريها را از آلـودگ درپوش، لبه لوله. دادقرار يفلزاي جا لولهطور عمود در آنها را بهسپس
.كنديحفظ ميبعديره سازيذخيهوا در ط

بسـته شـوند و   ر جـاذب  يـ غيهـا متر با پنبهيحدود دو سانتيها تا عمقپيپتيفوقانيانتهابايد •
طـور  هـا فقـط بـه   پيپتنياز بهاگر. گرفته و درب ظرف بسته شودقرار يآنها در ظروف فلزسپس

.نموديبندبستهKraftتوان آنها را فقط در كاغذ ي، ماستموردي 
و هـا پـوش داغ سـترون نمـود كـه در   يا هـوا ياون توان در يميچ دار را در صورتيدرپيهايبطر•

كون سـاخته  يليك سـ يا السـت يـ لن يپروپيمثل فلز، تفلون، پليآنها از مواد) يه داخليال(يآستر
.شونديخارج نميعيسترون سازي از شكل طبيشده باشند كه در دماها

ه يتوصـ .بايد از خشك بـودن ظـروف مطمـئن گرديـد    ،اوندر ياشهيقبل از قرار دادن ظروف ش•
.گيرندقرار C100°ارت در حر،شود كه ابتدا آنهايم
بندي محكـم و  با بسته(شده يبندقيعايا فلزيياشهيها را در ظروف شسيها و گرپودرها، روغن•

متر تجاوز نكننـد  يك سانتيا عمق يكه از وزن ده گرم يكوچكيهاو در اندازه) چسب كاري شده
.نمودسترون 

. ان داشته باشدين و دور آنها جريداغ بيكه هواگيرندرار در اون قيابه گونهبايد ،هاا بستهيمواد •
.بسته و سپس دستگاه روشن گردداوندرب در پايان •

.نموده استاون–فورجايگزين واژه اجاق كوره راواژهفرهنگستان زبان و ادب فارسي *
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و حتـي  يستروني انتخابيشود كه اتاقك به دمايشروع ميسترون سازي از زمانيزمان نگهدار
. داخـل آن بــه دمــاي مـورد نظــر برســند  اتاقــك و بــاريهـا دمـاي بــاالتر برســد تـا همــه قســمت  

.و مدت آن دو تا چهار ساعت استºC180-160دماي سترون سازي 
. ا داخل آن خنك شونديق بودن دستگاه، ممكن است چند ساعت طول بكشد تا اشيبه خاطر عا

.شوديع ميفن خنك كننده باشد، مرحله خنك كردن تسريدارااوناما اگر 
خنـك  ºC60تـر از  پـايين يتا دمـا ) ظروف و مواد(تا اتاقك و بار داخل آن د يرا باز نكناوندرب •

ترك بخورنـد  ياشهيوارد دستگاه شود، ممكن است ظروف شيطور ناگهانسرد بهياگر هوا. شوند
. داغ هستنديليچون هنوز خ

.گردداستفاده ميºC100كردن وسايل معموال از دماي كمتر از براي خشك•

ينحوه نگهدار
.ز گردديطور ماهانه داخل آن تمبه•
.توسط شركت پشتيبان صورت پذيرديكيتكنكنترلو يكبار نگهداريهر شش ماه•

كنترل كيفيت
ر رنـگ مناسـب   ييـ استفاده شود و تغ) [Browne]لوله براون (از آزمايش فور : هربار استفادهيبرا
. شوديهر مرحله بررسيدر انتها) از قرمز به سبز(

شـگر  ينما(كـه دماسـنج   يوجود نـدارد مـثال زمـان   يكيزيش فيكه امكان استفاده از پايتدر صور
د بتوان نشـان داد  يبا. شودميك مربوطه استفاده يولوژيبيها، از آزمايشوجود ندارد) درجه حرارت

.كنديرفعال ميجر را غيته نايس واريليلوس سوبتياسپور باس105كل سترون سازي حداقل يكه س
D-Value اسپورهاي مورد مصرف در حرارتºC160 و 5-10معادلZ-Value  25آنها حـدود

كند و با مدت زمان يميريگرا اندازهيزان كشتن باكتريمشخص، ميك دمايدر D-Value. است
.شوديزنده نشان داده ميهاسميارگان% 90قه جهت نابودشدن ياز برحسب دقيمورد ن

Z-Valueبرحسب درجه (مقاومت حرارتي اسپورها بوده كه با مقدار حرارت ري يگار اندازهيمع
.شوديده برابر مشخص مبا سرعت از جهت نابودي اسپورها يمورد ن) گراديسانت
ونيبراسيكال

.ه دستورالعمل دستگاه انجام شوديطبق توص
يمنيا

.استفاده از دستكش مقاوم به حرارت و محافظ چشم موقع كار با دستگاه الزم است
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دستورالعمل فني يخچال
ات يكل

گراد اسـتفاده  درجه سانتي2-8مختلف در برودت يهاها و محلولاز يخچال براي نگهداري نمونه
هـاي شـيميايي صـورت    ها واكنشها در اثر رشد ميكروبها و محلولمعموال بر روي نمونه. گرددمي
. اندازدميپذيرد كه سردكردن و انجماد، اين واكنش را به تاخيرمي

چگونگي كاربري 
د در سطح كامال افقي و در سردترين قسمت ساختمان بـه دور از گرمـا و آفتـاب قـرار     يخچال باي

ل اطراف باشد كه فضاي كافي در پشت و دو طرف وجود داشته تـا هـوا   يگردد و طوري در كنار وسا
.دا كنديان پيكامال از پشت و اطراف آن جر

C8°تا C2°نيبو C4°با يدماي آن تقروز هر بار استفاده كامال بسته د پس ايخچال بايدرب 
.استC6-1°هاي خوني دماي قابل قبول براي فرآوردهالزم به ذكر است كه .باشد

چيدمان مواد داخل يخچال .شه استفاده نموديع در شياز دماسنج ماتوانميدما كنترلجهت 
.فاصله از يكديگر و از ديواره جانبي قرار گيرندميها با كبايد به نحوي باشد كه كيت

نحوه نگهداري 
:مداومنگهداري •

).با محلول بيكربنات سديم رقيق(ز شوديد روزانه تميخچال بايدر صورت وجود آب در كف �
.ز شوديد ضدعفوني و تميبا%10ك با محلول سفيدكنندهيولوژيعات بيدر صورت آلودگي با ما�
.ز شوديتمرون نيزيخچال از بي�
:نگهداري ماهانه•

بـه قبـل از پايـان مـاه   كـه ضـخامت يـخ   در صـورتي . شودآن ذوب برفكز شده و يخچال تمي�
mm10-6برسد بايد ذوب گردد.

عمليات نگهداري، تعميرات، نظافت، ضدعفوني، آب كردن برفك با ذكر ميشود تماتوصيه مي�
.ها ثبت گردديخچالتماميتاريخ براي 

.ده شوديمبرد روبغبار روي �
.شودكنترلخچال يك دور درب يالست�

يخچال نبايد از اجسام تيز استفاده نمود و بايد اجازه داد يخ به خودي خود ازكردن يخ جدابراي : توجه
باشد كه پس از گذشت اين ساعت مي2پس از پايان كار مدت زمان بازيابي يخچال حداقل . ذوب گردد

.ها را داخل يخچال برگرداندكيتتوان مواد ومدت زمان مي
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صورت واضح و روشن با نـام  بهبايدشوند ها نگهداري ميكه در يخچالمواديو ظروفتمامي•
علمي و اطالعات مربوط به محتويات، تاريخ نگهداري و نام كسي كه آنها را انبار كرده برچسب 

.وكالو شده و دور انداخته شونداتبايدمواد برچسب نخورده و مواد غير قابل استفاده . بخورند
كنترل كيفيت

.دكاليبره، تصديق گرددر مقابل دماسنج يخچالدماسنجصحت عملكرد بايد 
هاي مختلف يخچال بايد حتمـا بـه ايـن نكتـه توجـه      با توجه به اهميت يكنواختي دما در قسمت

وده قابـل قبـول   كه دما در طبقات مختلف و حتي فضاي تعبيه شده در درب يخچال در محـد نمود
در . گـردد بـر روي منحنـي كنتـرل دمـا وارد مـي     گيـري و دما در هر روز و در دو نوبت اندازه.باشد

را آن تنظيمـات در دسـترس   بـا از محدوده مجاز خارج گـردد و كـاربر نتوانـد   صورتي كه دماي يخچال 
.بايد با تعميركار مجاز جهت سرويس تماس گرفته شود،اصالح نمايد

منييا
الزم به ذكر است كه در صـورت قطـع   . گردده مييم كننده نوسانات برق توصيستفاده از تنظا•

شود و در صورت عدم استفاده مدت دو ساعت دماي يخچال حفظ ميبرق يا خرابي يخچال، به
آزمايشگاه بايد تمهيدات الزم را در صورت افزايش زمان قطع بـرق  مسئوالناز برق اضطراري، 

.به كار گيرند
تركيبات قابل اشتعال نبايد در يخچال نگهداري شوند مگر آنكـه يخچـال از نـوع ضـد انفجـار      •

.شوندميها قرار داده مربوطه بر روي درب يخچالعاليم هشداردهنده. باشد
.اصول ايمني و حفاظت شخصي را رعايت نمودبايددر هنگام نظافت •
و در صـورت لـزوم  هديـ خـارج گرد آنداخل تمام وسايل شكسته شده در يخچال بايد فورا از •

.شو و ضدعفوني گرددوشستيخچال
بايد در محلي قرار گيرند كـه فاقـد نوسـان و لـرزش در     ) هاي بانك خونبه ويژه يخچال(ها يخچال•

.موقع كار باشند
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*دستورالعمل فني فريزر

كليات 
هاي ناپايدار راي نگهداري نمونهگراد بدرجه سانتي-20هاي باليني وجود فريزر در اكثر آزمايشگاه

كلونال و هاي مونوكلونال و پليباديالكتام، آنتي-بيوتيكي بتاهاي آنتيو كرايو، ديسكFFPهمچون 
مولكـولي  يهـا هايي كه اقدام به انجام آزمـايش حال در آزمايشگاهبا اين. كندكفايت ميهاآنتي سرم

.مورد نياز استيز نگراد درجه سانتي-70نمايند فريزرمي

چگونگي كاربري
.شودمطابق با مندرجات كتابچه راهنماي كارخانه سازنده تجهيز به كار گرفته مي

نحوه نگهداري
.مشابه يخچال است

كنترل كيفيت
است كه در بشـر  يمشابه يخچال است با اين تفاوت كه دماسنج مورد استفاده، دماسنج مخصوص

.استگرديده كاليبره، تصديق دماسنج صحت آن در برابر يكو گيردمحتوي ضد يخ قرار مي

ايمني
.مشابه يخچال است

.نموده استريزرفواژهجايگزينرا منجمدگرواژهفارسي فرهنگستان زبان و ادب*
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دماسنج يدستورالعمل فن
اتيكل

، فريـزر، حمـام   حرارت محيط آزمايشگاه و تجهيزات حرارتي و برودتي مانند يخچالكنترلبراي 
دماسنج كاربردهاي ديگري نيز در اسمومتري، . ندآب بافتي، فور، اتوكالو، انكوباتور و غيره كاربرد دار

دار، خچـال يها در اتوآناليزورهـاي خودكـار   دار، محل قرارگيري محلولسانتريفوژهاي يخچالكنترل
هـاي آناليزورهـاي   قسمت گرم كننده آناليزورهاي خودكار، حمـام آب در گـردش و قسـمت كـووت    

گيـري صـحيح   حرارت و اندازهكنترلاز دماسنج، در تمام موارد فوق هدف از استفاده. خودكار دارد
.دما است
همـه وسـايل   اي كنترل گردد وطور دورهبرودتي بايد بهوحرارتيتمامي تجهيزاتامتر دما در رپا

هـاي  گيـري در انـدازه . كنند، بايد با نوع مناسب جـايگزين شـوند  حساس به دما كه دما را ثبت نمي
انجام گيرد زيـرا بـه ميـزان    دقتبهدما بايد كنترلشوند ها انجام ميآزمايشگاهي كه با دخالت آنزيم

.قابل توجهي بر سرعت واكنش آنزيماتيك تاثيرگذار است

دماسنجانواع 
گيري حرارت بدن انسان كاربرد دارد و داراي انواع گوناگوني براي اندازه):طبي(دماسنج باليني •

نـوع آخـر در داخـل    . مادون قرمز پرده صماخي استهاي دهاني، مقعدي و دماسنج مانند دماسنج
از پـرده صـماخ،   ساطع شدهگيرد و از طريق تشعشعات مادون قرمز مجراي گوش خارجي قرار مي

.سنجددماي بدن را مي
دماسنج مكانيكي يا الكتريكي اسـت كـه بـا اسـتفاده از يـك يـا چنـد        :كننده دمادماسنج ثبت•

گيري شده بر روي كاغـذ  دماي اندازه. كنندل زمان ثبت ميحساس تغييرات دما را در طوگرحس
با خارج شدن دما از دامنـه تنظـيم،   . گرددرسام حرارت يا در حافظه الكترونيكي دماسنج ثبت مي

.افتدزنگ دستگاه به عالمت هشدار به كار مي
اين دماسنج از مقاومت الكتريكـي بـراي مشـخص كـردن دمـا     ):ترموكوپل(دماسنج مقاومتي •

اي حساس متشكل از دو نوع فلز غيرمشابه بوده كه از يك انتها بـه  كند و حاوي وسيلهاستفاده مي
. هاي مختلفي داردانواع و طرح،دماسنج مقاومتي. انديكديگر متصل شده

در آناليزورهـاي آزمايشـگاهي كـاربرد    به همين دليلدهي سريع آن است و مهم، پاسخمزيتك ي
مبدل است كه باعث تبديل حرارت يا گرما به مقاومت ينج مقاومتي گرمايي نوعدر واقع دماس. دارد
به هم چسبيده با ضريب حرارتي منفي در ياز دو آلياژ اكسيدهاي فلزدر اين نوع دماسنج. شودمي

لذا كوچكترين كاهش در حـرارت باعـث تغييـرات زيـاد در مقاومـت      . شودبرابر مقاومت استفاده مي
. شودمي
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:دماسنج با توجه به نوع مقياسانواع
در اين مقياس نقطه انجماد آب . گرددميدماسنج سلسيوس از مقياس سلسيوس استفاده در �

.گراد استدرجه سانتي100گراد و نقطه جوش طبيعي آب در در صفر درجه سانتي
ه گراد نوعي از دماسنج است كه داراي فواصلي بين دو نقطه مرجع مشخص شددماسنج سانتي�

.شودواحد تقسيم مي100بوده و اين فاصله به 
در اين مقياس نقطه انجماد آب در . گرددميدماسنج فارنهايت از مقياس فارنهايت استفاده در �

براي تبديل درجه . درجه فارنهايت است212درجه فارنهايت و نقطه جوش آب در 32
:كنيمگراد از فرمول زير استفاده ميفارنهايت به سانتي

گراددرجه سانتي)= درجه فارنهايت- 32(× 55/0
.گرددميدماسنج كلوين از مقياس كلوين استفاده در �

يكاربريچگونگ
.هستنديكيالكتردماسنجاي و وهيجدماسنجالكلي، دماسنجموجود شامل سه نوع يهادماسنج

دماسنجها اغلب از شگاهيمعموال در آزماهر چند . ار دقيق و حساس استيبسيكيدماسنج الكتر
. گرددياستفاده مياوهيج

مانند الكل يا جيوه با خـواص فيزيكـي كـه در    (مايع در شيشه هستند صورت بهكه ييهادماسنج
:در آزمايشگاه باليني كاربرد وسيعي دارند و دو نوع هستند) كندبرابر حرارت تغيير مي

. نسبييورغوطهنوع ) 2كامل يورغوطهنوع ) 1
گيري دماي فريزر و يخچـال، بايـد حبـاب و سـتون     نوع اول مانند انواع مورد استفاده در اندازهدر 

كـه پايـه تـا    اسـت  نوع دوم داراي يك حباب و يك پايه . كامل مايع در داخل محيط قرار داده شوند
اين نوع اغلـب  . ور گردددر محيط غوطهدماسنجاي از مشخص يا عمق مشخص شدهوريغوطهخط 
.كننده كاربرد داردهاي گرمدماي حمام آب و يا محفظهكنترلبراي

تيفيكنترل ك
تـوان نسـبت بـه تهيـه     بـدين منظـور مـي   . شـوند كاليبرها بايد در فواصل زماني مناسب دماسنج
گرديده و داراي گواهينامه كاليبراسـيون هسـتند اقـدام    كاليبرهايي كه توسط مراكز معتبر دماسنج

هـايي كـه در زمينـه    بـه شـركت  بـراي كاليبراسـيون  هاي موجود در آزمايشگاه رااسنجنمود و يا دم
فواصـل كاليبراسـيون بسـته بـه شـرايط كـار در هـر        . كردكنند ارسالكاليبراسيون دما فعاليت مي

ك سال براي كاليبراسيون دماسنج يطور كلي فاصله زماني شش ماه تا به. گرددآزمايشگاه تعيين مي
.رددگميتوصيه 
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نگهداري و كاليبراسيون
بـراي ايـن منظـور    . صحت دماسنج، اطمينان از نمايش و ثبت دماي واقعي اسـت كنترلهدف از 

توان از حمـام آب اسـتفاده   مي،هادماسنجكنترلبراي . استفاده كردكاليبرههاي توان از دماسنجمي
مناسـب  صـورت  بـه ،شـود كاليبرست اي كه الزم اثانويهگرحسو وسيله كاليبرهبايد دماسنج . كرد

برابر حجم وسـايلي باشـد   100حجم مايع در حمام آب بايد حداقل . ور شوندغوطهآبداخل حمام 
گرهـاي  حـس . شوند تا از اختالل در توزيع يكنواخت دما جلوگيري گـردد كه داخل آن قرار داده مي
بايد زمان كـافي بـراي اطمينـان از    . دقرار گيرنآبدر حمام كاليبرههاي ثانويه بايد نزديك دماسنج

فضـاي كـافي بـراي    نيـز گردر اطراف حسو گيري داده شودرسيدن به تعادل حرارتي قبل از اندازه
بعد از ايجاد تعادل حرارتي حداقل تغييـرات تـا ميـزان چنـد     . وجود داشته باشدآبجريان مناسب 

بـه بين كه بايد از يك ذرهكاليبرهسنج براي خواندن دما. گراد قابل تشخيص استصدم درجه سانتي
هـاي  براي خوانش صحيح دماسـنج . استفاده كرد،شودعمودي بر روي دماسنج قرار داده ميصورت 
به دماسنج وارد كرد تـا  ميهاي مايع در شيشه بايد قبل از خوانش ضربه ماليو ساير دماسنجكاليبره

، دماي كاليبرهاني كه با استفاده از دماسنج در زم. خطاي ناشي از چسبيدن ستون جيوه حذف گردد
در را)بـراي مثـال مقاومـت   (هـاي حسـاس حرارتـي   شـاخص گيـري گرديـد، بايـد   حمام آب اندازه

.نمودتنظيم صحيحي صورت بهقرار است كاليبر گردد،كهيدماسنج
ندارد بهتر هاي استادست آوردن حداكثر صحت كاري در هنگام كار با دماسنجطور كلي براي بهبه

:است به نكات ذيل دقت شود
.شودكنترلبايد دماسنج از نظر ستون جيوه جداكننده يا وجود حبابچه گاز در قسمت حباب •
.اي آزمايش نقطه انجماد براي نظارت بر تغيير در حجم حباب انجام گيرددورهصورت به•
.قرار داده شوند) mm95(وري مناسب ها در عمق غوطهدماسنج•
شـوند  هايي كه باعث برآمدگي پايـه دماسـنج مـي   در هنگام خوانش حرارتعمليات اصالح بايد•

.صورت گيرد و يا در گزارش كاليبراسيون قيد گردد
.ماليم به آن ضربه زده شودصورت بهبايد قبل از خوانش دماسنج •
.بين صورت گيردهميشه خوانش با استفاده از يك ذره•

يمنيا
اد يـ با اخـتالف ز يط دماسنج در دو دماير دادن محيياز تغ،شدن دماسنجعلت احتمال شكستهبه
.نموديخوددارديبا
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هـاي  بودن جيوه و احتمال ايجـاد آلـودگي شـيميايي در صـورت شكسـتن دماسـنج      ميعلت سبه
ـ  هايي به منظور استفاده از دماسنجهاي اخير كوششاي در سالجيوه ه هاي جايگزين به شرح زيـر ب

:استعمل آمده
.دماسنج محتوي الكل آلي قرمز كه با گاز نيتروژن پر شده است•
)ايزوآميل بنزوات و رنگ(دماسنج محتوي مايع قابل حذف بيولوژيك آبي •

)Isoamyl benzoate and dye(
دماسنج ديجيتال با بدنه استيل ضد زنگ•
)kerosene(دماسنج پر شده با مايع قرمز كروزن •
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*ني دستگاه اسپكتروفتومتردستورالعمل ف

اتيكل
گيري شدت نور در طيفي از طول موج است كـه توسـط منشـور    اساس كار اسپكتروفتومتر، اندازه

(greeting)استايجاد گرديده.

يكاربريچگونگ
.شودبراساس مندرجات كتابچه راهنماي كارخانه سازنده به كار گرفته مي

ينحوه نگهدار
.رديگيسط شركت پشتيبان دستگاه صورت مس ساالنه تويسرو

تيفيكنترل ك
، صـحت  )linearity(بـودن  صحت طول مـوج، خطـي  ارزيابي كنترل كيفي اسپكتروفتومتر شامل 

ها ، يكساني كووت)آزمون پايداري نسبت به زمان(تعويض المپ، رانش فتومتري كنترل فتومتريك، 
.است(SBW)پهناي نوار طيفي كنترلو 
موجصحت طول •

ارزيابي صحت طول موج به منظور اثبات ادعاي سازنده سامانه در تاباندن طول مـوجي اسـت كـه    
.استگرديدهكاليبردستگاه براي آن 

بررسي صحت طول موج از طريق جايگزيني منبع نوري معمولي اسپكتروفتومتر با منبع نوري 
اي يا از طريق از فيلترهاي شيشهيا استفاده )مثل المپ جيوه يا دوتريوم(داراي حداكثر تابش 

:رنگي به شرح زير استيهامحلول
نرمـال كـه داراي بيشـينه    01/0در اسيدسـولفوريك  mg/lit50كرومات پتاسـيم محلول دي-1

.نانومتر است350و 257جذب نوري در 
ر نرمال كه داراي بيشينه جذب نوري د01/0در سود mmol/lit04/0محلول پارانيتروفنل -2

.نانومتر است401
كه داراي M18/0در اسيدسولفوريكmmol/lit0735/0محلول سولفات آمونيوم كبالت -3

.نانومتر است562بيشينه جذب نوري در 
كه داراي بيشينه جذب ) درابكينml5ميكروليترخون و20(محلول سيان متهموگلوبين -4

.نانومتر است540نوري در 

.نموده استاسپكتروفتومترواژهجايگزينرا سنجطيفواژهسي فرهنگستان زبان و ادب فار*
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كه داراي جذب نوري در ) خون+ محلول آمونياك در آب % V/V5(ين هموگلوبمحلول اكسي-5
.نانومتر است576و 540
يا پس از هر تغيير و تعمير بر روي دستگاه باريكطول موج پس از هر سه تا شش ماه كنترل
.گرددهمچنين بنا به ضرورت استفاده از يك يا چند نوع محلول فوق پيشنهاد مي. گيردصورت مي

ودن خطي ب•
. اسـت بودن عبارت از قدرت اسپكتروفتومتر براي ثبت يك سـيگنال متناسـب بـا مقـدار نور    خطي

كرومـات پتاسـيم در طـول    نظيـر دي ييهاهاي مختلف محلولخطي بودن را بايد با استفاده از رقت
نـانومتر، محلـول   405در طـول مـوج   ) mmol/lit04/0محلـول (نـانومتر، پارانيتروفنـل   350موج 
نـانومتر،  512نانومتر، محلول سـولفات آمونيـوم كبالـت در طـول     650ت مس در طول موج سولفا

630نانومتر و محلول سبز خـوراكي در طـول مـوج    540محلول سيان متهموگلوبين در طول موج 
نـانومتر و رسـم نمـودار غلظـت در مقابـل جـذب نـوري        550نانومتر و سولفات نيكل در طول موج

را بـراي هـر رقـت محاسـبه     ) slope(بودن و يا ميزان شيب فاصله خطيمشخص نمود و پس از آن
بـودن  خطـي . عدم خطـي بـودن نشـانه خرابـي دسـتگاه يـا اشـتباه در تهيـه رقـت اسـت          . كنيممي

.اسپكتروفتومتر بايد در فواصل منظم و پس از هر تغيير يا تعمير دستگاه صورت پذيرد
صحت فتومتريك•

ست كه آيا حداكثر جذب نوري به مقدار مشخص در طـول مـوج   منظور از صحت فتومتريك اين ا
، SBWگيرد يا خير ؟ صحت فتومتريك به توانايي المپ در ارائـه حـداكثر تـابش،    خاص صورت مي

. نوع و كيفيت منوكروماتور بستگي دارد
:كار بردهتوان يكي از موارد زير را در اين خصوص بمي
نرمال بايـد در طـول مـوج    01/0در اسيدسولفوريك ) mg/lit50(كرومات پتاسيم محلول دي-1

01/0در مقابـل بالنـك اسيدسـولفوريك   536/0±005/0نانومتر، جذب نـوري معـادل   350
.نرمال داشته باشد

توان نانومتر را نيز مي405در طول موج preciset BMتجاري آماده از جمله يهامحلول-2
.مورد استفاده قرار داد

تعويض المپكنترل•
.ا توجه به طول عمر المپ در صورت ناپايداري ميزان جذب نوري بايد المپ تعويض گرددب

گـردد تـا حـداكثر    كـاليبر پس از تعويض المپ به هر علتي بايد سامانه نوري دستگاه بـه نحـوي   
ميزان نور پس از عبور از كووت به فتوسل برسد كه معموال اين كار با پركردن كووت از آب مقطـر و  

آيد، بهترين موقعيت بدست Tادن موقعيت المپ و ديگر اجزاي نوري در محلي كه حداكثر تغيير د
.جهت استقرار المپ است
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فتومتريك (drift)رانش كنترل•
رانش فتومتريك با قراردادن كووت در بسته با كاغذ پارافيلم حاوي محلـول سـيان متهموگلـوبين    

. گـردد مـي كنتـرل سـاعت  كيمدت بهدقيقه 5-15جذب نوري در فواصل هر خوانشدر دستگاه و 
وجـود رانـش نشـانگر    . توان با كووت خالي يا حاوي آب مقطر نيز انجـام داد البته اين آزمايش را مي

در . تواند به علت فرسودگي منبع نـور باشـد  عدم پايداري ميزان جذب نوري يا عبور نور است كه مي
عمـوال هـر   صورت بايد در فواصل كوتـاه م ر غير اينبايد دستگاه تعمير گردد و درانش صورت وجود 

حـداكثر اخـتالف جـذب نـوري     . با گذاشتن بالنك دستگاه را صفر كنـيم ،بار خواندن نمونه20-10
.ساعت استدر طول يك±005/0قابل قبول 

هاكساني كووتيارزيابي •
ها در گيري كميتازهتا در تكرار اندباشندها ميزان جذب نوري يكساني داشته الزم است كووت

.صورت استفاده از چندين كووت اشكالي مشاهده نگردد
هـايي كـه بـيش از   كـووت ) نـانومتر 550خواندن جذب نوري در طـول مـوج   (با كمك آب مقطر 

.شونداختالف جذب داشته باشند كنار گذاشته مي01/0±
هـايي كـه بـيش از    كـووت نـانومتر 540با استفاده از محلول سيان متهموگلوبين در طـول مـوج   

.شوندداشته باشند كنار گذاشته ميجذباختالف015/0
ها انجام گيـرد  گيري بالنك، استاندارد و آزمايشالمقدور با يك كووت، اندازهگردد حتيتوصيه مي

.تا از اين خطا جلوگيري گردد

يمنيا
يد برق دستگاه را با خارج بام آن يتنظياض قطعات يش از برداشتن درپوش دستگاه جهت تعويپ•

.كردن كابل آن از پريز قطع نمود
.استفاده نمودUPSبه منظور به حداقل رساندن نوسانات برق بهتر است از سيستم •
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*دستورالعمل فني فتومتر

ات يكل
ها است كه با كمك فيلتـر طـول   گيري شدت نور در طيفي خاص از طول موجفتومتري به معني اندازه

.گرددنظر انتخاب و جدا ميموج مورد 
چگونگي كاربري 

.شودمطابق با مندرجات كتابچه راهنماي كارخانه سازنده تجهيز به كار گرفته مي

نحوه نگهداري 
چـون  نگـردد ش اسـتفاده  يز كردن صفحه نمايحاوي الكل براي تميهاچ وجه از الكل و محلوليبه ه•

. گردديب آن ميباعث آس
عفونيزوپروپانول به عنوان ضديمقدار كم ا(ديز كنيم تميمال) دترژانت(نده دستگاه را با پاك كن•

.)ار مناسب استيش بسيكننده دستگاه به جز قسمت نما
.شسته شودوشو دهنده حامل كووت را در آب گرم و محلول شست•
.شودكار انجام ميسيس دستگاه ساالنه توسط سرويسرو•

كنترل كيفيت
ر يـ زصـورت  بـه شـگاه  يا ساخته شده در آزمايتجاري يهااستفاده از محلولابزار باتفييكنترل ك
:گيرديانجام م
گيـرد  نانومتر صـورت مـي  340در طول موج هاي مختلف رقتكنترل خطي بودن با استفاده از•
).روش انجام كار در دستورالعمل فني اسپكتروفتومتر بيان شده است(
بـه قـه  يدق15جذب نـوري هـر   خوانشن و يموگلوبان متهيرانش فتومتري به كمك سكنترل•

ك ساعت مشابه اسپكتروفتومتريمدت 
بررسي انوار ناخواسته •
تفييكخارجي شركت در برنامه كنترل •
بررسي صحت فتومتري و طول موج توسط شركت پشتيبان•
منييا
.رون آورده شوديم فتومتر از پريز برق بير حتما سيقبل از باز كردن و تعم•
.ت گردديمني رعايموارد امي خطرناك تماييايميهنگام كار با مواد شبايد •

.نموده استمتروتفواژهجايگزينرا نورسنجواژهفرهنگستان زبان و ادب فارسي *
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ترازو
اتيكل

مورد استفاده در كنترل كيفيـت، محـيط سـازي و غيـره     يهاترازوها براي ساختن استانداردها، محلول
.گيرد و معموال بر دو نوع مكانيكي و الكترونيكي استمورد استفاده قرار مي

زوي مكانيكيستورالعمل فني تراد
.گرم هستندك ميلييبا حساسيت g200اي با ظرفيتترازوهاي مكانيكي معموال دو كفه

چگونگي كاربري 
هـاي آن را  هيـ م و در صـورت لـزوم پا  يينماميكنترلابتدا جايگاه حباب ترازو را در مركز دستگاه 

م و يكنـ ترازو را خـاموش مـي  . مييانمميو آن را بر روي صفر تنظيمترازو را روشن . ميكنم مييتنظ
ترازو را روشن كرده و كاغذ را وزن و با وزن ، مجدداري را روي كفه گذاشتهيگكاغذ مخصوص اندازه

.ميينماادداشت مييماده مورد نظر جمع كرده و 
گـرم  200چ سمت چپ كه بر اساس گرم است و بيشينه آن يسپس ترازو را خاموش كرده، سه پ

چ مربوطـه  يز توسـط پـ  يـ نموده، سپس دو رقم سمت راسـت را ن كاليبرقام مورد نظر است را روي ار
اي كـه روي  توسط ماده) دو رقم وسط(ز يم دو رقم بعد از مميتنظ. ميينمام مييتنظ) سمت راست(

م تا اعداد مـورد نظـر بـر روي    يكنقدر ماده مورد نظر را اضافه ميرد، آنيگم صورت مييزيركفه مي
صورت ثابت و بدون لـرزش قـرار گيـرد و در معـرض     ترازو بايد روي ميز به. ظاهر شودصفحه مدرج 

.جريان هوا نيز نباشد
.ري صفر شوديگش از هر اندازهيد پيترازو با•
كي اجتناب ين در ظروف پالستياز توز. ن ظرف ممكن استفاده شوديد از كوچكترين بايبراي توز•

د به دماي اتاق ين و نمونه بايظرف توز. ن استفاده شوديزا كاغذ توياي شهيد از ظروف شيبا. شود
.ده شوديرسان

اي ري گوشـه يماده مورد نظر در ظروف مخصوص، وسط كفه ترازو قرار داده شود تا از خطاي بارگ•
.اجتناب شود

ن ماده مـورد  يش از توزيپ. ما روي كفه ترازو قرار داده شونديد مستقيچگاه نبايعات و پودرها هيما•
.ن شوديين تعيد وزن ظرف توزيبانظر 

.ن به جاي دست از پنس استفاده شوديبهتر است در محفظه توز•
ري از هـر نـوع اثـر    يبراي جلـوگ . ز نگه داشته شونديد تمين و كفه ترازو بايمحل كار، محفظه توز•

كيـ ولوژيمـواد ب . ز نمـود يـ د بالفاصـله آنهـا را تم  يـ خـتن با يدر صـورت ر ييايميخوردگي مواد ش
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و جهـت  Iهـا از آب درجـه   و وزنـه براي تميزكـردن كفـه  . وانند منبع عفونت محسوب گردندتمي
.استفاده گرددC°70زدايي از اتانول آلودگي

.ده شوديشود و روكش آن كشن ترازو به حالت صفر برگردانده مييپس از اتمام توز

نحوه نگهداري 
تميز نگهداشـتن تـرازو و خـودداري از    ت از عباراست، موثردر نگهداري ترازو ي كهدو عامل مهم

.باشدميمودن نوسانات بيش از حد به ترازووارد ن
.ترازو بايد روي سطحي قرار گيرد كه ارتعاشات زمينه بر عمل توزين تائير نگذارد

كنترل كيفيت
. شودكنترل ترازو بايد سالي دوبار 

ه بـه ايـن ترتيـب كـ    . استفاده نمـود براسيون هاي كاليتوان از وزنهبراي اين كار مي: صحتكنترل•
هاي مشخصي را بر روي كفه ترازو قرار داده و مشـاهده  طور مثال براي ترازوهاي مكانيكال، وزنهبه
). با استفاده از فرمول ميـزان عـدم صـحت   (كنند يا خير؟كنيم كه آيا با وزن واقعي مطابقت ميمي

.است% 1/0حداكثر ميزان عدم صحت مجاز 
هـاي  توجه نمود كه خطاي ثابت در مقدار كم از اهميت بيشتري برخـوردار اسـت تـا در وزن   بايد 
.زياد
شـود و ميـانگين انحـراف از معيـار و     تـوزين مـي  ) ده بـار (مكررطوربههاي فوق وزنه: دقتكنترل•

. گرددشود و بدين ترتيب خطاي عدم دقت محاسبه ميضريب انحراف مشخص مي

كاليبراسيون
بـار قبـل از انجـام كارهـاي بسـيار      و هر)باريكمعموال سالي (ايد در فواصل زماني مناسب ترازو ب
.گرددكاليبردقيق

منييا
آوردن سريع كفه ترازو پايين. ده شوديبرق جدا و روكش آن كشزيپس از اتمام كار دو شاخه از پر

اي نـامطلوب  اثـر مداخلـه  ترازو صحيحعملكرد بر ،كه ترازو قفل نباشدها هنگاميكردن وزنهيا عوض
.خواهد داشت
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دستورالعمل فني ترازوي الكترونيك
كليات 

حسـن ايـن   .شودمغناطيسي براي توزين استفاده مياي بوده و از نيروي الكترواين ترازو يك كفه
. نوع ترازو سرعت و دقت در توزين است

چگونگي كاربري
اده ازـــ رازكردن آن بـا استف ـــ و به برق وصـل كـردن، ت  بعد از قراردادن ترازو در يك سطح تراز

دقيقـه روشـن   30حـداقل مـدت  بهدستگاه قبل از توزين بايد . شودهاي پيچي دستگاه انجام ميپايه
براي توزين، نمونه در وسط كفه ترازو قرار گرفته و سپس وزن نمونه از روي صفحه ديجيتـال  . باشد

كـه تـرازو قفـل    ميها هنگـا كردن سريع وزنهدن سريع كفه يا عوضبايد از پايين آور. شودقرائت مي
.اصل توزين براساس مقايسه وزن مورد نظر با يك وزنه شناخته شده است. نباشد خودداري كرد

نحوه نگهداري
بـراي  . زنـد خـودداري كنيـد   كننـده كـه بـه دسـتگاه صـدمه مـي      هاي پـاك كاربردن محلولاز به

كننده معمـولي، تـرازو را تميـز كـرده و بـا پارچـه       ه آغشته به مايع پاكتميزكردن، با يك تكه پارچ
.خشك ديگر آن را خشك نماييد

تكنترل كيفي
) Tare(دقت توزين در صورت لزوم با روش احتساب وزن خالص . مشابه ترازوي مكانيكي است

.شودانجام مي

ايمني
.ده شودخود دستگاه استفاACبراي اتصال به برق فقط از آداپتور 
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)پيپتميكرو(دستورالعمل فني سمپلر 
كليات 

سـمپلرها  . گيردهاي كم نمونه با دقت و صحت باال مورد استفاده قرار ميسمپلر براي انتقال حجم
.اندشدهكاليبرT.Dپيپتبه عنوان ميكرو

چگونگي كاربري
.شودسمپلر انجام مييدستورالعمل مندرج در كتابچه راهنمامطابق

: كات مهم در نحوه كار با سمپلرن
اطمينان از اتصال محكم سر سمپلر•
عمود نگهداشتن سمپلر در زمان مكش•
درجه10- 40زاويه باتخليه محلول با تماس نوك سمپلر و جداره ظرف •
رها كردن آرام دكمه در زمان برداشت و تخليه•
كشيدن نوك سمپلر به لبه ظرف براي حذف قطرات اضافي•
تامل پس از فشار تا توقف اول در زمان تخليه محلول، ضمن تماس با جداره ثانيه 3-1•

نحوه نگهداري 
وشو سالي دو بـار و قبـل   سمپلر است، شستتوشو و كنترل كيفيشامل شست: اينگهداري دوره

هـاي داخلـي اسـت كـه     به شكل تميزكردن قسـمت شود وانجام ميتاز انجام مراحل كنترل كيفي
.گيردوجود در راهنماي سمپلر انجام ميبراساس روش م

همـراه سـمپلر   خميـر از وشو بايد با مقدار كمـي  توجه به اين نكته الزم است كه پيستون پس از شست
.كاري شودروغن

توان با محلول آب و صـابون تميـز كـرد و پـس از     قسمتهاي خارجي را ميمي در صورت لزوم تما
.كشي در دماي اتاق خشك كردآب
.شودايزوپروپانل توصيه مي% 60ي ضدعفوني كردن سمپلر محلول برا•
لـذا بايـد تمهيـدات الزم در    از كاليبراسيون خـارج نمايـد  تواند اين وسيله راضربه به سمپلر مي•

.خصوص جلوگيري از ضربه به سمپلر به كار گرفته شود
سر سمپلر ندهدارنگهخورنده بايد بخش يهااسيدي و ساير محلوليهادر صورت مكش محلول•

)Tip holder ( باز شده و پيستون و حلقه پالستيكي)O-ring (بخوبي با آب مقطر شسته شود.
.نموداستفاده ،شدهادعامي خارج از محدوده حجميحجدرهرگز نبايد از سمپلرهاي متغير•
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كنترل كيفيت
ده از ابـزار سـرويس مربوطـه    ابتدا بايد بـا اسـتفا  ميسمپلر، پيش از هر اقداتدر امر كنترل كيفي

. مانند روغن، الكل سفيد و ميله بازكننده انسدادهاي احتمالي، نسبت به سرويس سمپلر اقدام نمـود 
.پذيردانجام ميتدر صورت صحت ساختمان فيزيكي سمپلر، كنترل كيفي
ا با استفاده از رنگ سبز خوراكي و ب(سنجي بررسي دقت و صحت سالي دو بار به دو روش رنگ

.پذير استا روش توزين امكانيو ) پارانيتروفنل

سنجيروش رنگ- 1
رنگ سبز خوراكي)الف

ميكروليتر تقسـيم  100-1000ميكروليتر و 10-100سمپلرها در كارهاي متداول به دو گروه 
. براي هر گروه بايد يك محلول ذخيره از رنگ سبز خوراكي تهيه نمود. شوندمي

گرم درصد رنـگ سـبز در آب مقطـر و گـروه      ميلي155كروليتر محلول مي10-100براي گروه
. شودگرم درصد آماده ميميلي5/15ميكروليتر محلول 1000-100

گـرم درصـد پـس از    ميلـي 155اي انتخاب شده كه محلـول  گونهذخيره بهيهاغلظت در محلول
، 11/1يق شدن بـه نسـبت   گرم درصد پس از رقميلي5/15و محلول 101/1رقيق شدن به نسبت 

.داشته باشند4/0جذبي حدود 
محلول پارانيتروفنل ) ب

.توان از محلول پارانيتروفنل استفاده نمودبه جاي رنگ سبز خوراكي مي
Paranitrophenol (C6H5NO3), indicator pH (5.4-7.5) MERCK Art.6798

.ودشدر اين روش محلول ذخيره با توجه به حجم سمپلر تهيه مي
گرم پارانيتروفنل ميلي420،براي تهيه محلول ذخيره:سمپلرهاي با حجم كمتر از ده ميكروليتر�

.شودميلي ليتر آب مقطر حل مي100در 
از محلول ذخيره در سود 1001/1در ده لوله آزمايش بسته به نوع سمپلر رقت : دقتكنترل�

شده سپس جذب نوري محلول درون محتويات لوله كامال مخلوط .شودنرمال تهيه مي01/0
.گرددنرمال قرائت مي01/0نانومتر در مقابل سود 405هر لوله در طول موج 

ميلي ليتر سود 1000ليتر از محلول ذخيره به ميلي1ليتري، 1در بالن ژوژه : صحتكنترل�
.گردده و كامال مخلوط ميشدنرمال اضافه 01/0

ميلي گرم پارانيتروفنل در 42براي تهيه محلول ذخيره :رميكروليت10-100سمپلرهاي با حجم �
.شودميلي ليتر آب مقطر حل مي100
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از محلول ذخيره در سود 101/1در ده لوله آزمايش بسته به نوع سمپلر رقت : دقتكنترل�
محتويات لوله كامال مخلوط شده سپس جذب نوري محلول درون .شودنرمال تهيه مي01/0

.گرددنرمال قرائت مي01/0نانومتر در مقابل سود 405موج هر لوله در طول
ليتر ميلي100ليتر از محلول ذخيره به ميلي1ليتري، ميلي100در بالن ژوژه : صحتكنترل�

.گردده و كامال مخلوط ميشدنرمال اضافه 01/0سود 
رم پارانيتروفنل ميلي گ42براي تهيه محلول ذخيره :ميكروليتر100- 1000سمپلرهاي با حجم �

.شودليتر آب مقطر حل مي1در 
01/0از محلول ذخيره در سود 11/1در ده لوله آزمايش بسته به نوع سمپلر رقت : دقتكنترل�

محتويات لوله كامال مخلوط شده سپس جذب نوري محلول درون هر لولـه  .دوشمينرمال تهيه 
.قرائت گرددنرمال 01/0نانومتر در مقابل سود 405در طول موج 

ليتر ميلي100ليتري، ده ميلي ليتر از محلول ذخيره به ميلي100در بالن ژوژه : صحتكنترل�
.گرددده كامال مخلوط ميشنرمال اضافه 01/0سود 

55/0نـانومتر حـدود   405ها پس از اعمال ضـريب رقـت در طـول مـوج     جذب نوري اين محلول
.شودصفر ميفتومتر با آب مقطر يا سود . خواهد بود

صحتكنترل•
اسـتفاده از را بـا  سـمپلر  محلول رنگي رقتي مشابه رقتصحت عملكرد سمپلر بايد كنترلجهت 
از محلول تهيه شده در بالن روژه را جذب حداقل سه خوانده . نمودتهيهAو بالن ژوژه كالسپيپت

عدم صحت ميزان خطـا  مقايسه و طبق فرمول سمپلر با ميانگين جذب بدست آمده در ارزيابي دقت 
.شودبر حسب درصد محاسبه مي

دقت كنترل•
كنتـرل  شود و محلول ذخيره رنگي متناسب با حجـم سـمپلر مـورد نظـر بـراي      ده لوله چيده مي

شـود  ها ريخته ميبا سمپلر مورد نظر از محلول ذخيره رنگي كشيده شده و به لوله. گرددانتخاب مي
اخـتالف در جـذب   . گـردد ها در مقابل آب مقطر قرائت مـي هو پس از مخلوط كردن جذب نوري لول

شـود و بـا   توسـط سـمپلر نسـبت داده مـي    محلول برداشت شـده ها به اختالف در حجم نوري لوله
.گرددتعيين ميمحاسبه ضريب انحراف ميزان عدم دقت يا تكرارپذيري 

روش توزين-2
.پذيردر صورت ميميزان عدم دقت و عدم صحت براساس روش توزين به شرح زي

بار پياپي با 20ك ويال توزين شده با وزن كامال مشخص بر روي ترازو قرار داده شده و سمپلر ي
وزن هر مكش دقيقا ثبت . گرددآبي كه دماي آن مشخص باشد پر شده و در درون ويال تخليه مي

براي محاسبه عدم ).CV(شود با استفاده از فرمول انحراف معيار، عدم دقت محاسبه مي. شودمي
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از وزن ادعا شده كم شده و بصورت ) بعد از تصحيح با عامل دما و فشار(صحت، ميانگين وزن فوق 
:شودزير معين مي
(%)ميزان عدم صحت= } )وزن ادعا شده–آمده ميانگين وزن بدست/ (وزن ادعا شده{×100
حداكثر دو درصد و مقدار عدم ) نحرافضريب ا(در كارهاي متداول مقدار عدم دقت قابل قبول : تفسير

. صحت قابل قبول حداكثر سه درصد است

كاليبراسيون
در صورت مشاهده خطاي دقت يا صحت، سمپلر جهت كاليبراسيون به شركت پشتيبان ارسال 

.گرددمي

ايمني 
ي هاي داخلي سمپلر گردد، هميشه از نوك سمپلر مناسب با حجم برداشـت نبايد مايع وارد قسمت•

.استفاده شود
.تماس دست با نوك سمپلر آلوده ممنوع است•
.پهلو به زمين گذاشته شودازهرگز نبايد سمپلر حاوي محلول •
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ايدستورالعمل لوازم شيشه
كليات

اكسيد سيليكون وم بوروسيليكات همراه ديياي آزمايشگاه از نوع سديم، آلوميناكثر لوازم شيشه
مقاومت حرارتي، فيزيكي و شيميايي بااليي بوده و در مقابل خوردگي اين نوع شيشه داراي. است

. هاي تجاري، انواع پيركس يا كيماكس معروف هستنددر نمونه. نيز مقاوم است

ايچگونگي كاربري لوازم شيشه
را حـل نمـوده و عالمـت    بايد دقت نمود مواد قليايي در آنها نگهداري نگـردد زيـرا قليـا، شيشـه    

. سيون را از بين خواهد بردكاليبرا
كاليبراسـيون و ديگـري نظافـت    مـي يكي صحت حج: اي دو عامل مهم استدر مورد لوازم شيشه

.آنها
ايو جرم زدايي لوازم شيشهكنترل كيفيتوشو، نحوه شست•

:ايشوي لوازم شيشهونحوه شست
طـور كامـل   كشي معمولي بـه لهاي، آنها را با آب لوبايد بالفاصله بعد از استفاده از وسايل شيشه�

.وشو دادشست
.وشو، ضدعفوني نمودبديهي است كه بايد هميشه در ابتدا وسايل آلوده را قبل از شست

اي آغشته به سود، بايد بـا قـراردادن آنهـا در محلـول     تركيبات قليايي موجود در سطح وسايل شيشه�
كشـي و در انتهـا بـا آب مقطـر     خنثي گردد و سپس چنـد مرحلـه بـا آب لولـه    % 5اسيدكلريدريك 

.كشي شودآب
وشو ها شستگيرند، بايد با شويندهاي نو كه براي اولين بار مورد استفاده قرار ميوسايل شيشه�

.دنكشي شوكشي و در انتها با آب مقطر آبداده شده و سپس با آب لوله
د دارد، بايد آنها را در اي نو وجونمودن تركيبات قليايي كه در روي ظروف شيشهجهت خنثي�

چندين ساعت قرار داد و سپس آنها را كامال با آب معمولي و آب مدت به% 1اسيدكلريدريك 
و اطمينان از خنثي كنترلجهت . كشي نموده و جهت خشك شدن در فور قرار دادمقطر آب

واي را در آب مقطر خنثيشدن مواد قليايي آزاد موجود بر روي شيشه، وسايل شيشه
كنيم، اگر به علت وجود مواد قليايي، گيري ميآب را اندازهpHشده قرار داده و سپس واتوكال
pHشودآب باال بود دوباره وسايل در محلول اسيدكلريدريك قرار داده مي.

، باز هم مواد قليايي آزاد شده وجود داشت، آن كنترلوشو و اگر بعد از چند مرتبه عمل شست�
.يخته شوند و مورد استفاده قرار نگيرنددور ربايدوسايل 
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:هااي با شويندهوشوي وسايل شيشهشست
اي بايـد بـه   وشوي وسـايل شيشـه  جهت شستشوييظرفها مانند مايع موقع استفاده از شوينده

:نكات زير توجه گردد
.كشي قرار داده شودكامل در آب سرد لولهطوربهاي تمام وسايل شيشه�
.قرار داده شده و كامال به آنها برس كشيده شودسپس وسايل فوق در محلول شوينده �
.وشو شودكشي جاري كامال شستسپس وسايل با آب لوله�
در هـر سـري   (كشـي گـردد  كشـي، سـه مرتبـه بـا آب مقطـر آب     وشو با آب لولهپس از شست�

.)كشي از آب مقطر تازه استفاده شودآب
.ردندبه منظور گرفته شدن آب اضافي وسايل، آنها در فور خشك گ�
طور وارونه داخل سبدهاي فلزي گذاشته و ته سبدها چندين اليـه كاغـذ   اي را بهوسايل شيشه�

.كن ضخيم گذاشته شودخشك
:شونديميكشت آلوده كه مجددا وارد چرخه كاريهاطيمحيحاويهات و لولهيپليوشوشست
مواد موجـود در آنهـا   ماندهباقيس ل را با اتوكالو آلودگي زدايي نموده و سپين وسايابتدا بايد ا�

شـو بـا   وشسـت (ذكـر شـده در بـاال    يهاشو را مانند روشوه مراحل شستيرا كامال شسته و بق
.ادامه داد) ندهيشو

شـو  ود قبل از مراحـل شسـت  ياند باكه به مواد آلوده آغشته شدهيليوساتماميگردديادآوري مي
. گردندترون و در صورت لزوم سيابتدا كامال ضدعفون

:ايروش ضدعفوني نمودن و سترون كردن وسايل شيشه
در محلول سـفيدكننده خـانگي   تا يك ساعتدقيقه30مدت بهوسايل آلوده را حداقل ميتما�
تهيه شده با آب معمولي قرار داده و سپس طبق دستورالعمل شسـت 10/1با رقت ) حاوي كلر(

مـدت دو تـا چهـار    بهC180-160°ا درجه حرارتوشو، شسته و جهت اطمينان خاطر در فور ب
.دهيم تا سترون گردندميساعت قرار
:پيپتوشوي روش شست

مناسب مانند مايع رقيق شده ظرفشويي يا ك شب در محلول تميزكننده يمدت بهرا هاپيپت�
حله و در مروشو كشي شستسپس آنها كامال با آب لولهداده و قرار هاي تجاري مناسب محلول
پيپتوشوي توان از وسايل مخصوصي كه جهت شستمي(شوندميكشي با آب مقطر آببعد 

كشي و سپس دو يا سه مرتبه با آب وجود دارد، استفاده نمود كه در اين حالت ابتدا با آب لوله
.)شودوشو انجام ميمقطر داغ عمل شست

صورت بهون و هوا به تناوب و استمي ها را با كشيدن و خالي كردن حجم كپيپتخشك كردن �
نمايـد،  مـي خشك كن برقـي كـه ايجـاد حـرارت     پيپتتوان از وسايل مي(پي انجام دهيد درپي

.)استفاده نمود
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.ها را با پارچه تميز خشك نماييدپيپتقسمت بيروني �
هاي مختلـف  با اندازهها، آنها را در ظروف مخصوصي كه پيپتشدنهجهت جلوگيري از شكست�
.وجود دارد، قرار دهيد) هاي مختلفهايي با حجمپيپتجهت (
پيپـت  زماني كه بـا  . كشي نماييدكشي آبها، بايد آنها را با آب لولهپيپتفورا بعد از استفاده از �

را در محلـول  آن،توان جهت تميز نمودنمايعات پروتئيني مانند خون كشيده شده باشد، مي
اما بايد توجه نمود كه مدت زمـان تمـاس بـا    . قرار داد) سود سوزآور(هيدروكسيدسديم غليظ

كند و ممكن اسـت سـبب ايجـاد    اين ماده خيلي كم باشد چون مواد قليايي شيشه را حل مي
.تغييراتي در حجم برداشتي گردد

سـيدكلريدريك  گيرند، بايد بالفاصـله بـا ا  هايي كه جهت تهيه رنگ مورد استفاده قرار ميپيپت�
.شسته شوند

در صورت كشيدن مواد آلوده با اين وسايل، بايد آنها را بالفاصله در يك محلول ضدعفوني قرار �
.داد

گـرم  5/0سديم به ميزان پنج گرم در ليتر و يا تتوان از محلول هيپوكلريجهت ضدعفوني مي�
شـده باشـد، اسـتفاده    رقيق 1:10درصد و يا هرگونه محلول سفيدكننده خانگي كه به نسبت 

.نمود
:ايزدايي ابزار شيشهجرم•

و دادهچند ساعت در اسيد سـولفوكروميك قـرار   مدت بههاي سخت، ظروف را براي حذف لكه�
.گرددميوشو در نوبت آخر با آب مقطر شست،كشي مكرر با آب معموليپس از آب

ها مانند آهـن  برخي آزمايشاي براي سازي وسايل شيشهتر و آمادههاي ضعيفبراي حذف جرم�
و يـا  (ك و سه اسـتفاده يمي شده با آب مقطر به نسبت حجو كلسيم از اسيدكلريدريك رقيق

.شودميكشي با آب مقطر خشك و پس از آب) ك و چهاريشده به نسبت اسيدنيتريك رقيق
:اياسيدشوي كردن وسايل شيشه•

يـك روز در  مورد نظر راوسايلنموده وم رقيق سوك ينرمال را به نسبت 12اسيدكلريدريك �
.گردندميكشي آبطور كامل بهسه مرتبه با آب مقطر حداقل سپس داده ومحلول قرار اين 

اينظافت لوازم شيشهنحوه كنترل كيفيت 
دهنـده  وجود لكه نشـان . اي بايد از لحاظ تميز بودن بررسي گردندلوازم شيشهميهر هفته تما�

.بل قبول استشوي غيرقاوشست
يكپارچـه از روي  يقشـر صـورت  بـه آب بايـد  . شودآب مقطر به درون سطح ظروف چرخانده مي�

قطرات بر روي سطح شيشه باقي بماند نشـانه  صورت بهكه آب در صورتي. سطح ظرف عبور كند
.بودن آنها استكثيف 
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مشاهده . شوده ميسديم سولفوبروموفتالئين به درون چند ظرف انتخابي ريختmg/lit20محلول�
.كشي استنبودن آبكننده بر روي شيشه و كافيدهنده وجود مواد پاكرنگ صورتي، نشان

طـور  ، بـالن ژوژه و اسـتوانه مـدرج بـه    )رديسپنسـ (گـر  ، توزيـع پيپـت دستورالعمل فنـي  ادامهدر 
.شونداختصاصي شرح داده مي
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دستورالعمل فني پيپت
كليات 

كنترل چگونگي اجـرا و تاييـد نهـايي    . كاربران بايد رعايت گردديل توسط تماميانجام موارد مشروحه ذ
.پذيردتوسط مدير فني صورت مي

چگونگي كاربردي
:ها بر دو نوع هستندپيپت
ا انتقالييهاي حجميپيپت) الف
براي انتقال حجم مشخص از مايع، رقيق كردن محلول، ساختن پيپتاين نوع : حجميپيپت�

.شودميكارگرفته بهچسبناكهاي غير هاي كنترل و انتقال نمونهد، حل كردن سرماستاندار
اي شكل و داراي يك حباب در وسط هستند و در قسمت پاييني لوله به ها استوانهپيپتاين 

تنگي سوراخ خروجي باعث جلوگيري از خروج سريع مايع .شونديك لوله باريك ختم مي
.ميلي ليتر وجود دارند1-100هاي در اندازهها پيپتاين . گرددمي

است ولي حبـاب آن نزديـك بـه انتهـا بـوده و سـطح       ميحجپيپتشبيه : فولين-اسوالدپيپت�
نزديـك قسـمت   اي مشـخص شـده  حلقـه  هاپيپتدر اين نوع. تماس آن با مايع نيز كم است

مختلـف هـا اين پيپتايهاندازه.دهاني وجود دارد كه براي تخليه كامل بايد در آن فوت كرد
.دنگيرمثل خـون و سرم مورد استفاده قرار  ميگيـري مايعـات ويسكـوزبيشتر براي اندازهو بوده

:گيريهاي مدرج يا اندازهپيپت) ب
گيري اندازهدرر ـاند و بيشتان درست شدهـاي با ضخامت يكسوانه شيشهـها از يك استپيپتاين 
:ها بر دو نوعندپيپتاين . صحت الزم را ندارندحجم براي انتقال وليشته ها كاربرد دامحلول
است كه به همين دليل براي تخليه آن بايـد بـر  اين نوع بين دو عالمت مدرج گرديده: پيپت مور�

معمـوال سـوراخ آنهـا از نـوع سـرولوژيك      . نظارت كردتا عالمت تعيين شدهمايع خروجيميزان
.گردنده ميو ديرتر تخليبودهترتنگ

در ايـن نـوع بـراي تخليـه     . استبندي شده تا نوك آن تقسيمپيپتاين نوع : سرولوژيكپيپت�
يـك يـا دو حلقـه    پيپـت معموال در نزديك سطح دهاني اين . كامل مايع بايد در آن فوت كرد
.كردن استوجود دارد كه به مفهوم فوت

و يا بـه TD(To deliver(صورت و بهاند شدهكاليبره،براي يك حجم مشخصميهاي حجپيپت
.شوندكار گرفته ميهبTC (To contain(صورت 

اند كه وجود ايـن خـط   گذاري شدهبا خط مشخصي در باالي استوانه عالمتTDهاي اغلب پيپت
دست آوردن حجم مورد نظر، آخرين قطره باقيمانده در پيپت را با دميدن دهد بايد براي بهنشان مي
. يه نموددر آن تخل
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:پيپتكاربرينكات مهم در 
.در موقع كشيدن محلول و تخليه آن، معموال عمودي نگهداشته شودپيپت�
.، بايد نوع آن مدنظر قرار گيردپيپتكارگيري در به�
.مشخص گرددپيپتبا توجه به حجم مورد نياز، نوع �
.با توجه به نوع آن متفاوت است كه بايد كاربر به اين امر توجه كندپيپتنحوه كار با �

تميز كرد زيرا هرگونه آلودگي باعث كاهش دقتبهها را بايد قبل از استفاده پيپت:نحوه نگهداري
.گرددصحت و دقت آن مي

غيريوني قرار داد و پس از سه تا پنج جنتها را پس از خاتمه كار بايد در محلول رقيق دترپيپت
، از پيپتل يافته با آب انتقاpHگيري توان با اندازهمي. وشو دادكشي، با آب خالص شستبار آب
.شوي آن اطمينان حاصل كردوشست

اسـتفاده  )محلول رقيـق اسـيدكلريدريك يـا اسـيدنيتريك    (وشو با اسيدشستازدر صورت لزوم 
.صورت پذيردC25-20°كردن آن در دماي اتاق يا كمتر از خشك. گردد

.بدست آيدبا توجه به موارد ذيل پيپتبايد ميزان عدم صحت باريكهر سه ماه 

كنترل كيفيت 
صحتكنترل•

گيـرد كـه الزم   صـورت مـي  ) اسپكتروفتومتريك(سنجيهاي وزني و طيفكنترل صحت پيپت به روش
.اين امر انجام گيردباريكاست حداقل هر سه ماه 

گردد و معموال توصيه ميml5/0و با حجم بيش از TDهاي پيپتاين روش براي : روش وزني-1
: گرددگيرد و با توجه به مراحل ذيل نسبت به آن اقدام ميم ميبا آب خالص انجا

دار و تميـز، گيـره   ، ويـال درب mg01/0±در ابتدا آب خالص به مقدار كافي، ترازوي با دقـت  �
.ه شودمخصوص حمل ويال را تهيه و دماي آنها به حرارت اتاق رساند

) ml10پيپت مثال براي (ليتر آب وزن ويال موردنظر را ابتدا خالي و سپس با ريختن ده ميلي�
.گرددگيري نموده و اختالف در دو حالت محاسبه داخل آن اندازه

و موجود در محل آزمايشگاه با توجه به جداول مرتبط دمايعامل تصحيح وزن براي فشار و �
.شوداستخراج و در محاسبات به كار گرفتهكتب مرجع، 

:محاسبه گرددبا توجه به فرمول زير، ميزان عدم صحت�
آمده وزن آب بدست= هاي خالي و پرآب اختالف وزن ويال در حالت× عامل تصحيح 

(%)ميزان عدم صحت=})وزن آب مورد انتظار- آمدهوزن آب بدست/ (وزن آب مورد انتظار{×100
در ابتدا معـادل حجـم مـورد نظـر پيپـت از يـك محلـول رنگـي مثـل         : روش اسپكتروفتومتري-2

د برداشـت و در بـالن ژوژه رقيـق    ومات پتاسيم توسط پيپت مورد نظـر و پيپـت اسـتاندار   كردي
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با اسپكتروفتومتر كاليبر شده، در طول موج مشخص بـراي  جذب نوري محلولهاسپس.شودمي
.رددگعدم صحت تعيين ميميزانماده رنگي مورد نظر قرائت و مشابه فرمول باال 

دقت كنترل•
توسط پرسنل كارآزموده، به تجربه مايعشوي مناسب و رعايت خط مينيسكودر صورت شست

تقريبا يكسان است، لذا در دفعات متواليپيپتشده توسط است كه حجم برداشت ثابت گرديده 
.شودعامل عدم دقت در اين مورد در نظر گرفته نمي

كاليبراسيون 
.گرددمورد نظر از سرويس خارج ميپيپتت قابل قبول، در صورت عدم صح

ايمني
.كردن با دهان ممنوع استپيپت�
.رعايت گردداياصول ايمني كار با وسايل شيشه�

.ها بيان گرديده استپيپتميزان صحت انواع ،4-2در جدول 
Table 4-2: Accuracy Tolerances of Various Types of Pipettes

Volumetric Transfer Pipettes Measuring & Serological Pipettes

Tolerances, ±ml* Tolerances, ± ml
Capacity (ml) Class A Class B Capacity (ml) Class B
0.5 0.006 0.012 0.1 0.005
1.0 0.006 0.012 0.2 0.008
2.0 0.006 0.012 0.25 0.008
3.0 0.01 0.02 0.5 0.01
4.0 0.01 0.02 0.6 0.01
5.0 0.01 0.02 1.0 0.02
10.0 0.02 0.04 2.0 0.02
15.0 0.03 0.06 5.0 0.04
20.0 0.03 0.06 10.0 0.06
25.0 0.03 0.06 25.0 0.10
50.0 0.5 0.10
100.0 0.08 0.16

Modified from ZDean JA.Analytical chemistry handbook. New York: McGraw- Hill. 1995:1.56.
* Accuracy tolerances for volumetric transfer pipettes are given by ASTM Standard E969.02 

«Standard Specification for Glass Volumetric (Transfer) Pipettes», West Conshohocken, PA: 
American Society for Testing of Material, 2003 and Federal Specification NNN-P-395.
Accuracy tolerances for measuring pipettes are given by Federal Specification NNN-P-350 and 

for serological pipettes by Federal Specification NNN-P-375.
Class A pipettes are manufactured to the highest tolerances. Class B pipettes have tolerances 

approximately twice that of Class A pipettes.
Source: TIETZ Textbook of Clinical Chemistry - 2006
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*ديسپنسردستورالعمل فني 

كليات
. كنندك محلول استفاده ميي) متوالي(از اين وسيله براي تخليه سريال 

نحوه نگهداري
ديسپنسـر . نگهداري شوندديسپنسرده هستند نبايد در دهند و يا خورنكه رسوب ميييهامعرف

شده شود ارزيابي حجم تخليه توصيه مي. را بايد مرتب تميز كرد تا عمل پيستون درست انجام شود
.بررسي گرددديسپنسرين مزور موجود با حجم مشخص از تركوچكبا پركردن 

كنترل كيفيت 
.مشابه سمپلر استديسپنسرتكنترل كيفي

ابتدا بايد با استفاده از ابزار سـرويس مربوطـه   مي ، پيش از هر اقداديسپنسرتامر كنترل كيفيدر 
اقـدام  ديسپنسـر مانند روغن، الكل سفيد و ميله بازكننده انسدادهاي احتمالي، نسبت بـه سـرويس   

.پذيرد، كنترل كيفي انجام ميديسپنسردر صورت صحت ساختمان فيزيكي . نمود
سنجي و با اسـتفاده از رنـگ سـبز خـوراكي و     ت سالي دو بار به دو روش رنگبررسي دقت و صح

.پارانيتروفنل و روش توزين مشابه سمپلر امكان پذير است
% 1/0و % 1هاي سازنده به ترتيب برابر شركتيميزان عدم صحت و دقت معموال برحسب ادعا

.است

.نموده استديسپنسرواژهجايگزينرا گرتوزيعواژهفرهنگستان زبان و ادب فارسي *
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دستورالعمل فني بالن ژوژه
كليات
ا بالن ژوژه و نوع دوم يميمايشگاهي بر دو نوع هستند كه نوع اول آن فالسك حجهاي آزفالسك

مـاير  از ارلـن .ها اسـت  در آزمايشگاهميبالن ژوژه از انواع بسيار دقيق وسايل حج. ماير نام داردارلن
.گرددبيشتر براي ساخت محيط استفاده مي

چگونگي كاربري 
معمـوال بـالن ژوژه در  . گـردد بـا غلظـت معـين اسـتفاده مـي     يهـا از بالن ژوژه براي تهيه محلول

براي خواندن حجم صحيح بايد يك كارت مقوايي كـه نصـف   . وجود داردml2000-200هاي حجم
آن سفيد و نصف ديگر آن سياه رنگ است، در پشت بالن ژوژه به صورتي كـه نيمـه سـفيد آن بـاال     

در اين حالت مينيسك ايجاد يك . سك باشد قرار دهيممتر زير مينيباشد و نيمه سياه آن يك ميلي
طور كلي بايد در نظر داشت كـه  به. گرددنمايد كه به راحتي حجم آن قرائت ميخط سياه نازك مي

.هستندTCها بصورت اين فالسك
شدن محلول، كردن محلول، بايد مرتبا محلول مورد نظر را تكان داده تا با يكنواختدر موقع رقيق

.افزايش يا كاهش حجم مايعي كه براي رقيق كردن الزم است از بين برودخطاي

نحوه نگهداري 
.استپيپتمشابه 

كنترل كيفيت 
و غيره به شرح زير صورت يهاي وزني و اسپكتروفتومترصحت با روشكنترل:صحتكنترل•

:گيردمي
ينيسك با توجه به داخل بالن تا خط مIوزن آب خالص و درجه پيپتمشابه : روش وزني-1

.نماييمگيريم و از فرمول زير درصد خطا را محاسبه ميشرايط حرارتي و فشار منطقه را اندازه مي
(%)ميزان عدم صحت=})وزن آب مورد انتظار-شدهگيرياندازهآبوزن(/انتظارموردآبوزن{×100
ت مـورد نظـر از يـك مـاده     ، رقـ Aكالس كاليبرهو بالن ژوژه پيپتبا : روش اسپكتروفتومتري-2
و بالن مورد نظر بدسـت  پيپتهمان رقت را توسط وتهيه كردهرا)كرومات پتاسيممثل دي(رنگي 
با مقايسه جذب نوري هر دو محلول فوق كه در طول موج مناسبي قرائت گرديده، ميـزان  . آوريممي

.آوريمعدم صحت را بدست مي
.هاي باال به دست آيدصحت بالن ژوژه با يكي از روشميزان عدم باريكالزم است هر سه ماه 
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گيري عدم ، بالن ژوژه نيز نيازي به اندازهپيپتبا توجه به موارد ذكر شده درخصوص : دقتكنترل
.دقت ندارد

كاليبراسيون 
.هاي معتبر انجام گيردكاليبراسيون بالن ژوژه توسط شركتباريكبهتر است حداقل ساالنه 

ايمني 
. الي از حـرارت دادن آن بايـد خـودداري نمـود    ـاحتمـ دنـلـت تغييـر حجـم و شكسـته شـ     به ع
درب بالن بايد كامال بسـته  . ها بكار بردرا نبايد براي نگهداري محلول) بالن ژوژه(ميهاي حجفالسك

.بيرون نريزدباشد تا محلول هنگام مخلوط كردن 
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دستورالعمل فني استوانه مدرج
ربريچگونگي كا

.رودبه كار ميml1500-100هاي گيري و انتقال محلول در حجماستوانه مدرج براي اندازه
صورت عمودي ترين سطح مايع و استقرار بهنكته مهم در خواندن حجم محلول مصرفي، رعايت پايين

.استالزامي

نحوه نگهداري، نظافت و ايمني 
. استپيپتمشابه بالن ژوژه و 

ت كنترل كيفي
صـحت آن حـداقل در چهـار حجـم     كنتـرل اسـت و بايـد   پيپتمشابه كنترل كيفي بالن ژوژه و 

.پذيردمختلف صورت 
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*دستورالعمل فني لوپ

كليات 
كـه  نحـوي رود بهحاوي ميكروب به محيط كشت به كار ميسوسپانسيونلوپ معموال براي انتقال 

كنترل كيفي و در صورت نياز، ساختن لـوپ در  . رشد يافته را شمارش كرديها)پرگنه(كلني بتوان 
.گيردشناسي و توسط مسئول بخش صورت ميبخش ميكروب

چگونگي كاربري 
تـرين آنهـا پالتـين، نيكـل و     شود و معمولهاي متفاوت ساخته ميشناسي از جنسلوپ ميكروب

پذير بـوده و بـر اثـر سـرد و گـرم     سادگي شكلباشد كه بهاز فلزي طور كلي لوپ بايدبه. كروم است
سر لوپ بايد به شكل دايره پيچيده شود و در محل تمـاس شـروع دايـره و    . شدن مكرر خراب نشود

.ميله نبايد فاصله ايجاد شود
با توجه به اينكه عالوه بر قطر دايره سر لوپ عوامل ديگري همچون جنس لوپ و قطر ميله مـورد  

صـحت  كنتـرل (لـوپ  ميگيري ظرفيت حجاندازه، باشنداستفاده در تعيين گنجايش حلقه موثر مي
هـاي بعـدي، در   ر قطر لوپ در اسـتفاده ييهمچنين با توجه به تغ. در شروع و ادامه كار الزم است) آن

.فواصل زماني مناسب بايد نسبت به تعويض آن اقدام شود 
تواند مورد استفاده آماده نيز وجود دارد كه ميصورت بههاي با حجم مشخص در حال حاضر لوپ

.قرار گيرد
طور عمودي وارد محلول كـرد زيـرا بـه علـت كشـش سـطحي مايعـات در صـورت         لوپ را بايد به

.كندكاذب تغيير ميطوربهغيرعمود بودن حجم مايع حلقه 

لوپ كنترل كيفيت 
ن حجم لوپييصحت يا روش تعكنترل•

ده از كشـت  ـآمـ هـاي بـه دسـت   ارش كلنـي ـاندارد با حجم معين جهت شمـ ـپ استاستفاده از لو
هـا  لـذا آزمايشـگاه  . به ويژه ادرار به منظور تشخيص عفونت واقعـي ضـروري اسـت   بالينيهاي نمونه

هاي ادراري استفاده نمايند و به كمـك آن تعـداد   هاي كاليبره جهت كشت نمونههمواره بايد از لوپ
.را محاسبه و گزارش كنند(CFU/mL )ليتر ادرارهر ميليهاي موجود در كلني

ن و مقايسه آناليت خاص توسط لوپ يتوز، سنجيمانند رنگييهابراي بررسي حجم لوپ از روش
.شوداستفاده ميكاليبره،و سمپلر

.نموده استلوپواژهجايگزينرا ميل حلقهواژهفرهنگستان زبان و ادب فارسي *
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سـنجي بـا   ن روش براي بررسي حجم لوپ استفاده از روش رنگيترساده:سنجيروش رنگ) الف
بلـو  وله و اوانسيوستال يبلو، كرلنير به كمك مواد رنگي مانند متا فتومتياستفاده از اسپكتروفتومتر 

بلو و مقايسه حجم منتقله توسـط لـوپ بـا    سنجي با استفاده از اوانسن بخش روش رنگيدر ا. است
.شودح داده مييسمپلر توض

سنجيمقايسه حجم منتقله توسط لوپ با سمپلر استاندارد و وارسي شده به روش رنگ- 1
رنگ سبز (آب مقطر ريخته و با لوپ مجهول از يك محلول رنگي ml3لوله تميز و خشك در پنج

با رعايت نكات ذكر شده، رنگ مورد نظر را ) دومتيلن، اوانس بلو و غيرهخوراكي، سافرانين رقيق شده، بلو
ج لوله با همين روش نيز با كمك سمپلر هم حجم لوپ در پن. كنيمها اضافه ميبه هر يك از آن لوله

گيري ميانگين جذب آنها در حال با اندازه. كنيمآب مقطر محلول رنگي فوق را اضافه ميml3حاوي 
:و استفاده از رابطه زير) براي رنگ سبز خوراكيnm630مثال (طول موج مشخص 

ميانگين جذب لوپ/ حجم لوپ = ميانگين جذب سمپلر / حجم سمپلر 
.آوريمحجم لوپ را به دست مي

عيين حجم لوپ با استفاده از ماده رنگي اوانس بلوت- 2
:به شرح زير استحجم لوپ با استفاده از ماده رنگي اوانس بلونيياز تعيابزار و مواد مورد ن

آساني دسترس بوده و بهپودر تجاري قابلصورت بهن ماده ي، ا(Evans Blue)بلو پودر اوانس�
.شوددر آب حل مي

آب مقطر�
شيلوله آزما�
ا سمپلريپت يپ�
كاليبرها فتومتر ياسپكتروفتومتر �
متري يليكاغذ م�

20λاز محلول
0.2g/100ذخيره 

رقت
)λ(مقدار ماده رنگي
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:روش انجام
1-mg20گرم 2/0ن محلول يغلظت ا. دييتر آب حل نمايللييبلو را در ده ماز پودر رنگي اوانس

.درصد است
ml1مانـده بـاقي هـاي  ك از لولهيو در هر ml2اب كرده، در لوله اول ش انتخيشش لوله آزما-2

برداشـته در لولـه اول   ) گـرم درصـد  2/0(ه يـ ره اوليـ ميكرو ليتر از محلول ذخ20. ديزيآب مقطر بر
د، از لوله دوم، در يزياز لوله اول برداشته و در لوله دوم برml1سپس . دييخته و كامال مخلوط نماير

تـر از لولـه ششـم را برداشـته و دور     يللييك ميدر انتها . دين عمل را تا آخر ادامه دهيو الوله سوم 
ك و يـ بدست آمده در هـر  ييد داشت كه رقت نهايره خواهيب شش محلول ذخين ترتيبه ا. ديزيبر
.زان ماده رنگي موجود در آن مشخص خواهد بوديم

را به كمك اسپكتروفتومتر در طـول  ك از شش محلول حاصله يهر (OD)زان جذب نوري يم-3
.ديدست آورهبnm620موج 
.ديزيآب مقطر برليتريك ميليشي، در ده لوله آزماكنترلن حجم لوپ مورد ييجهت تع-4
ش يره مربوطه نمـوده و در لولـه آزمـا   يطور كامال عمودي وارد محلول ذخرا بهنظرلوپ مورد -5
از . د تـا كـامال خشـك شـود    يـ كـن قـرار ده  كاغذ خشكسپس لوپ را روي. ديفرو بر)ذخيره(اول

.دين عمل را براي ده لوله، تكرار كنيا. دييسوزاندن لوپ خودداري نما
.ديقرائت نمايnm620ها را در طول موج ك از لولهيبعد از مخلوط كردن، جذب هر- 6
ه يـ هاي تهشانگر رقتد كه در آن، محور افقي نييم نمايمتري نموداري ترسلييبر روي كاغذ م-7

.باشد)در شش لوله فوق(انگر جذب نوري هر رقتيشده و محور عمودي نما
توان روي محور عمودي ميبر مورد نظرلوپده خواندهنورين جذبيانگيقرار دادن مبا-8
.دست آوردهاز روي محور افقي ب،ب رقت لوپ رايضر

هاي بدسـت آمـده از كشـت روي    د تعداد كلنييباتر ادرار،يلليين تعداد كلني در هر مييجهت تع
و 100/1ب رقت لوپ مجهـول  يطور مثال اگر ضربه. ب رقت لوپ، ضرب كرديت را در عكس ضريپل

صـورت  جـه را بـه  يضـرب و نت 100را در 500د يـ عـدد باشـد، با  500ت يـ هاي روي پلتعداد كلني
cfu/ml000/50گزارش نمود.
گيـري شـده يـك آناليـت توسـط لـوپ و سـمپلر        و مقايسه سطح اندازههاي توزينروش:ب و ج
شود جهـت آشـنايي   كار بست كه به عالقمندان توصيه ميتوان بهها را ميشده و ساير روشكاليبره

 ,Diagnostic microbiology, Elmer W.Konemanبيشتر به كتـب و منـابع معتبـر از جملـه    
edition, page 965thمراجعه نمايند.
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تعميرات و نگهداري 
.بايد آن را تعويض كردبه محض مشاهده شكاف يا تغيير قطر سيم لوپ

ايمني 
برروي شعله به علت ايجـاد ذرات آئروسـل   در موقع سترون كردن لوپ بايد از قراردادن سريع آن•

.نمودخودداري 
وارد ) شعله را داراستحرارت ترين درجهكه پايين(بهتر است ابتدا لوپ به قسمت قاعده شعله 

.شده و تدريجا به نوك شعله انتقال يابد
. همچنين از داخل كردن لوپ داغ به داخل سوسپانسيون ميكروبي نيز بايد اجتناب نمود•
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فليم فتومتريدستورالعمل فن
ات يكل
. شوديعات بدن استفاده ميم در مايم و كلسيم، پتاسيم، سديتيليريگاندازهين ابزار برايا
:فلزات مختلف عبارتند ازيبرايانتخابيلترهايف

وم يتيلينانومتر برا671
م يسدينانومتر برا589
ميپتاسينانومتر برا768

چگونگي كاربري
.گيردبا توجه به نوع فليم و كتابچه راهنماي تجهيز انجام مي

يتعميرات و نگهدار
ر اين بخش سعي گرديده است تا به مواردي كه نسـبتا  د. گردديرويد كننده پيتوليهااز دستورالعمل
.طور مشترك كاربرد دارند، اشاره گرددها بهدر بعضي از دستگاه
ضـمنا  . اسـتفاده كـرد  يريگاندازهيتوان از دستگاه برايدن به حرارت مطلوب، ميفقط بعد از رس

. نمونه بايد همگن باشد
كـاهش يابـد، بايـد   به كمتر از دو سـوم  هاكه حجم آنيو در صورتكنترلگاز هر روز يهاكپسول
.دنتعويض گرد

ك نمونه كنترل ينامعلوم، عملكرد دستگاه با استفاده از يهانمونهيريگاندازهيقبل از هر سر
.شوديميبررس

.وشو شودشست% 10ده دقيقه دستگاه با اسيدكلريدريكمدت بههر هفته 
.وشو شودشست% 5دقيقه دستگاه با آب ژاول دهمدت بهباريكهر دو روز 
.شوده يها هر روز تخلپسمانديآورظروف جمع

وشـو داده  ده و بـا آب مقطـر شسـت   يز گرديق كننده هر هفته تميها و دستگاه رقها و مكندهلوله
يهـا د، لولـه مورد انتظار را نداشـته باشـ  يهاغلظتيريگاندازهييكه دستگاه توانايدر صورت. شود
.ض شوديد تعويآن بايكيپالست

ز كننـده و  يـ ا محلول تميپارچه بدون پرز، كيبار توسط كيلترها هر شش ماه يكوره، دودكش و ف
پـنج  مـدت بـه ها و مكنـده  نامعلوم، لولهيهانمونهيريگاندازهيبعد از هر سر. شودز مييمتانول تم

علـت  هجـه بـ  يشوند و در نتيها براثر استفاده دراز مدت نرم ملوله. ندشويز ميقه با آب مقطر تميدق
.دهديميرويريگها، مشكالت اندازهنمونهيناكافرقت
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بـار يـك قسـمت اتمـايزر هـر شـش مـاه      . د از لبه آن در دست گرفـت يرا فقط باينوريلترهايف
.سرويس گردد

تيفيكنترل ك
.گيردصحت و دقت انجام ميكنترلبا مي هاي كگر روشداخلي كيفيت مشابه ديكنترل 

سـه مقـادير   يو مقاLiوNa،Kمقادير مشـخص يدارايهابا استفاده از نمونه: صحتكنترل �
صـحت بدسـت   عـدم زان يـ ر ميبا استفاده از فرمول زو شده با مقادير مورد انتظار يريگاندازه
:ديآيم

(%)ميزان عدم صحت = } )عدد مورد انتظار–دست آمده عدد ب/ (عدد مورد انتظار { ×100
و پنج روز كاريطي كه بهتر است در (LiوNa ،Kر يبار مقاد20ك نمونه ياز : دقتكنترل�

محاسـبه  CVوX ،SDشده و مقدار گيري اندازه)گيري از هر كيت انجام شوداندازه4روزانه 
. اسـت % 5/0-5/1م يو پتاسـ % 5/0ميسـد يراو بـ % 5/1وم يتيليقابل قبول براCV.شوديم

ك نمونـه در چنـد روز   يا تكرار يروز و ك يصورت تكرار نمونه چند بار در عدم دقت معموال به
هـاي مربوطـه رسـم و براسـاس     هاي سرم كنتـرل منحنـي  با استفاده از نمونه. گرددين مييتع

.گيردگيري صورت مينتايج، تصميم
.بايد شعله كامال آبي باشدIآب خالص درجه با محلول : بازبيني شعله�
م يعقربه فليم را با آب مقطر در وسط تنظ. مشابه اسپكتروفتومتر است: يداريعدم پاكنترل�

دين مدت نبايم كه پس از ايكنيمكنترلعقربه را ميزان انحراف قه، يدق15كرده و پس از 
.ميداشته باش) drift(رانشي گونهچيه

مشخصرا رانش زان يا ده نمونه، آب مقطر قرار داده و ميتال پس از پنج يجيديهادر دستگاه
.ميكنيم

ايمني 
.گرددپس از پايان كار منبع گاز و هوا بسته شده و دستگاه خاموش مي
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دستورالعمل فني ميكروسكوپ
چگونگي كاربري 

)لنـز ( ه از عدسـي كروسكوپ و روشن نمودن دستگايپس از گذاشتن الم روي صفحه مخصوص م
10x افتن انگـل در گسـتره خـون و    يـ كنواخت سلولي، يبه منظور بررسي كل الم از نظر پراكندگي

براي بررسـي عـادي گسـتره،    40xهاي قرمز در انتقال خون؛ از عدسيون گلبوليناسيآگلوتكنترل
سـموديوم و  عي، مشـاهده پال ير طبيمرفولوژي سلول غييد، شناسايهاي سفشمارش افتراقي گلبول

ماننـد (هاي قرمـز  هاي كوچك گلبولونيدن انكلوزيبراي د100xهاي خوني؛ از عدسي ر انگليسا
. شـود د اسـتفاده مـي  ين مرفولوژي گلبـول سـف  يينوع پالسموديوم و تعيي، شناسا)باديول جوليها

.داز به روغن داريكند و نن عدسي جهت كار روزمره سرعت كار را كند ميياستفاده از ا

نحوه نگهداري 
د، يم خورشي، نور مستقييايميز نصب شود كه دور از مواد شيط تميك محيد در يكروسكوپ بايم•

ز گـردد  يـ د فوري تميآلوده شود باKOHن يا ياگر صفحه الم با سال. ا رطوبت باشديمنبع حرارت 
تواند بـه سـطوح   يها شده كه مرطوبت و دماي باال باعث رشد قارچ. ري شوديتا از خوردگي جلوگ

در آب و هـواي  . شـود ط بسته باعث رشـد قـارچ مـي   يك محينگهداري در . ب برساننديك آسياپت
.استط كوچك يك محيم در يد كلسياز به مصرف مواد خشك كننده مثل كلريمرطوب ن

 lens)عدسيهاي مخصوص پاك كردند آن را توسط ورقهيبعد از استفاده از عدسي ايمرسيون با•
papers)و مي چشـ (هـا  ير عدسـ يسا. ديا پنبه بدون كرك پاك كنيا پارچه نرم يا كاغذ جاذب ي

و % 70ز كننـده شـامل دي اتـيلن اتـر     يمحلول تمميد با كيرا كه آلوده به روغن شدند با) ئييش
.پاك گردند%30اتانول 
ـ  ر قسـمت يسـا . شـود يد در الكل گذاشته شوند چون داربست آنها حل ميها نبايعدس ك يـ ا هـا ب

اتـانول در آب  % 45روغن و چربي ابتدا توسط اترپترولئوم و سپس محلول . ف پاك شوديدترژان خف
.ز شوديمقطر تم

.ز گردديد باز و تميز غبار رفته باشد باينمياگر داخل عدسي چش
. ز شوديا تولوئن تميگزيلولافراگم با پارچه نرم آغشته به ياز، كندانسور و عدسي ديدرصورت ن•
ار حساس بوده و اگر يافراگم بسيد ديمراقب باش. ز شوديتم% 95ه با پارچه آغشته به الكل نيآ
.شودر نمييند معموال تعميب ببيآس
از يتي كار كند، نخكه به سيهر قسمت. هاي مكانيكي متحرك بايد به سهولت حركت كنندبخش•

روغن اين نكته ضروري است كهاستفاده شود و توجه بهروغن مناسب از د يبا. كاري داردبه روغن
ـ coarseم يچ تنظـ يبـراي پـ  عمـل نيا. گرددياهي خشك شده و سفت ميگ ، fineم يچ تنظـ ي، پ
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هـاي متحـرك   طور مرتب قسـمت شود بهيه ميتوص. ردگييمانجامحركت كندانسور و صفحه الم 
دگي را يه سـاي ها شده بلكن لغزندگي نه تنها باعث حركت روان قسمتيا. ز و روغن كاري شوديتم

.داشـته شـود  د خشك نگـه يسطح ثابت صفحه الم با. كنديري ميكاهش داده و از خوردگي جلوگ
.زندبه آن صدمه ميكند و به صفحه الم فشار آورده و يس باشد به سختي حركت ميخمياگر ال

كاليبراسيون
كه يدر صورترد ولييگبان صورت مييد و توسط شركت پشتيد دستگاه جديخرمعموال پس از 

:دنماير عمل يبه روش زتواند ميداشته باشد مهارتدستگاه كاليبراسيونكاربر در 

روشن سازي 
ر را انجام يرا انتخاب كرده و مراحل ز10xروي صفحه الم قرار داده عدسي ) با المل(ك الم ي
:ديده
تمركز منبع نور - 1
:نهيبا آ•

ك تكـه  يـ . ديـ كندانسور را باال ببر. ديفراگم را حداكثر باز كنايد. دينه استفاده كنياز سطح صاف آ
ري از المـپ  يد تصـو يـ ن كاغـذ با يـ ا. ديـ د نازك در باالي كندانسور روي عدسـي قـرار ده  يكاغذ سف
د تـا  يـ م كنينه را طـوري تنظـ  يآ. اي از نور احاطه شده باشدكي را نشان دهد كه توسط حلقهيالكتر
شـود  يط استفاده ميكه از روشنايي محيدر صورت. رديور قرار بگر المپ درست در مركز حلقه نيتصو
.ردين قسمت نور در مركز قرار بگيترد كه روشنيم كنينه را طوري تنظيآ
:)المپ(با نور توكار •

.ديج باال به دست آيد تا نتايم در وسط قرار دهيچ تنظينور را با پ
تمركز كندانسور- 2

ر را يتصـو . ديامتحان كن10xالم را با عدسي . ديافراگم را باز كنيد. دين قرار دهيكندانسور را پاي
دان يـ ك احاطه شده در مياي تاررهيك حلقه كدر نور كه توسط داي. ديافراگم را ببنديد. ديميزان كن
د تا حلقه نور ميـزان شـده و لبـه آن كـامال واضـح و      يآهستگي كندانسور را باال ببربه. شوديظاهر م

ا روي منطقـه  يـ د تا حلقه نور درسـت در وسـط   يم كنينه را تنظير الزم است محل آاگ. شارپ شود
. دان باشـد يـ مركز مد تا حلقه نور درست دريچ كندانسور را باال ببريپ. افتديكي بيروشن محاط با تار

صـورت ايـن در كـه رودين مـ يچ باال و پاييتوسط پ) stage(ها صفحه الم كروسكوپيدر برخي از م
.دير را ميزان كنيبا حركت صفحه الم تصوالزم است
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افراگميم ديتنظ- 3
ك يـ دان را با يم. ديرا در آورده و از لوله نگاه كنميعدسي چش. ديطور كامل باز كنافراگم را بهيد

.دان را بپوشانديد تا حلقه نور فقط دو سوم ميافراگم را ببنديآهسته د. دينيبحلقه نور مي
ئي يي شنحوه ميزان كردن عدس

:)10x(استفاده از عدسي •
د تـا درسـت روي الم قـرار    يـ اورين بيئي را آنقدر پـاي يعدسي ش. ن ببريدييكندانسور را تا انتها پا

چ ياگر واضح نشـد پـ  . ده شودير واضح ديك تصويد تا يچ بزرگتر، عدسي را باال ببريبا كمك پ. رديبگ
بـاال  مـي  نشـد كندانسـور را ك  ر واضـح يهم تصـو اگر باز. ديكوچكتر را در خالف جهت تا ته بچرخان

.ديببر
:)40x(استفاده از عدسي •

بزرگتر چ يبا كمك پ. دياورين بيئي را تا روي الم پاييعدسي ش. دين بكشييكندانسور را تا وسط پا
اگر . ديچ كوچكتر آن را واضح كنيبا پ. ده شوديدان دير تار در ميك تصويد تا يعدسي را باال ببر

.ديمناسب باال ببرييكندانسور را براي روشنانشد
:ايمرسيوناستفاده از عدسي با روغن •

از (د يـ ك قطره روغن در محـل مـورد نظـر بگذار   ي. ديبهتر است، الم رنگ شده و خشك به كار بر
.)شـود يد تا خشك نشود چون روغن چوب سدر به سـرعت خشـك مـ   يروغن مصنوعي استفاده كن
د تـا در  يـ ن آوريرا بـه طـرف الم پـاي   100xعدسي . ديه ممكن است باال ببركندانسور را تا جايي ك
.دير را ميزان كنيچ كوچكتر تصويبه كمك پ. ديرد ولي فشار ندهيتماس با روغن قرار گ

الم و المل 
ـ  هـر قـدر قـدرت    . ده شـود يـ د ديـ اسـت كـه با  يزيـ ن عدسـي و چ يفاصله كاري عدسي، فاصله ب

يينمـا م باشد در درشتيلي ضخياگر المل خ. ن فاصله كمتر استياشتر باشد يبيعدسيينمابزرگ
.ر را ميزان كرديتوان تصويباال نم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسـلما اگـر الم   . روغنـي باشـد  100xمتـر در بررسـي   يليم15/0متر از يد ضخين المل نبايبنابرا
Mountن مشكلي مطرح نخواهد يچنايمرسيونه باشد در بررسي با روغن نشده باشد و المل نداشت

.بود

فاصله كاريئييعدسي ش

10x6-5متريليم

40x5/1 -5/0متريليم

100x20/0 -15/0متريليم
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ون با روغن يمرسيا
گـردد  يشه به هوا بر ميشكند و وقتي از شيرسد ميشه ميوقتي پرتو نور از هوا گذر كرده و به ش

ادي يـ كم اثـر ز يينمان موضوع در درشتيا. گردديدوباره پرتو نور شكسته و به جاي اول خود بر م
زان نـوري اسـت كـه بـه     يـ ت مين شكست نور نه تنها باعث محـدود يباال ايينمادارد اما در درشتن

هاي آن را تين شكست نور و محدوديا. شوديت قدرت عدسي ميرسد بلكه باعث محدوديعدسي م
ك روغـن  يـ ت اپتيم چون خاصـ يكنيمكنترلئي و الم ين عدسي شيبا كمك روغن و حذف هواي ب

شه به هوا رفته و بشكند و دوباره از هوا بـه  ين كه نور از شيب به جاي اين ترتيبد. شه استيمثل ش
.شه عبور كرده استيشه برگردد گويي تماما از شيش

درخشندگي
ت در هر مرحله منجر به يعدم موفق. كروسكوپ مشخص شديم نور ميدر مباحث باال نحوه تنظ

:د رفع كرديعلل درخشندگي را با. شوديوب مر خيك تصويجاد يبروز درخشندگي و تداخل آن با ا
:رسديكروسكوپ به چشم ميكه خارج از مياشعه نور•

كروسـكوپ در  يتـوان بـا قـرار دادن م   ين مسئله را مي، ا)ا هر منبع نور در اتاقينور پنجره (
ن يـ بـراي چشـم ا  بانهيك ساياگر ممكن نبود به كمك . ا كم نور اتاق رفع كرديك يمحل تار
.ميكنيگي را حذف مدرخشند

:از استيك منبع نور بزرگتر از آنچه مورد ني•
ن مشكل را با استفاده از منبع ي، ا)ئي باشدياز عدسي شيشتر از نور مورد نيمقدار نور ب(

ك منبع نور يپس براي هر عدسي . ميكنيد رفع ميد را روشن نمايدان دينوري كه فقط م
.اديزيينماكم و منبع نور كم براي درشتيينمابراي درشتمنبع نور بزرگ. ميالزم دار

:از استيكندانسور، با شكاف بزرگتر از آنچه مورد ن•
ش كنتراسـت در  ين مسئله را بـا افـزا  ي، ا)دهديئي مياد به عدسي شيكندانسوري كه نور ز(
گر درخشندگي يم و اگر منابع ديشويم ولي باعث هدر رفتن قدرت ميكنيكروسكوپ حل ميم

.اد نداردياز به كاهش زيشود شكاف كندانسور نمحدود 
:ئيين نمونه و عدسي شيا هواي بين الم و المل يانعكاس به عقب و جلو در نمونه ب•

ا مـواد مونتـه   يـ بـالزام  باعث درخشندگي شده و با انتخاب مونته مناسب مثل روغـن، كانـادا  
د انعكاس كم يبه كار بريد و روغن غوطه ورياگر المل را حذف كن. توان كاهش داديخنثي م

.ابديشده و درخشندگي، كاهش مي
:ا چشمييكروسكوپ يئي، لوله مياشعه نور در داخل عدسي ش•

.كروسكوپ دارديا سازنده مياز به فرد متبحر ين مشكل نيكه رفع ا
مني يا
.ز جدا گردديكردن آن از پرم برق دستگاه پس از استفاده و خاموشيس
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يفوژدستورالعمل فني سانتر
ات يكل

سانتريفوژ دستگاهي است كه با استفاده از نيروي گريز از مركز، اجزاي يك محلـول را كـه داراي   
نشين ادرار، جداكردن سـرم، تهيـه   لذا در تهيه ته. كنندجرم مولكولي متفاوت هستند از هم جدا مي

مهـم  RCFنتريفوژ مقدار در انتخاب سا. گرددفيلتراي فاقد پروتئين و موارد ديگر از آن استفاده مي
. است

چگونگي كاربري 
شـگاهي  يز آزمايـ ا ميصورت كامال افقي در وسط سكو كروسكوپ و ترازو بهيد دور از ميفوژ بايسانتر

هـا جايگـاه لولـه  مقابـل هـم داخـل    ) از نظـر وزنـي  (طـور موازنـه   ها بـه لوله. رديقرار گ) هادور از لبه(
)Bucket (د مخصوص گردش، دور الزم به يد مخصوص ساعت، زمان الزم و كليط كلتوس. رنديقرار گ

طور خودكـار  ان بهيدستگاه شروع به كار كرده و پس از پاStartشود و با فشار دكمه دستگاه داده مي
.شوددقيقه استفاده مي10-15مدت بهg-1000براي تهيه سرم، از . خاموش خواهد شد

مدت طوالني پرهيز هاي خوني بهوليز بايد از انجام سانتريفوژ نمونهمنظور جلوگيري از بروز همبه
.نمود

نحوه نگهداري 
.چرخانده شودميآراد بهيم سرعت بايچ تنظيپ•
بـا محلـول   )حا روزانـه يترج(د در فواصل زماني كوتاه يفوژ بايدر صورت استفاده مكرر در طول روز سانتر•

.تميز شود1/0سديم با رقتهيپوكلريت
.انجام شودهر سه ماه) سويگرها(commutatorsازديد ذغال و ب•

كنترل كيفيت 
.قـرار گيـرد  كنتـرل مـورد  كاليبره، ) زمان سنج (توسط كرونومتر باريكآن بايد هر سه ماه زمان
.كردكنترلهر سه ماه ) تاكومتر( دورسنجد توسط ين دور آن را بايهمچن

:استريزصورت بهرات ييمحدوده مجاز تغ
±%5اختالف دور•
±% 10اختالف زمان•
ºC 2±اختالف دما•
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منييا
.فوژ را در حالي كه درب آن باز است روشن نموديد سانتريچ گاه نبايه•
.د از سرعت باالتر از حد الزم استفاده شودينبا•
.نشودفوژ، سعي در باز كردن درب آن يست كامل سانتريهرگز قبل از ا•
.اجتناب گردددستگاهاز روشن كردن،صحيح قفل درب سانتريفوژكاركردقبل از اطمينان به•
و همـواره از  هد دستگاه را خاموش نموديد صداهاي ناهنجار بايدر صورت برقرار نبودن توازن و تول•

.تراز بودن روتورها قبل از روشن كردن دستگاه بايد مطمئن شد
.دن، كنترل شوسانتريفوژشدن روشن قبل از ،ها از نظر وجود خراش يا تركلوله•
.هاي حاوي نمونه بدون درپوش خودداري شوداز سانتريفوژ نمودن لوله•
خـاموش نمـوده، بـه    ها در سانتريفوژ بايد دستگاه رادر صورت شكستگي يا شك به شكستن لوله•

قدام به تميز كـردن و ضـدعفوني شـود كـه محلـول سـفيد       دقيقه صبر نمودو سپس ا30مدت 
.براي اين منظور مناسب است٪10كننده 

ها پس از خاموش كردن دستگاه مشخص شد، درب سانتريفوژ بايـد بالفاصـله بسـته    اگر شكستگي لوله•
. دقيقه اقدامات الزم صورت پذيرد30شده و پس از 

كاليبراسيون 
في قابـل قبـول نباشـد، دسـتگاه جهـت كاليبراسـيون بـه شـركت         يج كنترل كيكه نتايدر صورت

.شودفرستاده بانيپشت
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Tissue Processors (TP)هاي بافتي ردازندهدستورالعمل فني پ
اتيكل
كروتوم و يار نازك با ميهاي بسگيري و تهيه برشهاي بافتي را براي انجام قالبن دستگاه نمونهيا

.كندآماده مييزيآمرنگ
Conventionalن دستگاه به دو روش متداول يا Overnight TP)CTP (

Fully Automated(RTP)و سريع Microwave – Associated Rapid TPكننديعمل م.

كاربري يچگونگ
اصول اين روش به . گذردبيش از يكصد سال از قدمت اين روش مي): CTP(روش متداول –الف 

:شرح زير است
ا كـائوچو قـرار داده و آنهـا را داخـل     يـ فلـزي  ) Basket(سـبد  بـرش خـورده را داخـل   يهابافت
م كـرده و سـپس   يض ظـروف را تنظـ  يگذاشـته و زمـان تعـو   ) Basket carrier(سبديهاي حامل

اسـت و تغييـرات الزم در   ) container(ظـرف  12ن دسـتگاه داراي  يـ ا. ميكنـ دستگاه را روشن مي
ــت ــوت  باف ــه ثب ــار مرحل ــا را طــي چه ــگ، آب)Fixation(ه ســازي ، شــفاف)Dehydration(ري ي

)Cleaning ( و آغشتگي)Impregnation(نمايدن به ترتيب زير ايجاد مييفبه پارا:
ـ يـ گمراحل آب. گرددمياستفاده % 10ن يبراي ثبوت از دو ظرف فرمال له شـش ظـرف   يوسـ هري ب

لـول  يسپس بافت از دو ظرف گز. شوددرجه انجام مي100و 100، 96، 90، 90، 70بياتانول به ترت
گـراد يدرجه سانت56ع با دماي ين مايت در دو ظرف پارافيكند و در نهابراي شفاف سازي عبور مي

)ºC2±56 (برروي هاي بافتي ن در نمونهيجهت نفوذ بهتر پارافدتر يجديهادر مدل. رديگيقرار م
. قرار گرفته است) vacuum unit(ك پمپ خال ين دوم يظرف پاراف

:ر استيب زيها به ترتها در ظرف حامل محلوله شده براي قرار دادن بافتيزمان بندي توص
دو ساعت مدت بهن هر كدام يظروف فرمال•
مدت دو ساعتدرجه هر كدام به100ك ساعت به جز ظروف الكل يمدت ظروف الكل هركدام به•
ساعت5/1مدت بهظروف گزيلول هر كدام •
سه ساعتمدت بهدو ساعت و دوم مدت بهظرف پارافين اول •

كـاليبر تـوان انـدكي تغييـر داد و    بندي را ميزماني تهيه شده اينهاالمالبته با توجه به كيفيت 
.نمود
ا يها و عمل نموده و نمونهيكرويها براساس امواج مان دستگاهيا):RTP(روش سريع –ب 
باشد، در مدت mm5/1هاي بافتي تازه يا ثابت شده در فرمالين را كه ضخامت آنها حداكثربرش
دي يتوان نمونه جدقه مييدق15زاياي اين روش اين است كه هر از م. ندينماميپروسسقه يدق68

.استCTPاستخراج شده بافتي به مراتب بهتر از روش RNAو DNAت يفيك. را به دستگاه داد
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نگهداري 
:و مراقبت از دستگاه)Cleaning(پاك كردن–الف 

.ه قطع گردديد از منبع تغذيدستگاه باز كردن،يد در هنگام تميتوجه كن
م يكنـ هاي معمولي استفاده ميكنندهاز آب گرم و پاكسبدو حامل سبدزكردن ظروف، يبراي تم

را پـس  ماندهباقين يخته و پارافين گرم را داخل ظرف مناسبي رين، ابتدا پارافيدر مورد ظروف پاراف
.)گرددتوصيه نميگزيلولاستفاده از (م يتراشفلزي ميرياز سرد شدن با اسپاچوالي غ

شده بايد روزانه تميز شـوند و  قطرات پارافين ريخته. ميكنزنگ را با آب و حالل مناسب پاك مي
بـار يـك قطعات مكانيكي دستگاه بايد هر شـش مـاه   .شودكنترل ها و پارافينعالوه سطح محلولبه

.دنشوكنترل
.صورت گيردستميارشناسان فني مجرب و آشنا به سقطعات الكتريكي بايد توسط ككنترل

:نيدماي حمام پاراف-ب
گـردد و بـا   كنتـرل طـور روزانـه   د بـه يـ دما با. استC °2±56ن معموال حدوديدماي حمام پاراف

بايد توجه شود كه دمـاي حمـام پـارافين بـا     . م در دماي مناسب قرار داده شوديچ تنظياستفاده از پ
.يداري شده متناسب باشدنقطه ذوب پارافين خر

كنترل كيفيت 
فـي  يصورت تصادفي جهت كنترل كبه) با توجه به منابع مختلف(نمونه پاتولوژي 50-100تعداد 
ت الم در دو گـروه  يـ في، كH&Eزي يـ آمپـس از رنـگ  . گـردد ست انتخـاب مـي  يك پاتولوژيتوسط 

SatisfactoryايSuboptimalدمـاي حمـام پـارافين را روي    . دشـو قرار گرفته و نتايج ارزيابي مي
ن بايـد درجـه   حمـام پـارافي  . گرددگيري ميمنحني حرارت ثبت نموده و بر مبناي نتايج آن تصميم

گيـرد، دمـاي   كه داخل آن قرار مـي سنجبا يك دماوسيله ترموستات داشته وحرارت قابل تنظيم به
بـاالتر  C60°طـوركلي نبايـد از   ي بـه تنظيم دما به نوع پارافين بستگي دارد ول. روزانه آن ثبت شود

متـر فاصـله داشـته    سانتي4/2داخل ظروف بايد از قسمت فوقاني آنها حدود يهاسطح محلول. رود
.طور منظم تعويض گردندهها و حجم كاري بها بسته به حجم و تعداد بافتباشد و محلول

بافـت داخـل آن خشـك و    درستي انجام نگيرد وسـط قالـب خـراب شـده و     هر گاه ثبوت بافت به
. شودچروكيده مي
گيري كامل انجام نگيرد، باعـث ايجـاد اشـكال در مراحـل شـفاف كـردن و آغشـتگي        چنانچه آب

بلـوك ها و همچنين ايجاد فرورفتگـي در سـطح   گردد كه نتيجه آن چروكيدگي و خشكي نمونهمي
.گردنده و جدا ميها روي حمام آب بافتي تكه تكبلوكهاي حاصل از اين برش. است

.دهدنرم و بوي ماده شفاف كننده را ميبلوكاگر آغشتگي با پارافين كامل نباشد وسط 
دار يا خط خطي بودن آنها به علـت پـارافين يـا مـوم     چينها بايد يكنواخت و شفاف باشند،بلوك

كـالژن،  علت وجود نسـوج ضـخيم  ممكن است بهها بسيار سخت باشنداگر بافت. متبلور شده است
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استخوان، پوست، چشم و تيروئيد كلوئيدي و دكالسيفيكاسيون ناكامل و بدي ثبوت، حركت سـريع  
يا زياد مانـدن در حمـام پـارافين و يـا بـاال     گزيلولاز آب به داخل الكل با درجه باال، زياد ماندن در 

.بودن درجه حرارت حمام پارافين باشد
نباشند، علت آن است كه چربي بافت خـوب گرفتـه   چنانچه نسوج خيلي چرب بوده و قابل برش

نشده است پس بايد بافت بار ديگر داخل مـاده شـفاف كننـده قـرار گيـرد و سـپس پـردازش از آن        
. مرحله ادامه يابد

گيرند بايد از نظر نوع و چگالي با يكديگر هماهنگ قرار ميبلوكهاي مختلفي كه داخل يك بافت
قرار داد تا پـارافين آنهـا   گزيلولها را دوباره در بلوكزش شده باشند، بايد ها بد پردااگر بافت. باشند

درجه قرار گيرند و بـه ماليمـت دهيدراتـه و شـفاف     80، 95برداشته شود و سپس در الكل مطلق، 
.گيري شوندپارافين آغشته شده و مجددا قالبشوند و با

كاليبراسيون 
هاي تهيه فيت الميها با توجه به كحامل محلوليهاظرفها دركردن زمان قراردادن بافتتنظيم 

ها را تا رسيدن به مقـدار بهينـه   توان اين زمانتجربي ميصورت بهپذيرد كه معموال شده صورت مي
.تغيير داد
كردن دستگاه با توجه به راهنماي دستگاه در زمان مقرر توسـط شـركت مربوطـه صـورت     كاليبر

.گيردمي

ايمني
، كاربران بايد حين انجام كـار از  گزيلولبه عوارض مواد شيميايي مصرفي مانند فرمالين و با توجه

حل استقرار دستگاه ضـروري  برقراري تهويه مناسب در م. دستكش و ماسك مناسب استفاده نمايند
در زابا قابليت اشتعال، از قراردادن شعله باز يـا عوامـل احتـراق   يهاعلت استفاده از محلولبه. است

.نزديكي دستگاه جلوگيري شود
باال احتمال ايجاد عوارض بـراي كـاربر   يهااز محلولعلت عدم استفادهبه(RTP)در روش سريع

.كمتر است
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دستورالعمل فني ميكروتوم
كليات

.هاي پارافيني كاربرد داردهاي بافتي بسيار نازك از بلوكاين دستگاه براي تهيه برش

چگونگي كاربري
يك قسمت كـه بـر روي آن بلـوك    :كلي دستگاه ميكروتوم از دو قسمت تشكيل شده استطوربه

. برشتيغنمايند و ديگري تهيه شده را ثابت مي
ميكرومتري است كه در هـر  ) چرخ(قسمتي كه بر روي آن بلوك ثابت است، مرتبط با يك دسته
ختلفي دارد ميكروتوم انواع م. رودميگردش دسته ميكروتوم، به اندازه چند ميكرون به جلو يا عقب 

بـر روي چـرخ ميكروتـوم ثابـت و در نتيجـه مرتبـا در       بلوكصورتي است كه ولي بهترين نوع آن به
.دهندها تشكيل نوارهاي باريكي را ميكند و بدين ترتيب برشدر يك جهت حركت ميتيغمقابل 

بـه ا را تهيـه نمـود و سـپس ميكروتـوم را     ههاي پارافيني ابتدا بايد بلوكبراي تهيه برش از بلوك
. صحيح تنظيم كردصورت 

ها، بايد قبل از تهيه برش. ها استترين وسيله مورد استفاده در تهيه برشميكروتوم چرخشي رايج
مصـرف از  باريكها با استفاده از چاقوي استيل يا تيغ سپس بلوك. هاي پارافيني را مرتب كردبلوك

متر در اطراف بافت وجـود  كه در آنها فقط پارافين به ضخامت سه ميليطوريبهگردندقالب جدا مي
كامـل و  صـورت  بـه ها بايد با يكديگر موازي باشـند و عـالوه بـر آن بافـت     سطوح قالب. داشته باشد

كامال تيز باشد تا از ترك خوردگي يـا  تيغدر هنگام برش بايد . مساوي داخل بلوك قرار گرفته باشد
طريقي ثابت شود كه محور بلند ها روي پايه ميكروتوم بهبلوكبايد . جلوگيري شودهاوكبلشكستن 

م قـرار  طور ثابت و محكـ را در محل مورد نظر بهتيغبايد . قرار گيرندتيغها به موازات بلوك)طولي(
تيـغ بـه  هاي مربـوط تمام پيچ و مهره. دقت تعيين شده و مناسب باشددهيم و درجه انحراف آن به

بـرش قـرار   تيـغ آنقدر از سطح بلوك بايد بريده شود تا تمام سطح بافت در برابـر  . بايد محكم باشند
.گيرد و سپس برش نهايي داده شود

. شـود هاي معمولي ضخامت برش دستگاه بين سه الي پنج ميكرون تنظيم مـي معموال براي بافت
توان اسـتفاده  داريم ولي از پنس هم مياه ميهاي بريده شده را در هنگام برش با دست چپ نگبافت
قطعات بريده شده پس از آن كه پهن و . ها بايد نواري، صاف و بدون چين و چروك باشندبرش. كرد

تهيه برش خوب به تجربه شخصـي و آشـنايي   . شوندصاف شدند روي ورقه يا روي الم قرار داده مي
ار بايـد بـه   كـ ها براي ايـن بنابراين تكنسين؛دارده وسايل مورد استفاده بستگيكامل فرد تكنسين ب

بسـتگي دارد،  تيـغ به حساسيت و عملكـرد  تاعمداز آنجايي كه نتايج كار.خوبي آموزش داده شوند
نكـات در  تـرين مهـم از . آشنا باشـد و نگهداري آن تيغنحوه استفاده از به خوبي با هر تكنسين بايد 
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معموال ايـن زاويـه بـين    . استcutting clearance angleهنگام برش حفظ زاويه مناسب برش يا 
. پنج الي ده درجه است

را تيـغ و بلـوك نشده باشـند،  پروسسخوبي ها بهبخش نباشند و نمونهها رضايتكه برشميهنگا
هـاي سـفت   هـا و يـا نمونـه   هاي مشكل مثل ناخن و تانـدون در مورد نمونه.توان با يخ، سرد كردمي
هايي براي اسپريالزم به ذكر است كه در حال حاضر . توان از يك عامل نرم كننده استفاده نمودمي

.باشددر دسترس ميكه به راحتي. گيردمورد استفاده قرار مياين منظور 

نگهداري
.ميكروتوم بايد هر روز بعد از هر دوره كاري تميز گرددتيغبدنه، پايه و •
.و در حالت قفل شده باشدتيغشود بايد بدون استفاده نميكه ميدستگاه در هنگا•
.توسط تكنسين مربوطه و در فواصل مشخصي انجام گردد،كاري مربوط به دستگاهروغن•
.هاي آن صدمه وارد نشودا بايد هميشه در جعبه مخصوص خود حمل و نگهداري شوند تا به لبههتيغ•
.اي و در هنگام لزوم تيز شونددورهصورت بهنيستند بايد مصرف باريكها در صورتي كه تيغ•

تكنترل كيفي
د و كـامال مسـطح و بـدون    هـا بيـرون آيـ   بلوكصورت نواري شكل از بايد بهدر هنگام برش، بافت

در مطالعـه ميكروسـكوپي   ). مانند خارج شدن كاغذها از يك چـاپگر (چروك و خطوط پارگي باشند 
عرضـي باشـند و عـالوه بـر آن     صورت بهها اي طولي و يا عدم يكنواختيهها نبايد دچار خراشبرش

.ضخامت نسوج تعيين شده بايد براي روش مطالعه و درجه تنظيم ميكروتوم تناسب داشته باشد
.هاي ميكروتوم بايد هميشه كامال تيز و تميز باشندتيغبه عنوان يك قانون كلي 

ها و نحوه رفع آن توضيح ام كار با ميكروتوم و تهيه برشبرخي از اشكاالت در هنگ4-3در جدول 
.داده شده است

اشكاالت كار ميكروتوم و نحوه رفع آنها: 4- 3جدول 
رفع اشكالعلل ايجادنوع اشكال

هـا  بـرش و نوار
حالــت خميــده 

.دارند

موازي بلوكهاي ها و يا كنارهلبه)1
.ندستين
.تاسدر يك ناحيه كند تيغ)2
.پارافين در يك قسمت بيشتر است)3
. استقوام نسوج متغير )4

تـا  ) اسكالپل ( با تيغ جراحي بلوكتراشيدن ) 1
.موازي گرددهاكنارهكه هنگامي

.استفاده كنيدتيغهاي ديگر از قسمت) 2
.پارافين اضافي را برداريد)3
. درجه دوباره بچرخانيد90ها را بلوك) 4
.كنيدmountفرد را جداگانه هاي منبرش) 5
.ها را با يخ سرد كنيدبلوك) 6
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بــههــا بــرش
متناوبصورت 

)alternate (
ضخيم و نـازك  

.ندهست

پارافين به نسبت بافتي كه بـرش داده  ) 1
شود يا ضخامت مورد نظر در برش نرممي
.ستاتر 
.هستندشل بلوكيا تيغ) 2
.استزاويه كليرانس ناكافي ) 3
ــالكانيمسيســتم ) 4 ــار ك ــوم دچ ميكروت

.استمشكل 

را بـا يـخ، سـرد كنيـد و يـا در داخـل       بلوك) 1
گيـري  پارافين با نقطه ذوب بـاالتر دوبـاره قالـب   

.كنيد
.را سفت كنيدو بلوكتيغ) 2
.زاويه را افزايش دهيدكمي) 3
.كنيدسرويسو كنترلآن را ) 4

ــها  برشــــــــ
پيوســـــــتگي 
مناسب را براي 
ايجــــاد نــــوار 

.ندارند

. استپارافين بسيار سخت ) 1
.دارددبري وجود تيغبر روي لبه ) 2
بـا شـيب تنـد    ا يـ وتاه بسيار كتيغلبه ) 3

.است

و طور ماليم گـرم نماييـد   هرا بها بلوكسطح) 1
تر دوبـاره  يا در داخل پارافين با نقطه ذوب پايين

.گيري كنيدقالب
.تميز كنيدگزيلولبا پارچه آغشته به ) 2
.ا تنظيم كنيدآن ر) 3

هـايي از  قسمت
ــوك  ــت بلـ بافـ
ــرش  شــده در ب

.وجود ندارد

.استآغشتگي ناكامل) 1
هــاي پــارافيني از كاســت جــدا بلــوك) 2

.شوند

بـراي چنـد سـاعت    واكيومنسوج را به حمام ) 1
وجـود دارد يبازگردانيد يا آنكه اگر اشكال زيـاد 

.دوباره پردازش را انجام دهيد
ــا اســتفاده از اســپ) 2 ــاره ب اچوالي داغ آن را دوب

.بچسبانيد
ــرش ــا در بـ هـ

ضــربه برگشــت 
ــه  ــوكب ــا بل ه

ــبانيده  چســــ
.شوند

ناكافي تيغو بلوكزوايه كليرانس بين ) 1
.است
هاي پـارافيني وجـود   دبريتيغدر لبه ) 2

.دارد
. داردها وجود دبريبلوكروي لبه ) 3
ــاي   ) 4 ــاكن روي نواره ــي س ــار الكتريك ب

.وجود داردينهاي نسجي پارافبرش

.زاويه را افزايش دهيد) 1
.تميز گرددگزيلولبا پارچه آغشته به ) 2
.تميز آن را برداريد)اسكالپل(با تيغ جراحي) 3
.قرار دهيدتيغك پارچه مرطوب را نزديك ي) 4

ــايي از  نوارهـــ
نسوج متنـاوب  
ضخيم و ظريف 
ــرش   ــك ب در ي
مــوازي بــا لبــه 

.تيغ

.استكندتيغ) 1
.م ارتعاش داردميكروتو) 2
.استشل تيغ) 3
.استبسيار زياد تيغزاويه ) 4
نسوج يـا پـارافين بـراي بـرش بسـيار      ) 5

.استسخت 
نواحي كلسيفيكاسـيون در نسـج وجـود    ) 6

.دارد

.را جايگزين يا دوباره تيز كنيدتيغ) 1
.سرويس شود) 2
.سفت گرددتيغ) 3
.راكاهش دهيد ولي كليرانس حفظ شودزاويه) 4
مخصوص كار سنگين يا از مايعات نرم تيغاز ) 5

.كننده روي نسوج استفاده كنيد
طـور  هبـ گيري مجدد و دكلسيفيه كنيد يا آب) 6

.نماييددكلسيفيه سطحي 
دار شدن يـا  خط

دارشــدن شــكاف
ها در زاويـه  برش

راست نسبت بـه  
.تيغلبه 

.ناصاف استتيغلبه ) 1
.سفت و زبر در نسوج وجود دارداجزاء) 2
هاي سفت در پـارافين وجـود   پارتيكل) 3

.دارد

.استفاده گرددتيغاز قسمت ديگر )1
اگر داراي كلسيم است آن را دكلسيفيه كنيد ) 2

يــا در بقيــه مــوارد بــا اســتفاده از تيــغ جراحــي 
.آن را برداريد)اسكالپل(
گيـري  با پارافين فيلتر شده تازه دوباره قالـب ) 3

.كنيد
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هـا فشـره   برش
.ندشومي

.استكند تيغ) 1
.استبسيار پهن تيغلبه ) 2
پارافين براي نسـوج يـا شـرايط بـرش     ) 3

.استبسيار نرم 

.آن را دوباره تيز يا عوض كنيد) 1
.)نيدصاف ك(را بساييد تيغدوباره ) 2
ها را با يخ سرد كنيـد يـا از پـارافين بـا     بلوك) 3

.نقطه ذوب باالتر استفاده كنيد
ها باز شـوند برش

يا در سطح حمام 
ــم   ــرم از ه آب گ

.جدا شوند

.آغشتگي ناكامل نسجي وجود دارد) 1
.استدرجه حرارت آب بسيار باال ) 2

مـدت  بهنسوج را به ظرف خالء آغشته كننده ) 1
.دو ساعت برگردانيد

.حمام آب را سرد كنيد) 2

پيچيــده شــدن 
دار ها پيچبرش(

يكهطوربهشده 
صـاف  صورت به

نمـي تيغروي 
).ماند

.استكند تيغ) 1
.استبسيار كوچك Rakeزاويه ) 2
پـارافين  بـه نسـبت  هـا  ضخامت بـرش ) 3

.استبسيار زياد 

.آن را تيز كنيد يا عوض كنيد) 1
ــودن ) 2 ــه تيــغكــاهش ميــزان كــج ب اگــر زاوي

.كليرانس بسيار زياد است
كاهش ضخامت برش يـا اسـتفاده از پـارافين    ) 3

رم كردن ماليـم سـطح   گ. داراي نقطه ذوب باالتر
.شوندهمان طور كه نسوج بريده ميهابلوك

)و كرايواستات(ميكروتوم در هنگام كار باايمنيمالحظات 
گيرنـد كـه   هايي مورد برش قرار مـي تفاوت اصلي اين دو دستگاه آن است كه در ميكروتوم ، بافت

ستند، اما در كرايوستات به علت اينكه هاي پارافيني بوده و عموما آلوده كننده نيثابت شده در بلوك
. بافت مورد استفاده بافت منجمد فيكس نشده است، خطر آلودگي با عوامل عفـوني نيـز وجـود دارد   

در شامل پيشگيري از ايجاد عفونت و صدمات مكـانيكي هاي ايمني زيرور بايد توصيهظبه همين من
.مورد آنها رعايت گردد

عفونت ايجاداز پيشگيري �
يعفوندر محلـول ضـد  يـي زدايد جهـت آلـودگ  يـ بلوك و برس باندهنگهداره ريگپيشگيري از •

.كننده مناسب قرارداده شود
.گردديضدعفون% 70وستات، دستگاه به دفعات با الكل يبعد از اتمام كار با كرا•
وم يكوبـاكتر يمااحتمال آلودگي بافت بهخ دستگاه آب گردد و اگر يبار كيياحداقل هفتهبايد •

يعفـون ه عامل توبركولوز ضديك ماده موثر بر عليبالفاصله دستگاه با وجود داردوزيس توبركول
.گردد

يد اقـدامات حفـاظت  يـ باوجـود دارد، Creutzfeldt-Jakobخطر آلودگي بـا عامـل  كه يدر مواقع•
.شوديه ميتوصييزدايجهت آلودگ٪2سديم هيپوكلريتاستفاده از . كار گرفته شودبهيديشد

.استفاده نموديل حفاظتير وساياز دستكش و ساكار بايد هنگام •
.چه دستگاه بسته باشديهنگام برش، در•
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زدايي مكتوب شـده، در اختيـار كاركنـان مـرتبط     هاي آلودگيهاي مربوط به روشبايد دستورالعمل•
.گردديآن نگهداراجرايو سوابق مربوط بهقرار داده شود

يكيصدمات مكانپيشگيري از�
پوستي گردند بودن تيغه برنده ممكن است موجب بريدگي و آسيبها به سبب دارا اين دستگاه

:هاي مكانيكي بايد به نكات زير توجه شودبه منظور جلوگيري از آسيب
آنهـا ر را هنگام كار با يزيهاهيد توصيخطرناك هستند، لذا باتيغل فوق به علت استفاده از يوسا

: بكار بست
.نگرددبدون محافظ رها تيغ•
.گيردل برنده قرار يبار مصرف در محفظه مقاوم مخصوص وساكيتيغ•

ن يدر اوپوشاندبا محافظ انگشتان بايدراتيغ، گردندميض يها تعو، نمونهتيغاگر بدون برداشتن 
.د قفل شده باشديهنگام دسته آن با

گـردد، مطمـئن   مـي در هنگامي كه از دستگاه ميكروتوم اسـتفاده ن همربوطضامناز قفل بودن بايد •
.گرديد
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دستورالعمل تهيه آب خالص و كنترل كيفي آن و تجهيزات مربوطه
كليات

ت آب يـ فين كين رو تضـم يـ هـا داشـته و از ا  شيج آزمـا يبر نتايت نامرغوب آب اثر نامطلوبيفيك
.استيشگاه الزم و ضروريدر آزمايمصرف

:شوديه ميش تهآب خالص به سه رو
ن روش، آهـن،  يـ در ا. كننـد يجوشانند و بخار آن را سرد مـ ير، آب را ميدر روش تقط: ريتقط-1

يدفـرار ماننـد   يهـا يشوند امـا ناخالصـ  يها برداشته مسمين ارگانيم و همچنيم و كلسيزيمن
.استIIIا ي IIدست آمده از اين روش درجههآب ب. شوندياك جدا نميد كربن، كلر و آمونياكس

و مثبـت  يذرات باردار منفيرزيني كه حاويهان ستونين روش آب از بيدر ا: كردنزهيونيد-2
ديـونيزه  ييب شده و آب نهايموجود در آب تركيهاونين ذرات با يا. شودياست عبور داده م

يبـرا . شـوند يستند برداشته نميزه شدن نيونيكه قادر به ير مواديو سايمواد آل. خواهد بود
. ميو شاركول فعال استفاده كنييلتر غشايد از فيباІه آب درجه يته
عبـور داده  ) معمـوال اسـتات سـلولز   (مه تـراوا  ينيآب تحت فشار از غشا: روش اسمز معكوس-3

ر قابل حل و يو مواد غيآليهاناخالص% 98مواد جامد محلول، % 90اين غشا حدود . شوديم
% 10ست و فقـط  يمحلول نيگازهايقادر به جداساز. سازديرا جدا ميكروبيميهاسميارگان
4-5آب خـالص در جـدول   يدـبنـ درجـه يبراCLSIمعيارهاي . كنديزه را جدا ميونيذرات 

. نشان داده شده است

آب خالصيبنددرجهيبراCLSIيارهايمع: 4-5جدول 
IIIدرجه IIدرجه Іدرجه يژگيو

pH5-8.شودينمنظرگرفتهدر.شودينمنظر گرفتهدر
.شودينمنظرگرفتهدرCFU/ml10103براساس يكروبيميآلودگ

Mohm/cm1021/0مقاومت الكتريكي برحسب 
هدايت الكتريكي برحسب ميكروزيمنس 

مترر سانتيب
1/05/010

آب از كربن فعال عبور مواد آلي
.داده شود

.شودينظرگرفته نمدر.شودينظر گرفته نمدر

22/0ز معلق كه از فيلتر يتعداد ذرات ر
.شودميكرون عبور داده مي

Lit/500<شودينظرگرفته نمدر.شودينظر گرفته نمدر.



اي از مستندات سيستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه پزشكيمجموعه/ 166

:موارد مصرف انواع آب به شرح زير است
:Іموارد مصرف آب درجه •
سميلكتروفورز، غربالگرهاي كنترل و ليوفيليزه، اكردن سرماستاندارد، بافر، حليهاه محلوليته
كشت سلولو، عناصر كميابHPLCو يشناس
: IIموارد مصرف آب درجه •

سرولوژيو يولوژيكروبي، ميمنولوژي، ايهماتولوژ،يميوشيهاي بشيآزما
: IIIموارد مصرف آب درجه •

شناسياي، ساخت محيط كشت و بافتكشي وسايل شيشهوشو و آبه ادرار و مدفوع، شستيتجز
:ش نگهداري انواع آبرو
: كينگهداري آب درجه •

.شودك را حداكثر دو تا سه ساعت پس از تهيه بايد مصرف يآب درجه 
:آب درجه دو و سهينگهدار•

لن ياتـ يا ظـروف پلـ  يـ كات يليازجـنس بروسـ  ييهاشهيتوان در شيهاي درجه دو و سه را مآب
ـ يع بايكرد اما سرينگهدار موجـود در هـوا   يهـا كـروب يبـا م يكروبـ يميودگد مصرف شود تا از آل
آب مقطر حداكثر . شوديريد محكم بست تا از جذب گازها جلوگيدرب ظروف را با. شوديريجلوگ
ن مقـدار  يـي تعيزه بـرا يونيـ آب د. شـود يمـ ينگهـدار ياشـه يا شييكيك هفته در ظروف پالستي

. تر استها مناسبتيالكترول
چگونگي كاربري تجهيزات 

.حسب روش تخليص و نوع دستگاه متفاوت بوده و در كتابچه راهنماي دستگاه نيز موجود استبر

تكنترل كيفي
كنترل كيفي آب آزمايشگاه •

: مقاومت الكتريكيايتعيين هدايت �
سنج، ميزان هدايت يا مقاومـت الكتريكـي آب انجـام    يا مقاومت*سنجهدايتبا استفاده از دستگاه 

هاي تخليص آب، اين وسايل را در مسير خروجي خود دارنـد امـا در بيشـتر    گاهبعضي دست.گيردمي
يـا برحسـب نيـاز در هـر بـار      (موارد ميزان هدايت يا مقاومت الكتريكي آب بايد در فواصل هفتگـي  

گـردد در  استفاده از اين روش حساسيت بااليي داشـته و توصـيه مـي   . شوندگيري مياندازه) مصرف
.وش مورد استفاده قرار گيردها اين رآزمايشگاه

.واژه كنداكتومتر نموده استجايگزينسنج را فارسي واژه هدايتبفرهنگستان زبان و اد*
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:كنترل كيفي مواد آلي آب•
كه پس از يك سـاعت  كردن چند قطره محلول پرمنگنات پتاسيم به آب خالص در صورتيبا اضافه

دهنـده خلـوص بـاالي آب و در غيـر اينصـورت      رنگ بنفش مايل به ارغواني آن بـاقي بمانـد، نشـان   
.دهنده مواد آلي زياد استنشان
:آبpHيريگاندازه�
pH  آب درجهI وIIگيري استبه علت عدم وجود يون غيرقابل اندازه.
:هاي شيمياييروش
توانـد  دهنده وجود امالح خاص در آب اسـت و مـي  دارد كه نشانهاي شيميايي متعددي وجودروش

.توان به منابع معتبر مراجعه نمودبراي مطالعه بيشتر مي. مورد استفاده قرار گيرد
داري رزيننگه•

هـاي آنيـوني را در محلـول سـود احيـا     هاي كاتيوني را در محلول اسيدكلريدريك و رزينرزين�
. كنندمي

و يـا بـا بـاال    ) مطابق بروشور دستگاه(كننده پس از مدت زمان مشخص رزين تجهيزات ديونيزه�
.رفتن ميزان هدايت الكتريكي آب بايد احيا شوند

.زين عالوه بر جنس آن به مقدار امالح موجود در آب شهر بستگي داردالزم به ذكر است كه ظرفيت ر
.گيري هدايت الكتريكي آب توليدي ضروري استكنترل هفتگي رزين با اندازه�
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هاي شمارنده سلولي خودكاردستگاهدستورالعمل فني 

كاربريچگونگي
معتبـر نظيـر تاييديـه    هاي شمارنده سلولي اتوماتيـك بـا تاييديـه هـاي    از دستگاهبايدها آزمايشگاه
. هاي رفرانس استفاده نمايندآزمايشگاه

برحسـب نـوع   ... (كار با دستگاه سل كانتر نظير روشن كـردن دسـتگاه ، توجـه بـه درجـات فشـار و      
انـه و سـاير  شـوهاي روزانـه، هفتگـي، ماه   وشست(هاي ضرورينگهداري، )دستگاه و در صورت نياز

طور كامل مطابق كاتالوگ دستگاه يا آموزش ارائه شدههايست ببو خاموش كردن آن مي)موارد الزم
. توسط كارشناسان شركت پشتيبان صورت گيرد 

ر صـورت امكـان ثبـت و نگهـداري     دستگاه ارزيابي و دBack groundهر روز شمارش زمينه يا 
ر قابـل  آمـده اسـت ولـي مقـادي    طور معمول شمارش زمينه هر دستگاه در كاتالوگ مربوطههب. شود
:سازمان جهاني بهداشت به شرح زير مي باشند قبول 

RBC:             <0.03 x 1012/L
WBC:                <0 .04 x 109 / L
Haemoglobin:   <0.2g/dL
Platelets:           <5 x 109 /L

و شـوي دسـتگاه  وشسـت ها ، دسـتور در فواصل آزمايشتعداد زياد بهتر استدر صورت وجود نمونه به 
.شمارش زمينه اجرا شود

:ه رعايت موارد زير ضروري مي باشدهاي دستگادر مورد استفاده از محلول
هاي دستگاه با تـاريخ انقضـا و سـري سـاخت مشـخص از شـركت پشـتيبان و يـا سـاير          محلول-1

. ددن و آموزش پزشكي معتبر تهيه گر، درماهاي داراي تاييديه وزارت بهداشتتشرك
)Back ground(ها باعث تداخل در شـمارش زمينـه   وجود ذرات اضافي و نامحلول در اين محلول-2

.هاي خوني خصوصا پالكت مي گرددو خطا در شمارش سلول
.هنگام تعويض هر محلول تاريخ بازشدن روي آنها ثبت گردد-3
.ل قبلي به محلول جديد اضافه نشودمانده محلوهيچگاه ته-4

نگهداري
راهنمـاي  طور كامـل بـا اسـتفاده از    هببايد ، نحوه نگهداري سل كانترها هابا توجه به تنوع دستگاه

.دستگاه صورت گيرد
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كاليبراسيون
م دقت نيـز مـورد   شده و از نظر ميزان عدبايد قبل از شروع به كار كاليبر هاي سل كانترتمامي دستگاه
بـر هنگـام   عالوه انجام كاليبراسيون . گيردمياين امر توسط شركت پشتيبان انجام رند كهبررسي قرار گي

، ساز هر بار تعميـر يـا سـروي   نيز انجام پذيرد، عالوه برآن پس، بايد هر شش ماهنصب و راه اندازي
يـا  و)ينان از خراب نبودن نمونه كنترلدر صورت اطم(قابل قبول نبودن نتايج كنترل كيفي روزانه 

ترل و يا نمونه بيماران شده كه موجب تغيير مشخص در نتايج خون كندر صورتي(ها تعويض محلول
. نيز دستگاه بايد كاليبر شود ) باشد

باشـند  گيـري مـي  كه توسط دستگاه قابل انـدازه پارامترهاي مختلفي(CV)براي بررسي عدم دقت 
استفاده نمود كه مقادير بدست آمـده  غير طبيعي هاي  طبيعي وهاي تازه در دامنهتوان از نمونهمي
. كاتالوگ دستگاه موجود است، باشدادعاي سازنده كه دربامطابقبايد

كاليبراتورهاي تجارتي وجود دارد كه مقادير هدف يا مورد نظـر  ،جهت كاليبراسيون سل كانترها
به كاليبراتورهاي تجارتي يـا  درصورت عدم دسترسي. اندگيري شدههاي مرجع اندازهآنها با روشدر

. ضروري مي باشـد استفاده ازخون كامل جهت كاليبراسيونوجود هرگونه شكي نسبت به اعتبار آن 
نمونـه  3كار پارامترهـاي حـداقل   براي اين. استفاده كردبراي كاليبراسيون بايد از خون طبيعي تازه

گيري شده و پـس  اندازهكانتر يز با سلنع دستي و دو بارهاي مرجخون كامل طبيعي دو بار با روش
ده از روش دستي و دستگاهي، فاكتور كاليبراسيون جديد بـا اسـتفا  ز محاسبه ميانگين هر پارامتر با ا

هاي توان از تعداد نمونهاين امر ميبراي افزايش دقت. گرددتعيين مي،فرمولي كه در زير آمده است
. بيشتر استفاده نمود
هـاي  ، هماتوكريت و شمارش گلبولگيري هموگلوبينهاي مرجع براي اندارهروشالزم به ذكر است 

بـا درجـه بنـدي    (وكريت و استفاده از هماسيتومتر ، ميكروهماتهموگلوبينمتسفيد به ترتيب سيان
ش مرجـع  به عنـوان رو ،هاي سلولي تك كانالهدر كتب مرجع شمارنده. باشندمي) نئوبار اصالح شده
سترسي علت عدم دهاند كه بها عنوان شدههاي قرمز و پالكتبول، گلهاي سفيدولبراي شمارش گلب

وني اسـتفاده  هـاي خـ  از هماسـيتومتر بـراي شـمارش سـلول    ، كماكان به اين تجهيزات در كشور ما
ها بـا ايـن روش،   هاي قرمز و پالكتعلت خطاي زياد در شمارش گلبولهشود بپيشنهاد مي.شودمي

.ن پارامترها توسط شركت پشتيبان صورت گيردكاليبراسيون اي

ميانگين روش دستي_ميانگين روش دستگاهي 
(Calibration  Factor) =

تگاهي      ميانگين روش دس
١٠٠×
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كنترل كيفي
هـاي كنتـرل داخلـي    روزانـه بـا اسـتفاده از روش   بايد هاي شمارنده سلولي خودكار عملكرد دستگاه

:ها عبارتند ازاين روش. كيفيت مورد ارزيابي قرار گيرد
استفاده از خون كنترل و رسم نمودار كنترل•
هـاي زيـر   از روشبايـد  كيفيـت  در صورت فقدان خون كنترل و يا جهت تكميل رونـد كنتـرل  •

:استفاده شود
)T-Brittin(محاسبه آماري پايداري كاليبراسيون�
(Duplicate test)آزمايش دوتايي �
Check Test)(آزمايش بازبيني�
(Delta  test)آزمايش دلتا �
)هاي قرمز هاي گلبولاستفاده از ميانگين اندكس( بيماران استفاده از نتايج �

مترهـاي دسـتگاه ماهانـه    تمامي پارا(CV)عالوه بر موارد فوق  عدم دقت كه ست اادآوريالزم به ي
بررسي شده و با مقادير ادعا شده در كاتالوگ دستگاه مقايسه و در صورت هر گونـه اخـتالل بـا    بايد

.شركت پشتيبان تماس حاصل گردد

ايمني 
راهنمـاي دسـتگاه  وجـه بـه نكـات منـدرج در     هاي شمارنده سلولي تجهت ايمني كار با دستگاه

وز اشكاالت مربـوط بـه   جلوگيري از بركلي جهت رعايت اصول ايمني و طورهباشد ولي بضروري مي
انات بـرق بـراي سـل كـانتر ضـروري      كننـده نوسـ  وجود سيم اتصال به زمين و تثبيت،نوسانات برق

.باشدمي
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دستورالعمل فني ميكروهماتوكريت

كليات
هاي قرمز به نسبت حجم گلبولPacked  cell volume (PCV)هاي متراكم شده جم سلولح

روش . آيـد دسـت مـي  نتريفوژ مناسب نمونـه خـون بـه   اين نسبت پس از سا. حجم خون كامل است
باشد كه جهت كاليبراسيون سـل  اده از دستگاه ميكروهماتوكريت مياستفPCVگيري مرجع اندازه

.گردده ميدكانترها نيز استفا

چگونگي كاربري
بار سروته شده است پر شـده و بـا  8طول لوله هماتوكريت  از خون كامل كه حداقل 4/3تا 3/2

بايـد  ي متر كمتر بوده و سـطح آن نيـز   ميل4طول خمير نبايد از . گرددخمير مخصوص مسدود مي
هماتوكريت قرار گرفتـه و دسـتگاه   وتايي روبروي هم در دستگاه ميكروهاي دنمونه. كامالً صاف باشد

از توقـف دسـتگاه بـا    دقيقه پـس  10حداكثر بايد نتيجه آزمايش . شودروي زمان الزم تنظيم ميبر
، حد صورت افقيها بهو باقي ماندن لولهبا گذشت زمان .كش هماتوكريت قرائت شوداستفاده از خط

.سازديجه را با مشكل مواجه ميواندن نتدار شده و ختدريج شيبهفاصل پالسما و سلول ب

دستگاه مشخصات 
: داراي مشخصات زير باشدبايددستگاه ميكروهماتوكريت 

سانتي متر 8شعاع چرخش بيشتر از -1
ثانيه30ر سرعت در عرض توانايي رسيدن به حداكث-2
زايش دمـا  دقيقه بدون اف5مدت حداقل هدر محيط بgهزار 10-15حدود RCFتوانايي ايجاد -3
C°45از 
) ثانيه30با قابليت تنظيم حداقل (داشتن زمان سنج اتوماتيك -4

كنترل كيفي و بررسي كاليبراسيون 
:باشدوري ميبراي كنترل كيفي دستگاه توجه به موارد زير ضر

سرعت سانتريفوژ•
صحت زمان سنج دستگاه•
حداكثر توان در تجمع سلول ها •

اليبره و كرونومتر قابل ترتيب با تاكومتر كهبسانتريفوژزمان سنج و) قهدقيدر دوربرحسب(سرعت 
. باشندبررسي مي
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:توان از روش زير استفاده نمودبررسي حداكثر توان تجمع سلولي ميبراي 
صـورت  انـد را بـه  دي پتاسيك كه به خوبي مخلوط شدهEDTAدو نمونه خون تازه حاوي ضد انعقاد

: گيردانجام ميدو تايي به روش زير
30در هر مرحله گردد، سپس تريفوژ شده و مقادير آنها ثبت ميها به مدت دو دقيقه سانابتدا نمونه

شـده  گيـري كـه ميـزان دو هماتوكريـت انـدازه    تـا زمـاني  افزايش دادهراثانيه زمان انجام سانتريفوژ
هـاي  ن گلبـول جهت متراكم نمـود زمان به عنوان حداقل زمان الزماين. درپي بدون تغيير بماندپي

ايـن آزمـايش بهتـر اسـت حـداقل بـا يـك نمونـه داراي هماتوكريـت          . شـود قرمز در نظر گرفته مي
:در جدول زير به طور نمونه مثالي ذكر گرديده است.يا بيشتر نيز انجام شود%) 50(5/0

دسـتگاه  هاي قرمز بـراي  گلبولدهد زمان الزم جهت متراكم نمودن هاي موجود در جدول باال نشان ميداده
بـراي  دقيقـه و 5/0،5/3اي بـا ميـزان هماتوكريـت كمتـر از    ، در نمونـه ميكروهماتوكريت مـورد آزمـايش  

اين امر پس از خريد و قبل از شـروع بـه   . باشددقيقه مي5/0،5/4مقدار هماتوكريت بيشتر از  اي بانمونه
.ام شودانجبايدماه 6كار دستگاه و حداقل هر 

از روش ،پـذير نباشـد  صـورت مسـتقيم امكـان   هارزيابي عملكرد دستگاه ميكروهماتوكريت بكه در صورتي
:استفاده نمودتوان جهت بررسي توان دستگاه به روش زيريه شده سازمان بهداشت جهاني ميصتو

ميلـي گـرم   5/1(دي پتاسـيك  EDTAو حـاوي ضـدانعقاد  5/0چند نمونه خون با هماتوكريت كمتر از 
11و 9، 7، 5، 3را پس از بيست بار سروته نمـودن بـه صـورت دوتـايي بـه مـدت       )  براي هر ميلي ليتر

نتايج حاصـله  ) g(گردد كه در صورت مناسب بودن توان دستگاه سانتريفوژ كرده و نتايج ثبت مييقهدق
.بدون تغيير باقي بماندبايد به بعد 5از دقيقه 

.باشدس با شركت پشتيبان ضروري مي، تمااختالل در موارد ذكر شده در باالدر صورت وجود هر گونه 

Time PCV
Sample 1 Sample 2

2.0 0.40 0.59
2.5 0.39 0.58
3.0 0.38 0.57
3.5 0.38

(minimum packing 
time)

0.56

4.0 - 0.55
4.5 - 0.55

(minimum packing 
time)
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ايمني ونگهداري
سيستم تثبيت كننـده جريـان بـرق   دستگاه بايد بهجريان الكتريكي،بروز نوسانات يري ازمنظور پيشگبه •

)UPS(تجهيز شود.
.بار تعويض گرددماه يك6بار بازديد و هر ذغال دستگاه بايد هر سه ماه يك•
.واشر دور حلقه محيطي دستگاه بايد هميشه تميز باشد•
حـال چـرخش باعـث خرابـي     ات وارده بـه پايـه دسـتگاه در    ه ضـرب دستگاه بايد در جاي محكم قرار گيرد ك•

.دستگاه و همچنين كم شدن دقت دستگاه نشود
هاي شكسته بـه قطعـات ريـز    بايد مواظب بود زيرا لولهو برداشتن لولهدر هنگام باز كردن درب سانتريفوژ•

.شود كه بعضا با چشم قابل ديد نيستتبديل مي
10تا 5خوانش ،وجود ندارد بهتر است براي جلوگيري از آئروسلدر صورتي كه عجله براي خوانش •

.دقيقه بعد از اتمام كار سانتريفوژ صورت گيرد
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چهارمفصل

راهنماي مديريت

پسماندهاي آزمايشگاهي

اي ازمجموعه

مديريت كيفيت سيستم مستندات 
پزشكيدر آزمايشگاه
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177/ پسماندهاي آزمايشگاهيراهنماي مديريت 

راهنماي مديريت پسماندهاي آزمايشگاهي
مقدمه

هـا  هاي زيست محيطي است و مديران آزمايشگاهندهاي آزمايشگاهي يكي از چالشمديريت پسما
هـدف از  . گونه پسماندها، مسئوليت دفع آن را به عهده دارندبه عنوان مسئول مركز توليدكننده اين

زا به كاركنان، بيماران، جامعه و محيط زيست از انتقال عوامل بيماريپيشگيريمديريت پسماندها، 
. اي دارداهميت ويژهاست كه

مراحـل  ارائـه گرديـده و سـپس    پسـماند مبحـث مـديريت  تعاريف مربوط به ابتدادر اين راهنما، 
نكات ايمنـي مربـوط بـه جداسـازي، آمـايش در      ،اوليهبررسيآوري و دفع آنها شامل مختلف جمع
بـا  بـوط بـه آنهـا   مسـتندات مر و نقل پسماندها وسازي، حملبندي، ذخيرهبندي، بستهمحل، طبقه

بـديهي اسـت كـه در شـرايط     . گرددميبيان هاي كشور توجه به شرايط و امكانات موجود آزمايشگاه
كنوني و با توجه به منابع در دسترس ، اجراي تمامي الزامات  اسـتانداردهاي جهـاني در كشـورمان    

د بوده و با اسـتفاده  پذير نيست اما تدوين راهنمايي كه مبتني بر اصول صحيح مديريت پسمانامكان
. اي علمي در سطح كشور منتقل نمود، بسيار سودمند است هاي كاربردي را به شيوهاز آن بتوان روش
:  اي باشد كه صحيح مديريت پسماند بايد به گونهيك برنامه 

.از حفظ سالمت مردم و همچنين محيط زيست اطراف آزمايشگاه اطمينان يابدمسئول آزمايشگاه )الف
.گرددمشخص هافعاليتجزييات مستند شده و انجام كارمراحلتمامي)ب
جمله قانون مديريت پسـماند مصـوب مجلـس شـوراي اسـالمي      قوانين و مقررات دولتي ازبا)ج

.مطابقت داشته باشد15/2/83مورخ 
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تعاريف پايه
تشكيالت مديريت پسماند اركان 
)و تحقيقاتيپزشكي، صنعتيا اعم از هآزمايشگاه(توليدكنندگان پسماند -1
موسسات حمل و نقل پسماند-2
موسسات مجري برنامه دفع و انهدام پسماندها-3

پسماندتوليدكننده
كه بـه  شودميناكهاي آن منجر به توليد پسماندهاي خطرگردد كه فعاليتبه مركزي اطالق مي

نـوع پسـماند  هـر تعريـف ايجـاد   ايـن  مطابق بـا  .سازدسالمت انسان و محيط زيست لطمه وارد مي
قـرار  ايـن گـروه   در مسـئول  گردد موسسه ميتوجه به مقدار يا نوع خاص آن سبب بدونناكخطر
. گيرد

مجلـس شـوراي   1383قـانون مـديريت پسـماندها مصـوب سـال      براسـاس الزم به ذكر است كه
.آوري و دفع پسماندها برعهده توليدكننده استمسئوليت جمعمياسال
پسماندوسسه حمل و نقلم

يي آنها از مراكز ذيصـالح و قـانوني كشـور مجـوز     جاجابهبايد براي پسماندموسسات حمل و نقل
بندي، حمـل، ثبـت   بندي، طبقهها در قبال بستهنيز مانند توليدكنندهاين موسسات. دريافت نمايند

نهايـت تاييـد مـدارك دال بـر     و ارائه گزارش از محل بـارگيري و تحويـل پسـماندها و در    هافعاليت
.، مسئوليت دارندبه مراكز دفع و انهدام پسماندهاتحويل آن

:عبارتند از پسماند انواع موسسات حمل و نقل 
حمل كننده پسماندهاي معمولي-1
حمل كننده پسماندهاي عفوني -2

اي عفـوني،  نامه اجرايـي مـديريت پسـمانده   با توجه به تدوين آيينهستندها موظفآزمايشگاه
را از ايـن مراكـز   مربوط به تحويل آنها به مراكز دفـع و انهـدام  مستندات حمل و نقل و تاييديه 

.نمايندپيگيري
).استمسئوليت برعهده سازمان انرژي اتميايندر حال حاضر(حمل كننده پسماندهاي پرتوزا - 3

موسسات مجري برنامه آمايش و انهدام پسماند 
اسـتفاده  سـوزاندن يـا دفـن ماننـد ييهـا روشازافـت و انهـدام پسـماندها    بـراي بازي ،اين مراكز

هاي ديگري را نيز جهت آمايش و دفع بـه  هرچند ممكن است بسته به نوع پسماند روشنمايند، مي
هـا و  كننـده عالوه بر آن، مسئوليت ثبت اسناد و ارائه گزارش براي حمل پسماند بـه حمـل  . كار برند

نيـز  مراكز توليدكننـده  به مراكز دفع و انهدام را جهت ارائه بهپسماندتحويلبه تاييد اسناد مربوط 
.برعهده دارند
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:وجود دارددر كشور پسماندانهدامدفع وموسسهدر حال حاضر سه نوع 
: انهدام پسماندهاي معمولياتموسس-1

م پسـماندهاي  انهـدا ،توسط شهرداري صادر مي گردد و مسـئوليت آنهـا  مراكزاينمجوز فعاليت 
.توان آنها را با پسماندهاي معمولي دفع نمودمعمولي يا پسماندهايي است كه پس از آمايش مي

:آمايش پسماندهاي عفونيموسسات-2
بـه ايـن   ،نمودنسوزاندن و در نهايت دفن پسماندهاي عفوني پس از انتقال از مراكز توليد، جهت 

ندات مربوط بـه توليـد پسـماندهاي عفـوني در هـر      اين مراكز موظفند مست. دنشومراكز آورده مي
آن را مجددا ازتاييد و يك نسخهگردد ،ميتحويل آنهاحمل و نقل به موسسهكه توسط رامركز
.دهندبه مركز توليدكننده عودت موسسههمانتوسط
:آمايش پسماندهاي پرتوزااتموسس-3

مراكـز  واسـت سـازمان انـرژي اتمـي    عهدهبر آمايش پسماندهاي پرتوزا در حال حاضرمسئوليت 
هـاي سـازمان آمـاده   موظفند مستندات مربوطه را با توجه بـه توصـيه  كننده اين پسماندهاتوليد
.نمايند

)Treatment(آمايش يا تصفيه 
توانـايي ايجـاد   كـه  تـا حـدي   شـود هـا مـي  ميكروارگانيسمتعداداست كه باعث كاهشيفرآيند

.بيماري را نداشته باشند
)Decontamination(زداييآلودگي
ايـن اصـطالح در   .گـردد ها مـي ارگانيسماست كه باعث حذف يا كشتن ميكرويفرآيندشامل هر 

.شودكار گرفته ميسازي مواد شيميايي و مواد پرتوزاي خطرناك نيز بهموارد حذف يا خنثي
)Sterilization(استريليزاسيون

.گرددفرآيندي است كه باعث از بين رفتن يا كشتن تمامي انواع ميكروارگانيزم و اسيورها مي
)Disinfection(ضد عفوني

.ها است ولي الزاما براسپورها اثر ندارديك راه فيزيكي يا شيميايي براي كشتن ميكروارگانيزم

برنامه مديريت پسماندمربوط به مستندات 
ارائه برنامه كاربردي مديريت پسماند شامل جداسازي پسماندهاي مختلـف از يكـديگر و مراحـل    �

خارج آزمايشگاه و نحوه برخورد با مـوارد عـدم   مختلف بررسي تا آمايش در آزمايشگاه و دفع در 
انطباق مشاهده شده در اين زمينه

ن مـرتبط  كه در آزمايشگاه و با حضور مسـئوال عفونتكنترلمربوط به ايمني وجلساتگزارش �
.گرددبرگزار مي

حمل و هايهها توسط موسستحويل و تاييد آنسوابق مربوط به پسماندهاي توليدي در هر روز،�
انهدامدفع ول ونق
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طرفينهايو مسئوليتقراردادهاي منعقده بين مركز و موسسه حمل و نقل مشتمل بر وظايف�
نامـه اجرايـي   در صـورت تصـويب در آيـين   (مجوز مربوط به صالحيت فني موسسه حمل و نقل �

)قانون مديريت پسماند
نامـه اجرايـي   آيـين صـورت تصـويب در   در(انهدام دفع ومجوز مربوط به صالحيت فني موسسه�

)قانون مديريت پسماند

انهدام پسماندمستندات مربوط به
اي حاوي اطالعات ذيل در گردند بايد برگهكه پسماندها جهت انهدام ارسال ميمواردي تماميدر 

:يه و تكميل گردد سه نسخه ته
حجم، ساعت تحويل، زمان انهدام، نـام توليدكننـده، نـام حمـل     يا، مقدارخطرزانوع پسماندهاي 

.نام موسسه دفع و انهدام پسماندوكننده
دفـع و  موسسـه حمل و نقـل و  موسسهگروه توليدكننده، سهمربوط به،دهنسخه تكميل شسه

دفـع و انهـدام   هـاي حمـل و نقـل و   موسسـه پس از تاييـد  د كه نسخه سوم نباشميانهدام پسماند 
ارائـه بـه مراكـز    در صورت لزوم جهتوسابقهعنوانبهگردد تا پسماند مجددا به توليدكننده بر مي

هاي دانشگاه مربوطه يا بازرسان سازمان محيط زيست كه مسـئوليت  ادارات امور آزمايشگاه(ذيربط 
.در محل توليد بايگاني گردد،)هده آنان استبه عفرآيندنهايي كنترل اين 
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انواع پسماندهاي آزمايشگاهي
پسماندهاي معمولي يا بدون خطر-1
پسماندهاي شيميايي-2
پسماندهاي عفوني-3
پسماندهاي تيز و برنده عفوني و غيرعفوني-4
شناسي تشريحيپسماندهاي آسيب-5
پسماندهاي پرتوزا- 6

پسماندهاي بدون خطر - 1
باري براي سالمت انسان يا محـيط زيسـت   سماندهايي كه خطرات اساسي و زيانعبارت است از پ

به سـه دسـته جامـد، گـاز و مـايع تقسـيم      اين پسماندها،د مانند پسماندهاي شهرينكنايجاد نمي
اي سـالم ،  جامدات مانند كاغذ، كارتن، فلزات، پالستيك، پارچه، يونوليت، ظروف شيشهكهشوندمي

. ي و غيره هستندضايعات مواد غذاي
نيـز در گـروه   شـود،  سـترون سـازي  ،صـحيح هر پسماند آزمايشـگاهي آلـوده كـه طبـق اصـول      

اجسام فلـزي و  اي شكسته و ضايعات شيشهالزم به ذكر است كه .گيردقرار ميمعمولي اندهاي پسم
..دنگيردر اين گروه قرار نميپالستيكي تيز و برنده 

پسماندهاي شيميايي -2
. هـا هسـتند  هـاي آزمايشـگاهي و معـرف   هاي شيميايي، محتويـات كيـت  مواد و حاللشامل تمامي

:شونددو دسته كم خطر و پرخطر تقسيم ميپسماندهاي شيميايي به
زيـر را  هايآن دسته از مواد شيميايي كه يكي از ويژگياز ندعبارتپسماندهاي شيميايي پرخطر 

:دارا باشند
. يـي زاو سـرطان سوزانندگي، ناپايداري، بودن، سميزاييواكنشسايندگي، انفجار، فرياقابليت احتراق 

برگـه اطالعـات ايمنـي مـواد     تحت عنوانفهرست يا جدولي بايدمحل توليد يا مصرف اين مواددر 
دهنـده خصوصـيات فيزيكـي و    كه نشانSafety Data Sheet = MSDS)(Materialشيميايي 
.است، تهيه شودهريك از آنها ني مربوط به اطالعات ايمهمچنين شيميايي و 

مواد شيميايي قابل احتراق•
، بنزن، تولوئن و استالدئيد كه دماي گزيلول ها، ها، پراكسيدها و نيتريت، الكلموادي مانند استون

.گيرنددر دسته مواد شيميايي قابل احتراق قرار مي،دارندC60°زكمتر ااحتراق 
ارمواد شيميايي قابل انفج•

در ايـن  هسـتند  ناپايـدار و زا واكنششده و اتر كه ها، اسيدپيكريك در شكل خشكهيدرازينموادي مانند 
. دچار تغيير شيميايي مي گردندبه سرعتطبيعيفشار فضاي آزاد ودر اين مواد. گيرنددسته قرار مي
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مواد شيميايي فرساينده•
توانند سـبب بوده و مي> 2pHو يا ≤ 5/12pHايكه دارمانند اسيدهاي معدني و بازهاي قوي موادي

، در ايـن  شـوند F130°اتمسـفر و در  فشار اينچ در سال در25/0بيشتر از به ميزان)استيل(سايش آهن 
.گيرنددسته قرار مي

زا مواد شيميايي واكنش•
ظـر  از نهـا، اكسيدفسـفر، هيدريدسـديم و منوكسيدسـديم كـه     موادي ماننـد پراكسـيدها، سـولفات   

.گيرندبه خصوص با آب را داشته باشند در اين دسته قرار مي،بوده و آمادگي واكنشناپايدارشيميايي
زا مواد سرطان•

زا ارائه نمـوده اسـت كـه    هايي را براي مشخص بودن مواد سرطانشاخصبهداشتسازمان جهاني
هـايي از ايـن مـواد   مثـال . ايندتوانند به منابع مربوطه مراجعه نمخوانندگان جهت مطالعه بيشتر مي

يـد،  ات، تـري كلـرواتيلن، اتيـديوم بروم   ، فرمالين، كلروفرم، فرمالدئيد، اتيـل كاربامـ  بنزن:عبارتند از
.آن، تتراكلريدكربن، دي كلروبنزن و دي كلرواتانتركيباتكادميم و 

مواد سمي•
تارآلدئيد، سـولفيدهيدروژن،  ن، گلويآنيل، ، كلشيسين، كافئين، آرسنيكو تركيبات آنهاسرب و جيوه

و هـاي كلـر و فلوئـور   بنيـان ، گزيلول، فلزات سنگين،فلوريد سديم ، سيانيد سديم فنل سديم آزايد، 
يـا تمـاس پوسـتي   بلـع استنشاق، اين مواد به دنبال . گيرندقرار ميها در دسته مواد سمي كشآفت
.ندآور شديدي ايجاد مي نماي، اثرات زيانبا مقادير كمحتي 

هالوژنهايحالل•
.كلرواتيلن و هالوتان هستندكلرواتان، تري، تريتترا كلريد كربناتيلن كلريد كلروفرم، شامل

.خطر قرار دارندضايعات شيميايي كمگروهدر ، گيرندفوق قرار نميهايگروهمواد شيميايي كه در

پسماندهاي عفوني - 3
منشا آلـودگي بتوانندباشند وآلودهه يك عامل ميكروبيآن دسته از پسماندهاي آزمايشگاه كه ب

، شناسـي تشـريحي  پسـماندهاي آسـيب  شامل اين پسماندها. شوندگردند، پسماند عفوني ناميده مي
، ادرار،و مـدفوع ) در مراكـز تحقيقـاتي  (هاي بيولوژيك فرآورده،هاي خوني انساني و حيوانيفرآورده

دليـل اهميـت خـاص، پسـماندهاي     الزم به ذكر است كه به. ندهستمايعات و ترشحات مختلف بدن
.گيرندث قرار ميحمورد بمستقلايشناسي تشريحي در دستهآسيب

پسماندهاي تيز و برنده- 4
موجب آسـيب جـدي و پـارگي اعضـاي بـدن      توانندبرندگي ميتيزي وبه علت پسماندهايي كه 

آزمايشـگاه بريـدگي   محيط به احتمال وجود آلودگي دربا توجه . ، در اين گروه قرار مي گيرندگردند
.دنبال داشته باشد هبا اين اجسام ممكن است خطر انتقال عفونت را نيز ب
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ظـروف والمـل  الم و،ها ، چاقوي جراحي، پيپـت ها ، سرنگشامل سوزناز پسماندها اين دسته
گرچه ايـن مـواد   ا.باشند برنده مي، چوب و فلزات تيز و مواد پالستيكياي شكسته، شيشهمصرفي و

بخـش  در توانند در هر يك از انواع پسماندها و يا تركيبي از آنها قرار گيرند امـا در ايـن راهنمـا    مي
.شوندشرح داده ميمربوط به پسماندهاي تيز و برنده عفوني 

شناسي تشريحيپسماندهاي آسيب-5
.دنگيرقرار ميدر ادامه مورد بحثشناسي تشريحيپسماندهاي آسيب

پسماندهاي پرتوزا - 6
هايپسـماند در دسـته  ، نمايـد ساطع ساز هر نوع ماده جامد، مايع يا گاز كه از خود پرتوهاي يون

هاي با سـرعت بـاال و سـاير    آلفا، بتا، ايكس، الكترون: انواع اين پرتوها عبارتند از. گيردقرار ميپرتوزا 
انـواع مختلـف   شيشـه، پالسـتيك، كاغـذ،    كال مختلـف ماننـد  اشـ بهپسماندهااين . ايذرات هسته

هـاي پرتـوزا و   ادرار، مدفوع، خون، بافت، الشه حيوانات، ظروف كشت سلولي، ايزوتـوپ هاي شيميايي، محلول
.شوندديده ميغيره 

نكات كلي 
عه آن، است الگويي ارائه گردد تا هر يك از مسئوالن آزمايشگاه با مطالسعي گرديدهبخشدر اين 

.مركز خود تدوين نمايندهت مديريت پسماندها در جقادر باشند راهنماي كاربردي مناسبي را 
:موارد زير در نظر گرفته شود مهم اين است كه در طراحي برنامه 

برنامه مديريت پسماند اجرايمستقيم مسئول ايمني برنظارت�
خطرزادهاي در مورد پسمانويژهبهكارگيري نكات و اصول ايمني به�
مواد هاي نوين، بازيافت كارگيري برنامه راهبردي مبتني بر كاهش پسماند شامل استفاده از روشبه�

مواد پرخطر در محلنگهداري و انبارشخطر، كاهش كمانواعمواد پرخطر با نمودنو جايگزين
كزبراساس نيازها و امكانات مرو كاربردي به شكل تدوين برنامه مديريت پسماند �
عفونت كنترلايمني و جلسات تشكيل �
هاي آموزشيبرنامهاجراي�
در رابطه با مراحل اجرا شده در خارج از آزمايشگاه ويژهبهمستندات الزم نگهداريتهيه و�
. ي كه پسماندهاي مختلف با يكديگر تركيب نشوندطورهتفكيك و جداسازي پسماندها در محل توليد ب�

.با توجه به اين راهنما، دستورالعملي در خصوص پسماندهاي تركيبي تدوين نمايدتواند هر آزمايشگاه مي



اي از مستندات سيستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه پزشكيمجموعه/  184

پسماندهاي معموليراهنماي اصول مديريت 
كليات

:پسماندهاي معمولي در آزمايشگاه شامل موارد زير هستند
كه بدون آلودگي با پسماندهاي عفوني، شيميايي و پرتوزا در آزمايشـگاه  تمامي پسماندهايي •

.گردديد ميتول
ها و نشـانگر  ها، حاللهاي شيميايي موجود در كيتاي و پالستيكي محتوي محلولظروف شيشه•

وشوپس از شست
سـازي  پسماندهاي آلوده مانند ظروف محيط كشت و محتويات آن كه مطابق اصول صحيح سـترون •

.اندشده

به حداقل رساندن ضايعات 
منظـور  بـه هـاي كـاربردي را   روشبايد ريت دفع پسماند يك برنامه مديهنگام طراحيرهمواره د
. در نظر گرفت توليد پسماندهاي معمولي كاهش 

جداسازي پسماندهاي معمولي
تـرين اولويـت، جداسـازي پسـماندهاي معمـولي از پسـماندهاي       در برنامه مديريت پسماندها مهم

ايـن برنامـه پسـماندهاي معمـولي     همچنين بايد در . شيميايي، عفوني، پرتوزا و ضايعات برنده است
مـواد  . و غيره از پسماندهاي غيرجامد جدا گـردد نيومييهاي آلومها، ورقهجامد مثل روزنامه، بطري
آلودگي نيز در اين مرحله جدا گرديده و مطابق بند مربوطه در اين راهنما برنده مشكوك به هرگونه
. گردندجهت دفع آماده مي

سازيبندي و ذخيرهبسته
سـازي در محـل   بندي و پس از ذخيرهطور جداگانه بستههاي پالستيكي بهسماندها در بستهاين پ

.شودآماده ميهرداريشجهت تحويل به ) روزانه(مناسب در حداقل زمان ممكن 

آمايش نهايي پسماندهاي معمولي
بـا يكـي از   ل داده شد، تحويشهرداريهاي پالستيكي حاوي پسماندهاي معمولي پس از اينكه به بسته
.گردندآمايش ميو غيرهتوليد كمپوست هاي دفن،روش
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راهنماي اصول مديريت پسماندهاي شيميايي
كاهش پسماندهاي شيميايي

از نـد عبارتد نـ در يك نگاه كلي ، اقداماتي كه بايد جهت كاهش پسماندها در آزمايشگاه انجام گير
جـايگزين بـه   هـاي  محلـول مثال اسـتفاده از  (توزيع مواد موجودتغيير در نوع يا نحوه كاهش توليد، 

هايي كه سبب توليد پسـماندهاي  تغيير روش انجام آزمايش، )جاي گزيلول، فرمالين و اسيدكروميك
از جمله بازيافـت  برخورد با پسماندها هاي نوين اي و استفاده از روشارزيابي دوره، گردندخطرزا مي

)Recycling( ،هـر آزمايشـگاه بـا توجـه بـه محـدوده       . گزيلول، الكل، فرمالين و غيـره اسـت  نقره
دستورالعمل تهيه شده مورد بررسي و در ها را تواند اين روشميي خود و منابع در اختيار هافعاليت

.بگنجاندتوسط آن مركز 

بررسي پسماندهاي شيميايي و رعايت اصول ايمني
هايي كه در انجام ها و معرفعمدتا از باقيمانده محلولايشگاهپسماندهاي شيميايي در آزم

ضمن رعايت اصول كلي ايمني در برخورد با . گردندشوند ، حاصل ميكار برده ميهآزمايش ب
خطـرات جـدي ايجـاد    اين نوع پسماندها بايد در هنگام كار و جمع آوري پسـماندهايي كـه   

المقـدور  فرمالين، حتينوان مثال در مورد به ع،ه اصول خاص ايمني نيز توجه نمودكنند بمي
زيـر ، ماسك، حفاظ صورت، دسـتكش و كـار   تجهيزات الزم جهت برقراري تهويه مناسباستفاده از 

. گرددهود بخار توصيه مي
:ها و اسيدهاي غليظ نيز بايد اصولي را رعايت نمود كه عبارتند ازها ، الكلدر مورد باز

اوم و ماسك هاي مقاستفاده از دستكش-1
سـازي بـا هـم    قبـل از رقيـق  طوري كـه  هب، آنها كردن و جداسازيرقيقدقت كافي در هنگام -2

.نگردندمخلوط
سـازي  بديهي است در زمـان رقيـق  . پرهيز از اضافه نمودن آب به اين مواد جهت رقيق سازي -3

.گرددآب اضافه بهبه آهستگي اين مواد بايد
مواد شيميايي قابل اشتعال گرفتنوگيري از آتشجلجهتاصول ايمني رعايت -4
ــا مــواد شــيميايي خطرنــاك  اســتفاده از وســايل حفــاظتي مخصــوص -5 ، ماننــدهنگــام كــار ب

. وسايل كمك تنفسيدر موارد لزوم هاي مناسب، روپوش و عينك محافظ ودستكش
چنانچـه  . گـردد  توصيه مـي استفاده از ماسك اكسيژن ،انتقال پسماندهاي شيميايي فرارهنگام 

بـه عـالوه   .امكان دسترسي به اين نوع ماسك وجود ندارد بايد تهويه مناسب در محل برقـرار باشـد  
اطمينان حاصل داشته باشند و آگاهي ،اد شيميايي خطرناككاركنان آزمايشگاه بايد از نحوه دفع مو

هـا و محـيط   نسـان كـه بـراي سـالمت ا   شكلي انجام مي گيردكه مديريت آمايش اين مواد به گردد
.زيست، خطرناك نباشد
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جداسازي و آمايش پسماندهاي شيميايي
. ترين توصيه در اين بخش استخطر مهمجداسازي پسماندهاي شيميايي پرخطر از پسماندهاي شيميايي كم

طـور مسـتقيم پـس از    ، بـه شـده توان با توجه به حجم توليدخطر را ميپسماندهاي شيميايي كم
در غيـر  ؛در سامانه فاضالب دفع نمـود از راه يك چاهك اختصاصي آب در محل توليد سازي با رقيق

و ذخيـره ) بسته به نـوع مـواد  (اي يا پالستيكي در يك ظرف شيشهتوان آنها را ابتدا مياين صورت
توليـد،  محـل  شود كه اين چاهك نزديك بـه  پيشنهاد مي(نمودسپس جهت دفع در فاضالب آماده 

.)باشدوشيميمثال در بخش بي
.نموداز طريق تقطير يا فيلتراسيون بازيافت توانميها و مواد شيميايي رابعضي حالل

تـر  هايي است كه خطرات پسماندها را كمتـر و دفـع آنهـا را آسـان    كاربردن روشراه ديگر آمايش به
پـذير  را امكـان سازي اسـيدها كـه دفـع بهداشـتي آنهـا بـه درون فاضـالب       خنثيبه عنوان مثال كند، مي
.نمايدمي

كي اي يـا پالسـتي  از ابتدا در ظروف شيشـه ها،ا توجه به ماهيت آنبرامواد شيميايي پرخطربايد 
طـور كلـي مـواد قابـل     به. )بنديمطابق با توضيحات ارائه شده در بخش بسته(نمود جدا قرار داده و 

آن عالوه بر . ايد از ساير مواد جدا گردندبهاهيدروكربنوهازاها، سرطانپراكسيدشدن، اكسيدكننده
گـذاري شـوند و از   مناسـب نشـانه  صـورت  و بـه مشـخص  هايبرچسبپرخطر  بامواد شيميايي بايد 

. ها خودداري شودفاضالبوشوييدستريختن آنها به داخل چاهك 
.استاد شيميايي مختلف ذكر گرديدههاي آمايش موروش4-1در جدول 

هاي آمايش آنهاپسماندهاي شيميايي و روش: 4- 1جدول 
روش توصيه شدهشوندرايج استفاده ميصورت بهمواد شيميايي كه 

.دفع شود) فاضالب(شويي داخل چاهك دست%10اسيداستيك 
. شويي دفع شودخل چاهك دستداپس از رقيق شدن با آب %1اسيدفوشين 

آوري صـوص جمـع  آوري شده و از طريق مخـزن مخ در صورت امكان جمعسرم آلبومين گاوي
. يولوژيك دفع گرددخطرناك بپسماندهاي

.قابل دفع است) فاضالب(شويي مقادير كم آن از طريق چاهك دستبوتانول
.در فاضالب دفع شود)موالر02/0(كربنات بافر بي

.در فاضالب دفع شود)در محلول بافرشده فسفات% 5(ازئين ك
.در داخل آب رقيق شودكننده كلرين رنگمحلول بي
.تواند داخل فاضالب دفع شودچنانچه به خوبي سترون شده باشد ميهاكننده كلرين يا ميكروارگانيسمرنگمواد بي
.دفع شود) البفاض(شويي داخل چاهك دست)DEPC(اتيل پيروكربنات دي

DMSO)10-5(%شده داخـل فاضـالب دفـع شـود و يـا در صـورت       مقادير كم به شكل رقيق
.آوري گردندامكان جمع

Echinaceaدفع شود) فاضالب(شوييداخل چاهك دست.
شده در متن مربوط بـه دفـع پسـماندهاي مـواد     توصيهمطابق دستورالعملائوزين

.دفع گرددآوري و سپسشيميايي  مخصوص جمع
.دفع شود) فاضالب(شويي مقادير كم آن از طريق چاهك دستاتانول
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دفع 6روش شرح داده شده در فصل هاي مربوطه و مطابق دستورالعمل)مقادير كم در بافر(يد اتيديوم بروم
.شود

د شده در متن مربوط به دفع پسـماندهاي مـوا  توصيهمطابق دستورالعمل%10روشن فرمالين سبز
..آوري و سپس دفع گرددشيميايي  مخصوص جمع

.و سپس دفع شودبا آب رقيق)محلول رقيق(فرمالدئيد
.از طريق روش جمع آوري مواد شيميايي دفع شود)محلول غليظ(فرمالدئيد

.از طريق فاضالب دفع شودو سپسبا آب رقيق %1فرماميد با غلظت زير 
خطر زيستي دفع داراي هايظرف مخصوص زبالهدرجمع آوري شده و گلوتارآلدئيد

.شود
زيستي دفع خطرداراي هاي ظرف مخصوص زبالهدرجمع آوري شده و هماتوكسيلين

.شود
.شويي دفع شوداز طريق چاهك دستسپس با آب رقيق و %1اسيدكلريدريك

.شويي دفع شودبا آب رقيق و سپس از طريق چاهك دست)٪3(هيدروژن پراكسايد يا آب اكسيژنه
.شويي دفع شودبا آب رقيق و سپس از طريق چاهك دستموالر2اسيد سولفوريك 

.قابل دفع است) شوييچاهك دست(مقادير كم آن از طريق فاضالب ايزوپروپانول
FCS /از طريق فاضالب دفع شودپس از رقيق شدن با آب رنگ كننده كلرينمحيط داخل محلول بي.
.با آب از طريق فاضالب دفع شودز رقيق شدن پس امتانول

.شويي دفع شودبا آب رقيق و سپس از طريق چاهك دست%20بافر با متانول 
Paeonia formulaشويي دفع شودبا آب رقيق و سپس از طريق چاهك دست.

PBS)شويي دفع شودبا آب رقيق و سپس از طريق چاهك دست)محلول بافر شده فسفات.
Tween+PBS)06/0(شويي دفع شودبا آب رقيق و سپس از طريق چاهك دست.
. شويي قابل دفع استمقادير كم آن از طريق چاهك دست%1اسيد پريوديك 

شده در متن مربوط به دفع پسماندهاي مـواد  توصيهمطابق دستورالعمل%1فسفوموليبديك اسيد 
..آوري و سپس دفع گرددشيميايي  مخصوص جمع

PonCeau de Xylidine1 %قابل دفع است) فاضالب(شويي مقادير كم آن از طريق چاهك دست .
Rehmania 6 Formulaشويي، با آب رقيق و دفع شوداز طريق چاهك دست.

. مقادير كم آن از طريق فاضالب دفع شودمحلول شيفر
.داز طريق فاضالب با آب رقيق و دفع شو%1/0سديم دودسيل سولفات 

.از طريق فاضالب با آب رقيق و سپس دفع شود)SDS(سديم دودسيل سولفات % 1بافر 
هـاي  زبالـه از طريق فاضالب با آب رقيق شود يا از طريق ظرف مخصوصEDTAبافر تريس 

.دفع شودخطر زيستي
.از طريق فاضالب دفع شودbleachا يا اتوكالو باز ضد عفونيس پ)سرم جنين گوساله(FCS 10%محيط كشت نسجي با 

Tween-200/1%شويي با آب رقيق و سپس دفع شوداز طريق چاهك دست .
Weigerts شده در متن مربوط بـه دفـع پسـماندهاي مـواد     توصيهمطابق دستورالعملهماتوكسيلين آهن

.آوري و سپس دفع گرددشيميايي  مخصوص جمع
.هاي خطر زيستي دفع شودظرف مخصوص زبالهرديد ومژل آگاروز با اتيديوم بر

.هاي خطر زيستي دفع شودظرف مخصوص زبالهدر) پلي و غيرپالريزه(آكلريل آميد پلي
شده در متن مربوط به دفع پسـماندهاي مـواد   توصيهمطابق دستورالعملسيكلوهگزاميد 

..آوري و سپس دفع گرددشيميايي  مخصوص جمع
DMSO از طريقRMOدفع شود.
.هاي خطر زيستي دفع شودظرف مخصوص زبالهدرفايكول 
.هاي خطر زيستي دفع شودظرف مخصوص زبالهدر)مقادير زياد با درصد باال((Formomide)فرماميد 
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.دفع شودمصرف باريكيهابطريدركلروفرم/ فنل 
.هاي خطر زيستي دفع شودظرف مخصوص زبالهدرسيليكون
دفـع پسـماندهاي مـواد   مربوط بـه شده در متنتوصيهدستورالعملمطابق  (Histolene)هيستولن

.آوري و سپس دفع گرددجمعمخصوص شيميايي  

آنهـا بـه   ترينمهمپسماندهاي شيميايي نبايد به داخل فاضالب دفع شوند كه از جمله بسياري از
:شرح ذيل است

، استونيتريلگزيلولنزن، متانول، اتانول، استون، ب: قابل اشتعالهاي حالل�
كلروفـرم، تتراكلريـدكربن، دي كلرواتـان، دي كلرومتـان، تـري كلرواتـان،       : لوژنـه هايهاحالل�

)Freon(فرئون
ــيدها� ــيدپركلريك،: اس ــيد،    اس ــتيك اس ــري كلرواس ــولفوريك، ت ــيدهيدروكلريك، اسيدس اس

اسيدفسفريك، اسيدنيتريك
يدروكسيدسديمهيدروكسيدآمونيوم، ه: بازها�
م، سرب، روي، منگنز، نيكل، موليبدات، نقره، مسآرسنيك، باريم، كرو: فلزات سنگين�
آميـد، فرمالدئيـد، سـولفيدها، فنـل، هيـدرازين، سـيانيدها،       آزايد، آكريل: مواد شيميايي سمي�

هماتوكسيلين ارليخ 
...ها وروغن: مواد متفرقه�
.وه هستند، نبايد به داخل فاضالب دفع شوندهايي كه حاوي جيمحلولمي عالوه تمابه�

هرگـز  يـد، اهمطمئن نشد،اندكه با يك نام تجارتي خريداري شدهاز محتويات مواد شيميايي زماني كه تا: نكته 

.فاضالب دفع نكنيداز طريقآنها را
ي شـوند و بعـد از خنثـي سـاز    در نظـر گرفتـه مـي   مواد بدون خطر مواد شيميايي ذيل به عنوان 

:نمودفاضالب دفع آنها را درتوانمي
:مواد آلي•

)سديم، پتاسيم، كلسيم و آمونيوم: (هااستات
اسيدهاي آمينه

هاي سديم، پتاسيم، منيزيم، كلسيم و آمونيوماسيدنيتريك و نمك
هاي سديم، پتاسيم، منيزيم، كلسيم و آمونيوماسيد الكتيك و نمك

، سوكروز و مالتوزمثل گلوكز، الكتوز، فروكتوز: قندها
):معدني(مواد غير آلي •

)منيزيم، كلسيمسديم، پتاسيم،(ها كربنات)سديم، پتاسيم(ها كربناتبي
)منيزيم، كلسيمسديم، پتاسيم،(ها سيليكات)سديم، پتاسيم(ها ديدي

)منيزيم، كلسيمسديم، پتاسيم،(كلريدها )سديم، پتاسيم، منيزيم و پتاسيم(ها بورات
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)كلسيم(فلوريدها )سديم، پتاسيم(ا هوميدبر
)آهن، سيلسيومسديم، منيزيم، كلسيم، آلومنيوم،(اكسيدها 

)منيزيم، كلسيم، آمونيومسديم، پتاسيم،(ها ولفاتس
)سديم، پتاسيم، منيزيم، كلسيم و آمونيوم(ها فسفات

شيميايي شرح داده شده ارزيابي و نگهداري برخي از مواد مربوط بهنكات مهم4-2در جدول 
.است

نكات مهم ارزيابي و نگهداري برخي از مواد شيميايي: 4- 2جدول 
خواص شيميايي و موارد توجهنام ماده
.استسوزيداراي خطر متوسط آتشاستيك ، گالسيالاسيد 

.قرار نگيردنيتريك هرگز در نزديكي اسيد و نگهداري شودPVCدر ظروف 
.سوزي استداراي خطر اشتعال و ايجاد آتشزيرا نگهداري گردددر مقادير كم استون

.اثرات خورندگي دارد،با آب واكنش نشان مي دهدكلريدآلومينيوم بدون آب
.در هنگام پخش قطرات داراي عوارض و خطرات تنفسي استهيدروكسيدآمونيوم

.خريداري و نگهداري شودPVCدر ظروف با پوشش 
.استاي بخارات سمي دارسولفيد آمونيوم

.صورت محلولهاي از قبل رقيق شده خريداري شودبهتر است بهباريم و مواد محتوي تركيبات آن
.سوزي استكارسينوژن و داراي خطر آتشبنزن

ـ   ودر صورت خشك شدن داراي خواص انفجاري استپراكسيد بنزن خـود منفجـر   هممكن اسـت خـود ب
.شود

.شودخود منفجرخودبهممكن است است وو با خواص خورندگي باالر سميبسيا) Bromine(برومين
.داردF°22-اشتعالسوزي شديد، با دماي خواص آتشسولفيد كربندي

.سوزي شديد داردخواص آتش)Collodion(كولوديون 
.استسوزي شديدداراي خواص آتشاتيل اتر

.دزا كنممكن است ايجاد پراكسيدهاي حساس شوك
.تنفسي استاثرات سوءداراي اسيدهيدروكلريك

.خريداري شودPVCيبا ديوارهيهابايد در بطري
بايد محلولهـاي از قبـل رقيـق شـده خريـداري شـود و از ذخيـره سـازي مقـدار زيـاد آن           

.خودداري شود
.نبايد در نزديكي فرمالدئيد نگهداري شود

.استو قابل اشتعالسميسولفيد هيدورژن 
توليد مثـل، خـون سـازي و    متفاوت در بدن مانندبر اعضاي سمياثراتزا و داراي سرطانسرب و تمام تركيبات سرب دار

.استزاييسرطان
.بسيار قابل اشتعال استپودر منيزيم
.حرارت داده شودبخاربايد در زير هود مخصوصواستبه شدت سمياكسيد جيوه

.آن خودداري شودپسماندهايباالي دفعهزينهو ص سمياز مصرف جيوه به علت خوا
.استخورنده و اكسيدكنندهاسيدنيتريك

.نگهداري گرددPVCيبا ديوارهدر مقادير كم خريداري شده و در ظروف 
.سوزي داردايجاد آتشخطر انفجار و اسيدپركلريك

.شودبه سرعت از طريق پوست جذب ميواستبسيار سميفنل
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.استبسيار سمينل تيوكارباميدف
.استنيمه عمر كوتاهوسوزيآتشدر ايجادباالخطرآب است و دارايجاذبفسفر قرمز
.استبا هوا واكنش دهنده فسفر زرد

.داردنيمه عمركوتاه.استخورندهنشان مي دهد و واكنش با آب فنوكسيد فسفر
.فجر شوددر صورت خشك شدن ممكن است مناسيد پيكريك

.اكسيدكننده قوي استپتاسيم
.به شدت سمي استسيانيدپتاسيم

اي نگهداري گردد كـه از تمـاس بـا    به همين دليل بايد به شيوه.استواكنش دهنده با آبسديم
.آب و هوا جلوگيري شود

.به شدت سمي استسديم آزايد
.به شدت سمي استسيانيدسديم
.تبه شدت سمي اسفلوريد سديم
.به شدت سمي استسولفيد سديم
.گرددنگهداري ميPVCي و در ظروف با ديوارهدر مقادير كم خريدارياسيدسولفوريك

.توليدكننده پراكسيدها استفورانرورهيدتترا
.استسرطان زاو به شدت سميتيوره
.سوزي همراه استبا خطر آتشتولوئن
.استسرطان زاكلرواتيلنتري
.سوزي همراه استو با خطر آتشاستسميزيلولگ

.سوزي همراه استبا خطر آتشپودر فلز روي

بندي بسته
رقيـق پس از طور مستقيم توان بهخطر را ميهمانطور كه قبال بيان شد پسماندهاي شيميايي كم

ت كـه ايـن   بـديهي اسـ  . دفـع نمـود  ) مثال در بخش بيوشـيمي (با آب در فاضالب اختصاصي نمودن
بنـدي و  دهند نياز به بسـته پسماندها كه در آزمايشگاه بيشترين حجم توليد را به خود اختصاص مي

بندي توصيه اما درخصوص پسماندهاي شيميايي پرخطر، بسته؛بعدي ندارندسازي و اقدامات ذخيره
در )كي و شـيميايي هاي فيزيروشبا استفاده از(سازي يك برنامه خنثييدالمقدور باحتي. گرددمي

از طريـق  را پسـماندهاي شـيميايي پرخطـر    تدوين گردد تا با انجام آن بتـوان تعـدادي از  هر مركز
. نموددر محل دفع )علميمطابق منابع معتبر(هاي ديگر فاضالب يا روش

بايد بـه  ، قبل از دفعسازي پسماندهاي شيمياييذكر اين نكته ضروري است كه در صورت ذخيره
مـثال پالسـتيك مقـاوم بـراي     با محتويات آن توجـه گـردد؛  آوري پسماند جنس ظرف جمعسب تنا
.كاربرد داردبراي اسيدهاي معدنيآوريجمعايو يا ظروف شيشههاحاللآوري جمع

يك محل امن و مطمئن براي ذخيره پسماندهاي شيميايي تا هنگام دفع قطعي آنهمچنين بايد 
.فته شوددر آزمايشگاه در نظر گر

اسـت كـه   شـرح داده شـده  CLSIدر منابع مواد شيميايي سازي خنثيي جهتهاي مختلفروش
.دنماينا استفاده آنهازطور داوطلبانه توانند بهها ميآزمايشگاه
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تا مرحله آمايش نهاييحمل و نقل پسماندهاي شيميايي
باشند يا فلزي يظرف پالستيكمتشكل از يك ييهاحمل و نقل بايد مجهز به محفظهاتسـموس
واد ـبديهي است براي هـر يـك از مـ   .رد ـگيقرار مياوم در داخل آن ـري با جدار مقـظرف ديگكه 

ع ماده شيميايي كه در كه جنس آن متناسب با نويك ظرف اختصاصي وجود دارد زاشيميايي خطر
اذب ـمواد جـ زردد كه با استفاده اـگراحي ميـاي طگونهو بهته شده ـيرد در نظر گرفـگآن قرار مي

يـده  نامLab packاين ظروف كـه  دفع . گيردورت ـسازي در آن صيا فيلتر بخشي از مراحل خنثي
. ديرگميجامـانآنهاحتوياته به نوع مـوند با توجـشمي

هـا در ايـن خصـوص    گاهـبنابراين آزمايش؛ور ما وجود نداردـاي در كشهـين برنامـال حاضر چنـدر حاز آنجا كه 
. اين مواد با توجه به نكات مندرج در بندهاي قبلي نخواهند داشتصحيحعـئوليتي فراتر از دفـمس

زا ات مهم را جهت دفع ايمن مواد خطـر كه با كمك آن بتوان تمام نكيك چك ليستازاستفاده
.، در اين مرحله بسيار مفيد استدر نظر گرفت

:از سواالت اين چك ليست عبارتند
تناسب دارد؟پسماندآيا ظروف مناسب و سالم به كاربرده شده و با نوع -
؟اندگذاري شدهطور صحيح نشانهظروف بهآيا مواد داخل ظروف با هم تناسب دارند؟ آيا -
؟ اندگذاري گرديدهور صحيح و كامل نامطشيميايي بهآيا ظروف محتوي مواد-
است؟ مناسب و داراي يك درب محكم آيا ظرف -
در آزمايشگاه مناسب است؟ موادسازي آيا محل ذخيره-
،يمياييشـ شامل  نام مـاده حداقلمربوط به آمايش ماده كه روي آن اطالعات كامل برگهعالوه بايد به

توجه به اين نكتـه  . قيد شده است، تكميل و برروي ظروف چسبانده شودآن pHو درصد تركيبات
بنـدي  آزمايشگاه بايد جهت حمل و نقل مواد شيميايي و بستهمربوطه در اركنانضروري است كه ك

. مناسب آن آموزش ببينند و مدرك معتبر داشته باشند
الزم به ذكر است كه توضيحات فوق در كشورهاي پيشرفته اجرا و به دقت پيگيري مي گردد ولي از آنجا 

هـاي  د ندارد بايد تا حد امكـان از روش مطرح شده وجوامكاناتما در شرايط كنوني بسياري ازكه در كشور
. گونه پسماندها استفاده نمودو كاربردي جهت دفع اينقابل اجرا
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راهنماي اصول مديريت پسماندهاي عفوني
به حداقل رساندن پسماندهاي عفوني و بازيافت

ترين اصـول در تـدوين   يكارگيري برنامه راهبردي مبتني بر كاهش توليد پسماند يكي از اساسبه
:گرددبرنامه مديريت پسماند است كه در اين بخش به نكات زير اشاره مي

هـاي انجـام   در روشكـارگيري اصـول علمـي   هاي ادرار، خون و مايعات با بـه كاهش حجم نمونه-1
آزمايش 

كـارگيري  هـاي مكـرر و در نتيجـه كـاهش توليـد پسـماند بـا بـه        گيريپيشگيري از انجام نمونه-2
هاي جامع كنترل كيفيتبرنامه

)گيري با روش خالمانند خون( گيري هاي جديد نمونهشيوهاستفاده از تشويق و ترغيب به -3
كـاري  دوبـاره وارد چرخـه  اي ايمن و صحيح به شيوهها را بتوان آنوسايلي كهابزار و استفاده از -4

.نمود
اسـتفاده از جملـه ؛اسـتفاده نمـي شـوند   ي كه به مقدار زيادچند مركز از مواداستفاده مشترك -5

مورد استفاده در آزمايشگاهيكهاي بيولوژمشترك از فرآورده
پسماندهاي عفونيدنرسانحداقلجهت بهجارياي برنامهارزيابي دوره- 6

جداسازي پسماندهاي عفوني
دهـد،  دسته قـرار مـي  اينآنها را نيز در ،عفونيمخلوط شدن پسماندهاي بدون خطر با انواع از آنجا كه 

. لذا بايد برنامه راهبردي مديريت پسماند بر جداسازي پسماندهاي عفوني از ديگر پسماندها استوار باشد
مشـي آن مركـز،   عفونـت و ايمنـي در هـر موسسـه، براسـاس سياسـت و خـط       كنترلمسئول يا 

بـه  راناسـب آنهـا  و دفع مجهت انتقال ايمنپسماندهاي عفونيبنديمسئوليت تدوين روش دسته
.عهده دارد
مقـرون بـه   ن و يتـر مـن يد پسماند مشخص و بـر اسـاس آن ا  ي، نوع و محل تولبنديدستهن يدر ا
در مرحله يپسماندهاي عفونين رابطه جداسازيدر ا. گردديآمايش انتخاب ميهاروشترين صرفه

. و معتبـر اسـت  هبـرد علمـي  ترين راگر، مهميكديها از آنيگر پسماندها و سپس جداسازياول از د
:ازها باشد عبارت استشگاهياز آزماياريبسيبرايمناسبيتواند الگويها كه ميبندن طبقهياز ايكي
مواد تيز و برنده -1
و مايعات بدنيخونيهافرآورده-2
يكيو پالسـت ياشـه يهاي خـوني يـا ادرار ماننـد ظـروف ش    افت آلوده به فرآوردهيظروف قابل باز-3

غيرهوخون، سرم، ادراريحاو
مدفوع و ظروف مربوطه-4
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شناسي تشريحيپسماندهاي آسيب-5
ك مانند واكسن و غيره يولوژيعوامل ب- 6
اي كه در محيط آزمايشگاه به يك عامل عفوني آلوده كشت و هر مادهيهاطيمحيظروف محتو-7

. يا مشكوك آلوده شده باشد
گـر پسـماندها و بـا    ين پسماندها با ديشود كه ايايد سعاالمكان بيبندي، حتمين تقسيايبر مبنا

اتخاذ گردد تا با توجه به مراحـل اشـاره شـده در    يبيترتبايددر مرحله بعد . گر مخلوط نشونديكدي
.گردندييزدايشگاه، آمايش و آلودگين مواد در داخل آزمايراهنما، ا

كارگيري اصول ايمنيو بهيپسماندهاي عفونيبررس
از دسـتكش، لبـاس محـافظ،    ديبايو بالقوه عفونيعفونپسماندهاي و حمل و نقل يبررسهنگام 

در برابـر نفـوذ   ديـ ها بان دستكشيا. ماسك و يا ساير وسايل حفاظتي در صورت لزوم استفاده گردد
و سـپس شسـته   يهـا ضـدعفون  رون آوردن دستكش، دسـت يبكار وآب مقاوم باشند و پس از اتمام 

.شوند
تيز و برنده مواد-1

ش مويينـه،  يآزمـا يهـا ، لولـه هـا النسـت ، يجراحيهاغيها، ت، سرنگهاسر سوزناين مواد شامل 
شكسـته،  يهـا شكسته شده اعـم از لولـه سـرم، ظـرف كشـت، الم     ياشهيل شيوساميها، تماپيپت
مـورد  يهـا المCLSIن شـده توسـط   يـي تعيدر استانداردها. هستندهاكاتور و الملياپليهاسوزن

.رنديگين دسته قرار ميدر انيز شناسي و غيره ، خون يشناسكروبيميهااستفاده در بخش
كـه در برابـر   (Safety Box)در محفظـه ايمـن   توليد و پـس از اسـتفاده  در محل اين مواد بايد

راحـي  اي طهـا بـه گونـه   لبه ورودي به داخل اين محفظه. دنشدگي مقاوم است، قرار داده شوسوراخ
. باشدپذير نميسادگي امكانافتادن پسماندها از داخل اين محفظه بهاست كه بيرونده يگرد
هايي كه مقاومت بيشتري به پـارگي  از دستكشديكار با انواع پسماندهاي تيز و برنده باهنگامدر 

.دارند، استفاده گردد
.ام شودنبايد با دست انج) recapping(ها گذاري مجدد سوزندرپوش

.شودايمن استفادهيهاهاي تعبيه شده در محفظهجهت جدا نمودن سر سوزن از محل
ا خم يدن و ياقدام به شكستن، برديدليل وجود خطر فرورفتن سوزن و ايجاد آئروسل، هرگز نبابه

.ها نمودكردن سوزن
محكـم و  يهـا محفظـه از بايـد يوپسيافت مانند سوزن بيبزرگ و قابل بازيهاانتقال سوزنيبرا

. استفاده كرديمقاوم در برابر سوراخ شدگ
.داداتوكالو قراريهاسهيداخل كديها را نباسوزن
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:باشددفع پسماندهاي عفوني رديف دوم و سوم به اين شرح مي-3و2
محكـم محتـوي   يكيدر ظرف پالستغيره را بايدظروف حاوي مايعات شامل سرم، خون وتمامي 

ساعت مدت حداقل يكبه) باشد% 5به شرط اينكه داراي كلر فعال (10/1حلول وايتكس با غلظت م
روش مندرج ، مطابق باسازيوشو، ضدعفوني و سترونداد و سپس اقدام به اجراي مراحل شستقرار

.در بند آمايش نمود
شـود  يه مـ يا توصـ لـذ . شـود هاي مدفوع از روش سوزاندن استفاده ميمعموال براي دفع نمونه-4

با درب محكـم و بـه   يكيك ظرف پالستيمدفوع در يش ، ظروف محتويبالفاصله پس از انجام آزما
.آماده گردديمراحل بعديرد تا برايخطر زيستي قرار گرنگ زرد و عالمت

توصـيه  هـا،  ن نـوع نمونـه  ياز حمل و نقل و ذخيره ايناشياز خطرات احتماليريمنظور جلوگبه
كس يدقيقه فـ 30مدت حداقل به%10ن يفرمالباسه برابر حجم خوددرمدفوع يهانمونهگرددمي

.رند و براي دفع نهايي آماده شونديدر ظرف مربوطه قرار گيبندگردند و سپس جهت بسته
حـداقل يـك   (مـدت زمـان الزم  بهي، پس از نگهدارنيدر فرمالفيكس شدههاي بافتي نمونه-5
و ) معمـوال زرد رنـگ  (يك ظرف پالستيكي محكم با رعايت رنگ مـورد تصـويب در كشـور    در ) ماه

.گرددگذاري آماده دفع ميبندي و برچسبعالمت خطر زيستي جهت بسته
عات بدن آلوده يبا مايكه به نوعيموادميط كشت آلوده همراه با تمايمحيظروف محتو–7و6
قـرار گرفتـه و در   قابل اتـوكالو  يهاسهيد در كيالفاصله پس از تولبكيولوژيبيهااند و فرآوردهشده

.سازي فرستاده شوندبه واحد سترونشيجهت آما،حداقل زمان ممكن

ش يبه محل آمايد پسماندهاي عفونيانتقال از محل تول
تـا  يك پسـماند عفـون  يـ د يـ تولالمقدور مكاني بين و حتييبر كاهش فاصله زماناساس كار بايد

ديبا) باالگانههاي هفتدر گروه(نوع اول ين منظور پسماندهايبه ا. گرددش آن پسماند استوار يآما
نـوع  يپسـماندها . و ذخيره منتقل شـوند يبندما آمايش و سپس به محل بستهيد مستقيپس از تول

نـوع  پسـماندهاي  . ل گردنـد يبه بخش مربوطه تحويكشوشو و آبدوم و سوم جهت آمايش، شست
و ذخيـره  يبنـد ه به محل بستهيپس از اقدامات اول) بافت(و پسماندهاي نوع پنجم ) مدفوع(چهارم 
قـرار گرفتـه و   قابـل اتـوكالو   يهـا سهيدركديز باينوع ششم و هفتم نيپسماندها. ل داده شوديتحو
يبنـد و بسـته ينگهـدار ش به محـل يپس از آماشده و اتوكالو ) انيك روز در ميا ي(طور روزانه به

.ارسال گردد

پسماندهاي عفوني) تصفيه(آمايش 
جـاد  ياپسـماندها در  ا حذف توان بـالقوه  يكاهش ياست كه برايرونديآمايش پسماندهاي عفون

بخـار  يـا ق حـرارت  يـ سازي از طراز جمله سترونيمتعدديهاروش.ده استيگرديطراحيماريب
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كننـده  يمـواد ضـدعفون  اسـتفاده از گـاز،  ق بخاريـ از طرهي، تصـف )فـور (خشك يا گرمايو ) اتوكالو(
. وجود داردجهت انجام اين كار د يجديهايآورفنيريكارگو بهييايميش

:گردديان مير بيها همراه با كاربرد آنها به شرح زبخشي از اين روش
)ق حرارت با بخاريه از طريتصف(اتوكالو با استفاده ازآمايش 

با استفاده از هاي كشت آلوده و مواد آلوده بايد وني از نوع مواد تيز و برنده، محيطتمام پسماندهاي عف
.آمايش گردنداتوكالو
د روزانه پسماندهاي يتولبهدستگاه اتوكالو مناسب جهت خريد حجم در انتخاب گردد يه ميتوص
.نيز توجه گردديعفون

درجـه  121يساعت با حداقل دمـا قه تا يكيدق30سترون شدن حداقل يبرايشنهاديزمان پ
گـردد محـل قـراردادن    براي جلوگيري از بوي بد و خطرات احتمالي پيشنهاد مي.گراد است يسانت

. در نظر گرفته شـود اتوكالو در خارج از فضاي آزمايشگاه و در محلي كه تهويه مطلوب داشته باشد، 
.كردآن استفادهبراي رفع بوي بدمعطر كننده اتوكالو يهاتوان از قرصمي

)فور(آمايش از طريق حرارت با هواي خشك 
دو تا چهار ساعت شـرايط بـراي نـابودكردن    مدت بهC180-160°در اين روش به كمك حرارت 

ها و ظروف محتوي خون و مايعـات  شيشهسازي اين روش جهت سترون. گرددها فراهم ميارگانيسم
.كاربرد داردوشو پس از شست

كننده شيمياييد ضدعفونيآمايش با موا
مـواد  . كـاربرد دارد ضـدعفوني سـطوح   ا يـ و يخـون يهـا عات و فرآوردهيه مايتصفين روش برايا

داراي كلرفعال، فرمالدئيد، فنل، يد، پراكسيد هيدروژن و الكل هسـتند،  ي كهمانند تركيباتشيميايي
.گردديشنهاد ميپ) اع پسماندهاي عفونيانو3و 2بند (كردن ظروف محتوي سرم و مايعات يبراي ضدعفون

ظـروف محتـوي  ميگـردد تمـا  يشـنهاد مـ  ياز آلـودگي پ پيشـگيري شو جهت ودر مرحله شست
در داخل يك ظرف پالسـتيكي محتـوي مـاده    )آنهاهمراه با محتويات(هاي خوني و مايعات فرآورده

ه محلول اوليه داراي كلر فعال به شرط اينك(10/1با رقت ) وايتكس(كلريت سديم يپوسفيدكننده ه
وشـو ضـمن   سپس مسئول شست. ساعت نگهداري شودكيمدت به، ريخته شود و حداقل )باشد% 5

روپوش و ساير وسايل حفـاظتي اقـدام بـه    ،دستكش مناسباز جمله استفاده ازرعايت نكات ايمني 
نيـز  آب مقطـر  بـا  شدن آنها سه مرتبـه كشي ظروف و خشكوشو با فرچه نموده و پس از آبشست
دو تـا چهـار سـاعت    مـدت  بـه C180-160°فـور در گرمـاي   دركشي شده و سپس اين ظروفآب

طور كامل ايـن مبحـث   به) فصل چهارم(اي وسايل شيشهفني در قسمت دستورالعمل. شودسترون 
.شرح داده شده است
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يبندبسته
طـور  بـه كـه  يكسـان تمـامي يالزم بـرا يمنيباشد كه اياگونهبهبايديپسماندهاي عفونيبندبسته
سـت  يط زيمحـ بـراي  ين آلودگين كمتريچنهم. رعايت گرددكار دارند و ها سرم با آنيرمستقيم و غيمستق

باشـد،  ) لنياتـ يپلـ (ك محكـم ين پسماندها كه بهتر است از جنس پالستيايظروف محتو.ايجاد گردد
.استحكام و مقاومت داشته باشند،، حمل و دفعيسازرهيل ذخمراحگردد كه در تمامي يطراحينحود بهيبا

تـر بسـته   ز شدن پسماندها با دقت هـر چـه تمـام   ياز سرريريجلوگيبراديظروف بامي تمادرب 
گذاري و ذخيره موقت جهت آمايش نهايي آماده شده و يا به موسسـه حمـل   شوند و پس از برچسب

.دنتحويل گردپسماندهاو نقل
در ظروف مخصوص با مقاومت كافي قرار گرفته و بايد،يعات عفونيمامطابق مراجع معتبر علمي اينكه با

حاضر ران در حال يل عدم امكانات الزم در ايدلآماده گردد، اما بهجهت انتقال و دفع يگذارپس از برچسب
. مربوطه بيان شده استشكه در بخشگاه هستندين مواد در محل آزمايها موظف به آمايش اشگاهيآزما

يگذاربرچسب
و زردرنگ با عالمـت  )نيلياتيپل(يكيپالستيهاما در بستهيمستقديپسماندهاي عفوني بامي تما

ن مـواد در برچسـب   يـ د ايخ توليشگاه و تاريبهتر است عالوه بر عالمت فوق، نام آزما. رنديخطر زيستي قرار گ
.ذكر گردد) شونديشگاه منتقل ميبه خارج از آزماييدفع نهاخصوص پسماندهايي كه جهت به(فوق 

قبل از آمايشپسماندهاي عفونينگهداري 
بايد با عالمت خطر زيستي، نگهداريمحل و ذخيره شوند طور موقت المقدور بهپسماندهاي عفوني حتي

كزي كه مجهـز بـه كـوره    در مرامعموال .داشته باشد و در نزديكي محل توليد يا آمايش قرار شدهمشخص
محل مذكور توجه به اين نكته ضروري است كه . شوندمي ن محل ذخيره يهمدر پسماندها سوز هستند زباله

.وشو باشدو كف و ديواره آن كامال قابل شستبوده بايد مجهز به شبكه فاضالب 

حمل و نقل پسماندهاي عفوني
باشـد و بـراي هـر بخـش، فضـاي      دربسـته ) نرهـاي كانتي(حمل و نقل پسماندهاي عفوني بايد در ظـروف  

مسير حمل و نقل از محل آزمايشگاه تا كانتينر مخصوص حمـل و نقـل بايـد    . اي در نظر گرفته شودجداگانه
.داشته باشدوجود كمترين تماس با بيماران و كاركنان بوده وكوتاه 

وسيله دست و با رعايت اصول ايمنـي  بهها، حتما حمل آنها همچنين به منظور جلوگيري از پارگي كيسه
كـارگيري ابزارهـاي   انجام شـود و از بـه  ) ، ماسك و ساير وسايل حفاظتي الزماستفاده از دستكش مناسب(

.مكانيكي خودداري گردد
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آمايش نهايي پسماندهاي عفوني
مبحث موسسات مجـري برنامـه   دراصول و شرايط مراكز آمايش نهايي و دفع پسماندهاي عفوني

براسـاس مراجـع معتبـر علمـي     الزم به ذكـر اسـت كـه    .  گرديده استذكر اندآمايش و انهدام پسم
زمـين  خاكستر آن درپسماندهاي عفوني ابتدا سوزاندن ضايعات و سپس دفن روش براي دفع بهترين 

سوزها استانداردهاي الزم در خصوص جلـوگيري از  به شرط اينكه زباله؛ )با عمق زيادترجيحا (است
. طي را دارا باشندهاي زيست محيآلودگي

شناسي تشريحيمديريت دفع پسماندهاي آسيب
:شناسي تشريحي به تفكيك به شرح زير استچگونگي دفع پسماندهاي آسيب

:هاي بافتينمونه-1
چنانچـه نمونـه كالبدگشـايي   ، هـا تعيين شده جهت نگهداري نمونـه زمان پس از طي مدت 

صـورت در  در غيـر ايـن  . وازين شـرعي عمـل شـود   يا اعضا بـدن باشـد براسـاس مـ    )اتوپسي(
.ايمن قرار داده شده و دفع شوديهامحفظه

: هاي پارافينيبلوك-2
مصـوب آزمايشـگاه   مطابق دسـتورالعمل ،پس از طي مدت زمان تعيين شده براي نگهداري

.گردنده و دفع مرجع سالمت در كيسه زباله ريخته شد
: هاي سيتولوژي و پاتولوژيالم-3

براي نگهداري در دسـتورالعمل فـوق در محفظـه ايمـن     از طي مدت زمان تعيين شدهپس 
.گردندفظه پر شد به طريق بهداشتي دفع كه سه چهارم محريخته شده و پس از اين

: مواد شيميايي-4
.پسماندهاي شيميايي دفع گردندمديريتهاي مندرج در راهنماي اصول بر اساس توصيه

هاي مورد استفاده و قطعات مصرف ميكروتوم، سر سوزنباريكيهاغتيجراحي، يهاتيغ-5
: شيشه شكسته شده

مطابق مراحل ذكر شده در راهنماي اصول دفع پسـماندهاي عفـوني در محفظـه ايمـن ريختـه      
طريق بهداشتي و بهشدهزدايي توكالو آلودگيچهارم محفظه پر شد، با اكه سهپس از اين. شوندمي

.گردنددفع 
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راهنماي اصول مديريت پسماندهاي پرتوزا
ها و مواد پرتوزا كه طيـف بسـيار   هاي كشور در زمينه استفاده از كيتبراساس ميزان فعاليت آزمايشگاه

اي براي ايـن منظـور تـدوين نمـوده كـه      راهنماهاي ويژهشود، سازمان انرژي اتمياي را شامل ميگسترده
. ت آن هستندها ملزم به رعايآزمايشگاه

هاي ضروري در اين رابطـه، دسـتورالعمل دورريـزي پسـماندهاي مـرتبط بـا       كي از دستورالعملي
تبطمـر يهـا آزمايشـگاه وگـردد است كه در انتهاي اين بخـش ارائـه مـي   125هاي حاوي يد كيت

، سـاز نبرابر پرتوهاي يـو ضمنا به دليل اهميت مديريت ايمني در. موظفند مطابق با آن عمل نمايند
در اين بخش به اصول كلـي و مراحـل مختلـف    . گيردمورد بحث قرار ميششم، در فصل اين مطلب

.گذاري و آمايش پسماندهاي پرتوزا اشاره كوتاهي خواهيم داشتبندي، برچسبجداسازي، بسته

جداسازي پسماندهاي پرتوزا
هـا و  مواد پرتوزا اعم از ايزوتـوپ است كه مي با توجه به مراحل مختلف دفع اين نوع پسماند، الزا

پسماندها بايد اينچنينهم.راديوداروها با توجه به ميزان نيمه عمر در محل توليد از هم جدا شوند
.از ديگر پسماندها در محل توليد جدا گردند

از رامـايع  پسـماندهاي انـواع مختلـف  در مراكزي كه با پسماندهاي مايع سر و كـار دارنـد، بايـد   
.پسماندهاي جامد، مايع و مواد تيز و برنده در محل توليد از يكديگر تفكيك گردندر و نيزيكديگ

آوري پسماندهاي پرتوزابندي و جمعبسته
آوري و نگهـداري انـواع   هـاي مختلفـي بـراي جمـع    در يك برنامه جامع مديريت معموال محفظـه 

كـه در اختيـار موسسـات قـرار    اندشدهتدارك ديده ميپسماندهاي پرتوزا از طرف سازمان انرژي ات
مثال ظروف پالستيكي دربسته براي پسماندهاي مايع، محفظه اختصاصي از جنس مقوا با ،گيرندمي

شـدن  آستر پالستيكي براي پسماندهاي جامد و خشك و ظروف مخصوص و مقاوم در برابر سـوراخ 
.براي پسماندهاي نوك تيز

.جايي بسته شودو پيش از هرگونه جابهبودهبايد كامال محكماين ظروف است درب تماميبديهي

زدنبرچسب
هـاي فـوق   بندي ضروري است كه بر روي هر يك از بستهبا توجه به موارد بيان شده در بند بسته

.برچسب مخصوص كه نشانگر عاليم هشداردهنده و همچنين نوع پسماند است، قرار گيرد
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در محل آزمايشگاهآمايش
در محل ذخيـره  ) روز65نيمه عمر كمتر از (تجزيه به روشتوان آنها را پسماندهاي مايع كه نمي

.توان از طريق سامانه فاضالب دفع گرددشرايط ذيل ميوجوداز بين برد، در صورت 
.سال باشددرCi1حداكثر مقدار ماده پرتوزا براي دفع در سامانه فاضالب در يك مركز ) الف-1
.باشددر سال Ci1براي دفع در سامانه فاضالب در يك مركزC-14حداكثر مقدار مجاز ) ب
.باشددر سال Ci5براي دفع در سامانه فاضالب در يك مركز  H-3حداكثر مقدار مجار ) پ
تواند براي آمـايش پسـماندهاي پرتـوزا اسـتفاده     ميشوييدستهر مركز فقط از يك چاهك -2
بديهي است كه براي اين منظور مركز مربوطه بايد با توجه به حجم و غلظت ماده پرتـوزا، بـه   يدنما

مربوطـه بـا   شـويي دستضمنا چاهك . سازي استفاده نمايداز آب جهت رقيقمناسب و كافيميزان 
. عالمت هشداردهنده مشخص گردد

توجه به بند اول، از مقدار تعيين شده انه نيز بايد با ه و ماهميزان دفع پسماندهاي پرتوزا روزان-3
.بيشتر نباشدميتوسط سازمان انرژي ات

.حتما مواد پرتوزاي دفعي بايد محلول در آب باشند-4
.دفع كردبا اين روشتوان، نميهاي قابل اشتعال كه قابليت مخلوط شدن با آب را ندارندحالل- 5
.شوند، نبايد از طريق سامانه فاضالب دفع گردندجزيه ميمواد پرتوزايي كه به آساني در محل انبار ت- 6

هاي كشور به دليل حجم كم پسماندهاي پرتوزا و نيمه عمـر  خوشبختانه در بسياري از آزمايشگاه
.توان آنها را با شرايط فوق از طريق فاضالب دفع نمودكوتاه مي
.گرددهاي ديگر آمايش در بند مربوطه ذكر ميروش

سماندهاي پرتوزاانتقال پ
گيـرد، بايـد جهـت    ش قـرار نمـي  پسماندهاي پرتوزا كـه در محـل آزمايشـگاه مـورد آمـاي     ميتما
اوراق و اسناد حمـل  . از محل آزمايشگاه منتقل شوندميسازي يا دفع توسط سازمان انرژي اتذخيره

مورد مين انرژي اتاين مواد شامل نوع، حجم و زمان دريافت اين پسماندها بوده و بايد توسط سازما
نهـايي برعهـده سـازمان    يبديهي است از اين مرحله به بعد مسئوليت دفع و وارهاي. قرار گيردتاييد

.استميانرژي ات

سازيذخيره
كـه ايـن محـل    گرددتعيين ميمي محل ذخيره و انبار پسماندهاي پرتوزا توسط سازمان انرژي ات

كه در آنها تمام شرايط ايمنـي بسـته بـه نـوع     هاييبستهسط تواين پسماندها. بايد محلي امن باشد
.به آن محل منتقل گردند،ماده پرتوزا رعايت گرديده و اوراق آنها تكميل شده است
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روز يا كمتر است به روش تجزيه در محل ذخيره از بين 65معموال مواد پرتوزا كه نيمه عمرشان 
.روندمي

پسماندهاي پرتوزاآمايش
تخليه پسماندها در يك سامانه فاضالب بهداشتي، : پسماندهاي پرتوزا عبارتند ازآمايشهايروش

كردن در يك محل به انتشار در اتمسفر، سوزاندن، انتقال پسماند براي دفن در يك محل و يا ذخيره
وپ، كاربرد هر يك از اين روشها بستگي به نوع پسماند، نيمه عمر راديوايزوت. منظور تجزيه نهايي آن
.هاي قانوني داردنامهقابليت اشتعال و آيين

:آمايش پسماند از طريق سامانه فاضالب بهداشتي•
.مربوط به آمايش در محل آزمايشگاه مورد بحث قرار گرفته استكه در قسمت

:اتمسفرانتشار در •
اين گازهـا  گيرد و معموال مورد استفاده قرار مي133اكسيدهاي كربن يا گزنوناين روش براي دي
.شودبه داخل اتمسفر فرستاده مي) با فيلتر مناسب(از طريق يك هود 

:سوزاندن•
كـار گرفتـه  اند بـه بيشتر براي الشه حيواناتي كه در مراكز تحقيقاتي با مواد پرتوزا تماس داشته

و گيرد كـه بـرروي آن ميـزان   هاي مخصوص قرار ميمعموال الشه اين حيوانات در كيسه. شودمي
عالوه پـس از سـوزاندن بايـد ميـزان پرتـوزايي      به.گرددنوع ماده پرتوزا و ايزوتوپ مصرفي ذكر مي

.گيري شودخاكستر توليد شده قبل از دفع نهايي آن اندازه

مستندات در برنامه مديريت پسماندهاي پرتوزا
ني يـا تحقيقـاتي   هـاي تشخيصـي، درمـا   كسب مجوز الزم براي استفاده از مواد پرتوزا در فعاليت�

موسسه
هـاي موسسـه و وظـايف    فعاليتميبا ذكر تماميقرارداد منعقده بين موسسه و سازمان انرژي ات�

طرفين نسبت به يكديگر
هاي آن موسسه در زمينه استفاده از مواد پرتوزافعاليتميثبت تما�
هاي بازديد بازرسان سازمان انرژي اتميثبت گزارش�
شدن اتفاقي مواد پرتوزا در محيط با توجه بـه  نحوه برخورد در مواقع ريختهتدوين راهنماي ويژه �

مقدار و درجه سميت يا نيمه عمر ماده پرتوزا
ثبت روزانه حجم و نوع پسماندهاي مورد آمايش در محل آزمايشگاه�
تكميل و ثبت اسناد مربوط به انتقال و دفع پسماند توسط سازمان انرژي اتمي�
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د حجم، نوع و زمان تحويل از مركز و زمان تحويل آن به مركز انهـدام پسـماند مسـتقر در    در اين اسناد باي
.مشخص گرددسازمان انرژي اتمي

مشخص شدن چاهك اختصاصي دفع پسماند پرتوزا�
درخصوص مديريت دفع پسماندهاي پرتوزامينامه و مقررات سازمان انرژي اتآيين�
براي آمـايش ش در آزمايشگاه و انواع پسماندهايي كهمشخص كردن انواع پسماندهاي مورد آماي�

.گردندبه خارج آزمايشگاه منتقل مي
مشخص نمودن نحوه مديريت دفع مواد تيز و برنده آلوده به مواد پرتوزا�

دستورالعمل دورريـزي  پسماندهاي پرتوزا، منظور آشنايي هرچه بيشتر خوانندگان در زمينه دورريزيبه
واحد امـور حفاظـت   (كه توسط سازمان انرژي اتمي125هاي حاوي يد ي مرتبط با كيتپسماندها) وارهايي(

.گرددبه شرح ذيل بيان مي،تدوين گرديده است) در برابر اشعه

هاي حاوي با كيتهاي مرتبطپسماند) وارهايي(دستورالعمل دورريزي 
125-I

راديوكيـت  ) ميكرو كوري200(بسته 50ها بيش از هايي كه مصرف آنآزمايشگاهتمامي
:در ماه است، بايد موارد زير را رعايت نمايند

.آوري و نگهداري گرددهاي پالستيكي دربسته جمعها بايد در بطريپسماند•
هـا  آوري و روي بستههاي پالستيكي مقاوم و غير قابل نشت جمعهاي جامد بايد در كيسهپسماند•

در سـطل پالسـتيكي مناسـب كـه داخـل آن بـا كيسـه نـايلوني         عالمت خطر اشعه نصب گردد و
.پوشانده شده باشد، قرارگيرد

و پس از خاتمه كار شدههاي مايع و جامد تهيه آوري پسماندالزم است محل مناسبي براي جمع•
.ها از آزمايشگاه خارج و به اين محل منتقل گردندروزانه اين پسماند

ي راديوكيت بايد نسبت به انعقاد قرارداد با واحد پسمانداري سازمان هاي با مصرف باالآزمايشگاه•
.ها تحويل واحد مذكور گرددپسماندمياقدام و تماميانرژي ات

هـاي آزمايشـگاهي   هـاي پرتـوزا را همـراه بـا پسـماند     آزمايشگاه تحت هيچ شرايطي نبايد پسماند•
.دورريزي نمايند

راديوكيت در مـاه  ) ميكروكوري200(بسته 50از در صورتي كه مصرف آزمايشگاه كمتر 
:هاي حاصل بايد نكات زير رعايت گرددباشد، جهت دورريزي پسماند

:هاي مايعپسماند
.آزمايش تجاوز نكند500در هر روز از •
.آزمايش تجاوز نكند5000در هر ماه از •
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:هاي جامدپسماند
هـاي عفـوني بـا شـرايط     به همراه ساير پسماندتوان در يك بسته مناسب پسماندهاي پرتوزا را مي

:زير دورريزي نمود
.وزن هر بسته كمتر از ده كيلوگرم باشد•
.هاي بيش از ده آزمايش قرار داده شودبازاء هر كيلوگرم وزن بسته، نبايد پسماند•
.ز در هيچ نقطه از سطح بسته از پنج ميكروسيورت در ساعت تجاوز نكندوآهنگ د•
.عاليم خطر اشعه يا عاليم خطر مواد پرتوزا روي پسماند نباشدگونه برچسبهيچ•
اي كه احتمال نشت آلـودگي بـه   گونهالستيكي مقاوم قرار داده شود، بههر بسته در داخل كيسه پ•

.خارج وجود نداشته باشد
.مقادير دورريزي شده در هر نوبت در دفاتر آزمايشگاه ثبت گردد•
ن شهرداري داده شـود و تحـت هـيچ عنـوان در خـارج از محـيط       اورها مستقيما تحويل مامبسته•

.آزمايشگاه قرار نگيرد
شويي و فاضالب بـا مقـدار   گردد بايد ظرفدر هر نوبت كه مواد پرتوزا به داخل فاضالب تخليه مي•

.زياد آب شسته شود
.هاي پرتوزا بدون دليل موجه نبايد در محل آزمايشگاه نگهداري گردندپسماند•
ها قبـل ويال(ها بايد از عدم امكان استفاده مجدد آنها اطمينان حاصل نمود از دورريزي ويالقبل •

).از دورريزي شكسته شوند



پنجمفصل

راهنماي تدوين دستورالعمل

مديريت عدم انطباق

اي ازمجموعه

مديريت كيفيت سيستم مستندات 
پزشكيدر آزمايشگاه
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205/ مديريت عدم انطباق راهنماي تدوين دستورالعمل

انطباقراهنماي تدوين دستورالعمل مديريت عدم 
مقدمه 

شـود كـه   عبارتي كار نامنطبق در آزمايشگاه ، به عملكـرد نـامطلوبي اطـالق مـي    عدم انطباق يا به
.ها تاثيرسوء بگذارد تواند بر نتايج آزمايشمي

طور معمـول و روزمـره توسـط هـر يـك از      جستجو جهت شناسايي عدم انطباق امري است كه به
بحـث مـديريت عـدم    . گيـرد  ورت مـي دهند ، صـ كه انجام ميگاه در حوزه فعاليتيكاركنان آزمايش

. گردد شود ولي به اين مرحله محدود نميانطباق با شناسايي و كشف عدم انطباق شروع مي
گيري، تحليل و بهبود تشكيالت هاي مربوط به اندازهمديريت هر آزمايشگاه موظف است تا فعاليت
كيفيـت و دسـتيابي بـه    سيسـتم  الزامـات ارائه شده با ت را با هدف حصول اطمينان از انطباق خدما

در قالـب  آنهاو بهبود مداومها فعاليت، همچنين اطمينان از اثربخشي تعيين شده در سازماناهداف
هـاي اجرايـي و سـاير    اين مهم با ايجاد ، طراحـي و اسـتقرار روش  . سامان دهدمشخصهايفرآيند

ها مشخص نمودن فعاليتفرآيندهاي آزمايشگاه بايد با تمامي . باشدپذير ميامكانمستندات مناسب 
گيري شده و نتـايج حاصـله مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار       گيري از فنون آماري مناسب، اندازهو بهره
:تند ازرها عباعمده اين فعاليت. گيرند
ايش انجـام آزمـ  گيـري فرآينـدهاي قبـل، حـين و پـس از      هاي مربوط به پايش و انـدازه فعاليت•

شده در نظام نامه كيفيت تعيينهاي براساس شاخص
هاي داخلي انجام مميزي•
اثربخشي آنها پايش ميزان اجرا و اقدامات اصالحي و پيشگيرانه و انجام•
و فني و تغيير در ميزان آنهاسيستميهاي ارزيابي آماري ميزان بروز عدم انطباق•
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گان خدمتمندي گيرندگيري ميزان رضايتپايش و اندازه•
تعريـف  كهو بلند مدت دستيابي به اهداف كيفي كوتاهراستايمديريت آزمايشگاه باليني بايد در 

عبارت ديگر بايد به اين سوال پاسـخ دهـد   به. هاي كيفي مرتبط را تبيين نمايدشاخصكرده است ،
اجـراي ايـن   شـود كـه  نقطه عملكرد مطلوب هر فعاليت در آزمايشگاه چگونه تعيين و پايش ميكه

كـه  مشـكل هرگونـه  . يك آزمايشـگاه اسـت  و مسئولينمكانيسم يكي از دشوارترين وظايف مديران 
گردد و بر كيفيت مشهود يـا  مختلف آزمايشگاههاي يا كل فرآينديك بخشمنجر به بروز نقيصه در
و اصـالح  يريپيگثبت، ) non-conformity(گذارد بايد به عنوان عدم انطباق بنامشهود نتايج تاثير 

. شود
پذيري از انحراف طبعا هر مورد كار نامنطبق يا عدم انطباق باعث بروز مقادير مشخص و كميت

.گردديا الزامات كيفي تعيين شده ميهادينسبت به نيازمن
هاي الزم را جهت فراگيري نحوهآموزشكاركنان آزمايشگاه ، الزم است تا تماميدر شرايط آرماني

اقـدام  كسب نموده و نسبت بـه برطـرف نمـودن آنهـا    و فني سيستميرد عدم انطباق  شناسايي موا
به مسئول ذيربط منعكس شـود  ثبت و سپسبايد در ابتداشناسايي شده عدم انطباقموارد . نمايند

توسط فرد يا افراد ذيصالح طي مدت زمـان گردد و تعيينتا اقدامات اصالحي يا پيشگيرانه مناسب 
.ا درآيدمقتضي به اجر

گانـه كنتـرل   ها و كنترل آنها بـا اسـتفاده از ابزارهـاي هفـت    پايش كوتاه و دراز مدت ميزان عدم انطباق
.دهدگيري در اختيار مديران آزمايشگاه قرار ميكيفيت آماري، اطالعات با ارزشي را براي تصميم

:نامنطبق عبارتند از) كار(عوامل موثر در بروز فعاليت 
تبط با نيروي انساني عوامل مر-1
عوامل مرتبط با تجهيزات و متد -2
مديريتگيريدر تصميمعوامل مرتبط با ضعف -3
هاي اجرايي ها و روشعوامل مرتبط با مستندات، دستورالعمل-4
عوامل مرتبط با مواد و لوازم مصرفي-5
عوامل محيطي- 6

عوامل مرتبط با نيروي انساني 
انگـاري در انجـام وظـايف محولـه،     ت ناكافي كاركنان، خستگي مفرط، سهلشامل آموزش يا مهار

مسئول مافوق اسـت كـه   هايهاي اجرايي و دستورتوجهي به مفاد روشتعجيل در انجام وظايف، بي
.گردندمنجر به بروز عدم انطباق ناشي از ضعف در عملكرد نيروي انساني مي

وه خون نوزاد به علت عدم وجود آموزش و مهارت كافياشتباه تكنسين در آزمايش تعيين گر:  مثال 
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عوامل مرتبط با تجهيزات و متد 
بندي شده سرويس و نگهـداري  فرسودگي تجهيزات ، نقص فني تصادفي، عدم رعايت برنامه زمان

هاي فني سرويس و نگهداري، كاليبر نبودن تجهيز، انتخاب تجهيـز  تجهيز، عدم رعايت دستورالعمل
صـحت بـيش از حـد مجـاز، ناپايـداري      و يا عدم دقت فرسوده بودن تجهيز ،اي آزمون، نامناسب بر

تواند باعث بروز موارد مهـم و  تجهيز، تغيير تدريجي نقطه عملكرد و تغيير ناگهاني نقطه عملكرد مي
.شايعي از عدم انطباق گردند

بـل توجيـه دو گـزارش    اعتراض پزشك معالج به آزمايشگاه بيمارستان درخصـوص تفـاوت غيرقا  : مثال
ساعت12هموگلوبين بيمار در فاصله 

اگر معلوم شود كه اشتباه از . اين مورد به عنوان يك شكايت يا نارضايتي بايد ثبت و فورا بررسي شود
ريشه آن نيز بررسي و ،آزمايشگاه بوده است بايد به عنوان كار نامنطبق ثبت شده و ضمن اصالح نتيجه

.ه تا حد امكان احتمال بروز موارد مشابه وجود نداشته باشدبرطرف شود به نحوي ك
كانتر از كاليبراسيون باشد بايد با اتخاذ يك يا چند روش كنترل كيفي اگر علت آن خارج شدن سل

تواند مطمئن همواره قبل از انجام آزمايش بيماران از كاليبراسيون دستگاه اطمينان حاصل شود كه اين مي
اي عدم انطباق طراحي و اجرا شود و البته از موثر بودن م اصالحي موثر براي حل ريشهبه عنوان يك اقدا

.نتيجه اقدام نيز بايد اطمينان حاصل شود

مديريتي گيريدر تصميمعوامل مرتبط با ضعف 
و برگـزاري پيوسـته و مـنظم    پيگيريعدم پايبندي به الزامات كيفي قواعد مديريت كيفيت، عدم 

گيري اهداف، عدم هاي اصلي پايش و اندازهو دقيق شاخصي مديريت و كنترل كمي جلسات بازنگر
ناتواني در هماهنگ ساختن و ايجاد انگيـزه در كاركنـان در   هاي داخلي و خارجي ورگزاري مميزيب

هـاي كـالن   سطوح فعاليتي، از مواردي هستند كه باعث بـروز نقـايص مـاژور و عـدم انطبـاق     تمامي
.گردندمي
) مسئول فني، رئـيس (هاي خود ها مديريت آزمايشگاه بايد متناسب با شرح مسئوليتوه بر اينعال
خوبي و مسئوالنه انجام داده و كارهاي نامنطبق ايجـاد شـده   ازهاي سازمان، وظايف مرتبط را بهو ني

ي آنها اناشي از ضعف عملكرد خويش را مانند ساير كاركنان پذيرفته و نسبت به رفع موردي و ريشه
.اقدام نمايد

گردد، اين تصميمات  تصميمات اقتصادي سازمان توسط رئيس آزمايشگاه  اتخاذ ميچنانچه تمامي: مثال
مانند . (هاي ناخواسته نگرددها باشد تا آزمايشگاه دچار زيانبايد با مطالعه و دانش كافي و براساس واقعيت
ها يـا  ت الزم را نداشته باشند و يا خريد بيش از اندازه كيتخريد بدون مطالعه تجهيزاتي كه كارايي و كيفي

مواد كه منجر به گذشتن تاريخ مصرف آنها و تاثير منفي بر نتايج در صورت مصرف يـا زيـان اقتصـادي در    
ها بوده و نمونه عدم انطباق ناشـي  شود كه اين مورد از اشتباهات رايج در آزمايشگاهصورت عدم مصرف مي

. )استگيري مديريتر تصميمداز ضعف 
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هاي اجرايي ها و روشعوامل مرتبط با مستندات، دستورالعمل
بـودن آنهـا، اسـتفاده از منـابع و     ها، قديميهاي اجرايي و دستورالعملاي روشعدم بازنگري دوره

رايـي  هاي اجعدم انطباق روشها،ها و دستورالعملمراجع غيرمعتبر، وجود اشتباه در محتواي روش
روز نبـودن  ، عدم دسترسي به روش اجرايي و بههاي كاري متعارف و جاريها با روشو دستورالعمل

.گرددسوابق، از مواردي هستند كه منجر به بروز عدم انطباق ميومدارك
گيري به علت نبود دستورالعمل مربوطهاي يكسان در نمونهنبود رويه: مثال 

هـاي  هـا منجـر بـه كـاربري روش    بر براي انجام بسـياري از آزمـايش  طور كلي نبود مستندات معتبه
هاي منحصـر بـه حافظـه خـود را بـه      اين روشي موارد افرادشود و حتي در برخاي و اشتباه ميسليقه

از در ايـن مـوارد ضـمن عـدم اطمينـان     . گيرنـد كار مـي اي از تسلط خود در يك بخش بهعنوان نشانه
.شود، وابسته بودن آن به يك شخص نيز باعث بروز مشكالت ميهابودن روشصحيح و علمي 

و دفاع از خود در موارد وجود شكايتدر رااز طرفي نبود مستندات كافي، قدرت آزمايشگاه
.نمايدميادعاها محدود 

عوامل مرتبط با لوازم و مواد مصرفي 
مشخصـات مـواد  (هـاي خريـد   بـا داده مصرفي خريداري شدهمواد و لوازم مشخصاتعدم انطباق 
، اسـتفاده از مـواد   مواد و لوازم مـورد درخواسـت  هاي فني نامناسب بودن مشخصه،)درخواست شده

عـدم رعايـت   نگهداري مواد و لوازم، آسيب ديدگي لوازم ومضمحل شده، عدم رعايت دستورالعمل
.تواند باعث بروز عدم انطباق شودشرايط امحا مي

ر به بروز كار نامنطبق عوامل محيطي منج
، نور ناكافي با كيفيت تابش نامطلوب، دماي نامناسـب  يا با طراحي نامناسبفضاي فيزيكي ناكافي

محيط كار، آلودگي صوتي محيط كار، آلـودگي بيولوژيـك محـيط، تهويـه نامناسـب، عـدم رعايـت        
تواننـد منجـر بـه    يالگوهاي ارگونوميك و چيدمان نامناسب مبلمان همگي از مواردي هستند كه مـ 

.بروز عدم انطباق شوند

اصلي تشخيص موارد كار نامنطبق هايروشها و ورودي
هاي اصلي تشـخيص  ورودي.ها و ابزارهاي مختلفي وجود داردبراي شناسايي كار نامنطبق ، روش

:در نظام مديريت كيفيت عبارتند ازدر آزمايشگاهموارد كار نامنطبق
ي داخلي و خارجيهاي كنترل كيففعاليت-1
.... )بيماران ، پزشكان و( كنندگان خدمت دريافتهايتو شكايپيشنهاد-2
هاي مربوط به كنترل تجهيزات فعاليتسوابق-3
مربوط به ارزيابي كيفي اقالم خريداري شده سوابق-4
انجام شده توسط كاركنانهاي و پايشو نتايج كنترلهامشاهده-5
رجيهاي داخلي و خامميزينتايج- 6
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ارزيابي اهميت موارد عدم انطباق
آنهـا  در آزمايشگاه اتفاق بيفتد كه همگيطور روزمرهموارد مختلفي از عدم انطباق ممكن است به

ابتدا بايد ميزان اهميت كار نامنطبقي كه رخ داده و شدت تاثير . از اهميت يكسان برخوردار نيستند 
. آن بر كيفيت نتايج آزمايش ، تعيين شود 

:شوندوارد عدم انطباق به دو گروه ماژور و مينور تقسيم ميم
طور مسـتقيم و جـدي   هشود كه برها و اتفاقات نامنطبقي اطالق ميموارد عدم انطباق ماژور به كا
ماننـد عـدم وجـود برنامـه كنتـرل و نگهـداري تجهيـزات در        گـذارد  بر نتايج آزمايش تاثيرسوء مـي 

.آزمايشگاه
شود كه نياز بـه اصـالح دارد ولـي مسـتقيما ممكـن      به كار نامنطبقي گفته ميعدم انطباق مينور 

.ي بين نمونه گيري و انجام آزمايشمثل عدم ثبت فاصله زماناست باعث بروز نتايج اشتباه نگردد 

نحوه برخورد با كارهاي نامنطبق 
ولـي در  پردازنـد  ق مـي كارهاي نـامنطب اصالحها روزانه به مسئوالن آزمايشگاهاكثر توان گفت مي

.بعضي موارد اين فعاليت اثربخشي الزم را ندارد
بسـته بـه نـوع و اهميـت مـورد      گيـرد اقداماتي كه جهت اصالح فعاليت هاي نامنطبق انجام مـي 

: نامنطبق ، مي تواند متفاوت باشد
طور سـريع و مقطعـي بـراي حـل    اقداماتي هستند كه به)  Remedial Action(اقدامات عاجل 

مثل اطالع سريع به پزشك يا ( شود مشكل و برطرف نمودن اثرات سوء موارد عدم انطباق انجام مي
علت اشتباه تـايپي ، نتيجـه آزمـايش اشـتباه وارد شـده      دهي بهبيمار در موقعي كه در برگه گزارش

).است
ق گفتـه اي و اصـولي مـوارد عـدم انطبـا    به رفع ريشه) Corrective Action(اقدامات اصالحي  

). دهـي تعيين فردي براي كنترل ثبت صحيح نتايج آزمايش در برگـه گـزارش  در مثال باال (شود مي
طور مقطعي ضروري است ولي مـادامي كـه   بديهي است حل مشكالت ناشي از كارهاي نامنطبق ، به

اق بـه  يابي جهت كشف علل و اقدام براي پيشگيري از بروز مجدد آن صورت نگيرد ، عدم انطبريشه
.نحو موثر و درست مديريت نشده است

تصميم گيري در خصوص كار نامنطبق
:تعيين تكليف كار نامنطبق شامل يك يا چند مورد از مراحل زير است

براي آن آزمايش و يا در صورت لزوم توقف كل فرآيند تا رفع اشكال) فرآيند قبل، حين يا پس از آزمون(توقف كار - 1
آن به بيمار يا پزشكو ارائهآزمايششجلوگيري از صدور گزار-2
نتيجه صادرشده و اطالع به بيمار و يا پزشك) گيريبازپس(فراخوان -3
هاي نامنطبق در شرايط مناسب و مطلوب تكرار آزمايش يا آزمايش-4
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پس از تعيين علت آن اصالحيتعيين مسئول رسيدگي به كار نامنطبق و اقدامات 
عنـوان مسـئول رسـيدگي ،    اي موارد عدم انطباق بايد فردي بهشهبراي برطرف نمودن و حل ري

سپس اقداماتي كه بايد در جهت حل مشكل صـورت گيـرد مكتـوب شـده و انجـام      . مشخص گردد 
طـور كامـل   ل بـه گيري و از برطرف شدن مشكخش اين اقدامات توسط فرد مسئول پيصحيح و اثرب

.اطمينان حاصل گردد

تواند به شود ميمسئول رسيدگي به كار نامنطبق انجام مياقداماتي كه توسط مراحل
:شرح زير باشد 

ارزيابي اهميت كار نامنطبق و جمع آوري اطالعات الزم-1
تعيين اقدام اصالحي به منظور تعيين تكليف-2
انجام اقدام اصالحي تعيين شده-3
اثربخشي اقدام اصالحيپيگيري-4
ار مجدد عدم انطباقطراحي اقدامات پيشگيرانه براي پرهيز از تكر-5

چنانچه كار نامنطبق گذرا، موردي و يـا تصـادفي باشـد    پس از تعيين علت و اهميت كار نامنطبق
نتيجه آزمون پـس از برطـرف كـردن آن مـورد ، گـزارش      گيرد وصورت مي) Correction(اصالح 

مـاژورگردد يـا   باقعدم انطاگر كار نامنطبق چندين بار تكرار شده باشد يا منجر به ولي.خواهد شد
ــالحي       ــدام اص ــب اق ــديريتي در قال ــميم م ــك تص ــد ي ــد باي ــذار باش ــدها تاثيرگ ــاير فرآين ــر س ب

)actionCorrective(يابي و رفع علـت زمينـه نسـبت بـه برطـرف كـردن       اخذ شود تا پس از ريشه
.نقيصه و گزارش نتيجه آزمون اقدام گردد

تـوان بـه ايـن ترتيـب     طباق در آزمايشگاه را ميم انطور كلي مديريت موارد عدهپس ب
:خالصه نمود 

هايي براي خطايابي و شناسايي مشكالت و عدم انطباق هاريزي وتبيين روشبرنامه•
اهميت باشداگرچه به نظر كمثبت مشكالت و خطاهاي آزمايشگاهي •
تعيين مسئول رسيدگي به موارد عدم انطباق •
امنطبق و طراحـي اقـدامات و راهكارهـاي برطـرف نمـودن مشـكل،       ارزيابي ميزان اهميت كار ن•

متناسب با اهميت آن 
گيـري از  يابي براي برطرف نمودن علل ايجاد عدم انطباق در جهت پيشانجام اصالحات و ريشه•

تكرار مورد
ثبت اقدامات انجام شده براي رفع خطا يا عدم انطباق•
ا كار نامنطبق مشابهتكرار خطا يعدم پايش به منظور اطمينان از •



ششمفصل

هايراهنما و دستورالعمل

مديريت ايمني در آزمايشگاه

اي ازمجموعه

مديريت كيفيت سيستم مستندات 
پزشكيدر آزمايشگاه
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هاي مديريت ايمني در آزمايشگاهراهنما و دستورالعمل
مقدمه 

و سـاير زاي بيولوژيك با منشا خـون كاركنان آزمايشگاه در معرض آلودگي به انواع عوامل بيماري
توانند از طرق مختلـف ماننـد ترشـح و    اين عوامل مي.دن، مواد شيميايي و غيره قرار دارندمايعات ب

و يـا پوسـت، بريـدگي در اثـر     ) چشم، بيني و دهان(پاشيدن، بلع و تنفس، تماس مستقيم با مخاط 
اي شكسته، ايجاد جراحت در اثر فرو رفتن سوزن در پوسـت،  وسايل تيز و برنده و نيز وسايل شيشه

وسيله دهان و نيز ايجاد خراش توسط حيوانات آزمايشگاهي سبب ايجـاد  هبپيپتاشت مايعات با برد
.بيماري گردد

، جريـان  پرتـوزا عالوه بـر آن در محـيط كـار، خطراتـي ماننـد مـواد شـيميايي سـوزاننده، مـواد          
وانـد  تو غيره وجود دارد كه در صورت عدم رعايت صحيح اصول ايمني مـي سوزيآتشالكتريسيته، 

، ميـزان  1998ها در آمريكا در سـال  بيماريكنترلطبق گزارش مركز . را تهديد نمايدافرادسالمت
درماني كه در اثر فرو رفتن سوزن آلوده ودر بين كاركنان مراكز بهداشتيBانتقال ويروس هپاتيت 

مـار در مـورد   ايـن آ . بـوده اسـت  % 18طور متوسط و به% 30تا % 6به بدن ايجاد گرديده است، بين 
.است) نفر333ك نفر در يعني ي% (3/0؛ HIVو براي ويروس % 8/1؛ Cويروس هپاتيت 

بايد توجه نمود كه اين ارقام از كشوري گزارش شده اسـت كـه رعايـت اصـول ايمنـي در مراكـز       
.بهداشتي و درماني آن اجباري است

ـ   البته وسايل اوليه حفاظتي مانند دستكش و يا وسايل كمكي جهـت ب  وسـيله  هرداشـت مايعـات ب
بـه هاي ايران وجود دارد، اما فقدان آگاهي كاركنان سبب عدم تمايلدر بسياري از آزمايشگاهپيپت
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بنابراين اميد است كه جهـت اسـتقرار نظـام ايمنـي در     . استفاده مستمر از اين وسايل گرديده است
محـيط  حفـظ همچنـين افـراد مـرتبط و  واننيز حفظ ايمني كاركنان، بيمارها وآزمايشگاهميتما

هاي آموزشي جهت ايجاد فرهنگ رعايت اصول ايمني ها با برگزاري دورهآزمايشگاهمسئوالنزيست، 
در بين كاركنان، تسهيل دسترسي به استانداردهاي الزم و وسايل ضروري با قيمت مناسب و نظارت 

بستر الزم بـراي اجـراي برنامـه مـديريت ايمنـي در      اقدام نمايند تا ات، بر اجراي صحيح مقررميعل
.آزمايشگاه فراهم گردد
اين فصل منظور آشنايي خوانندگان، درآزمايشگاه و بهراي برنامه ايمني دربا توجه به ضرورت اج

هـاي پزشـكي و مـديريت آن، مـديريت ايمنـي در برابـر پرتوهـاي        آميز در آزمايشگاهموارد مخاطره
ي حفاظت و پيشگيري از آلودگي كاركنان و محيط آزمايشگاه مـورد اشـاره قـرار    ساز و اصول كليون
.گيردمي
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پزشكي و مديريت آنهايآزمايشگاهر دآميزمخاطرهموارد 
مقدمه 

با توجه به اينكه در هر آزمايشگاه عوامل و حوادث مختلفي در ايجـاد خطـر بـراي سـالمت افـراد      
در ايـن  .ضـروري اسـت  ) ا مسئول كميتـه ايمنـي  ي(فني مسئوالننقش داشته، شناسايي آنها براي

آميز شامل مخاطرات عفوني و برخوردهاي شغلي بخش تالش گرديده تا به برخي از حوادث مخاطره
سـوزي، مخـاطرات الكتريكـي و بـرق گرفتگـي و همچنـين نحـوه        با آنها، مخاطرات شيميايي، آتش

. گرددگذرا اشارهطور بهخوانندگان جهت آشنايي علميها براساس منابع معتبر و ثبت آنمديريت

آميز در آزمايشگاهبرنامه مديريت موارد مخاطره
:شده باشداي تدوين گردد كه در آن موارد زير رعايتگونهاين برنامه بايد به

سوزي، سيل، زلزله و انفجارهاي الزم جهت برخورد با بالياي طبيعي، مثل آتشاحتياط•
و ارزيابي ميزان خطر آنهاخطرسازعوامليشناساي•
هاي اتفاقيموارد آلودگيدر كنترل و ضد عفوني كردن نحوه •
اضطراري كاركنان و مردم از منطقه حادثه ديدهتخليه•
مداواي فوري اشخاص مجروح و حادثه ديده در حد امكانات و اقدامات اوليه جهت ارجاع به •

يمراكز بالين
با توجه به نـوع ميكروارگانيسـم در مخـاطرات    (شناسي در صورت ضرورت گير هاي همهكنترل•

)عفوني
شناسايي اشخاص و جوامع در خطر•
شناسايي مراكز مسئول و اطالع اين موارد به آنها •
ديده حادثهتهيه فهرستي از امكانات قرنطينه و مراكز تخصصي درماني جهت ارجاع افراد•
يده و يا آلوده شدهنحوه نقل و انتقال اشخاص حادثه د•
الزم جهـت اقـدامات  وسـايل ، تجهيزات ويژه و هاداروها وها، واكسنتهيه منابع ايمونوگلوبولين•

اساس برنامه تدوين شده اوليه بر
و غيره هاهاي محافظتي، ضد عفوني كنندهتدارك تجهيزات ضروري شامل لباس•
ديدهحادثهثبت دقيق نوع، محل، زمان حادثه و فرد يا افراد •

بايد توجه داشت كه مديريت هر آزمايشگاه در صورت مواجهه با مخاطرات بايد بتوانـد ضـمن ارزيـابي و    
ميزان خطر ايجاد شده و اهميت آن را مشخص كرده و اقـدام  اصـالحي را متناسـب بـا آن     ،آناليز هر مورد

.انجام دهد
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برخوردهاي شغلي با آنهامخاطرات عفوني و
ساالنه هشت ميليون نفـر از كاركنـان بخـش    ) CDC(هاي آمريكا بيماريكنترلركز طبق آمار م

هاي آلوده هاي عفوني ناشي از تماس با بيماران و يا فراوردهبهداشت در معرض خطر ابتال به بيماري
بنـابراين . گيـرد خصـوص چشـم صـورت مـي    ها بهاين انتقال از طريق پوست و مخاط. ها هستندآن

ميبايد هر نوع ترشح، مايع و بافت بدن را آلوده و خطرناك محسوب نمايند و تمابهداشتيكاركنان
.گيرندها به كاراقدامات پيشگيرانه را در ارتباط با آن

هاي انتقال عفونت در برخوردهاي شغلي انواع روش
ال عفونـت را  شايعترين طريقـه انتقـ  كههاي پوستي با سوزن آلوده و يا وسايل تيز و برندهآسيب�

.دهدتشكيل مي
پاشيدن خون و ترشحات به غشاء مخاطي�
زا از راه تنفسورود عامل بيماري�

حجـم  ، آن زايي و قدرت بيماريعامل پاتوژن غلظت ايجاد عفونت بستگي به شيوه برخورد،خطر
در مـوارد  طور كلي احتمال انتقال آلـودگي  به. ايمني فرد در معرض خطر داردو وضعيتبافت آلوده 

.از برخورد مخاطي و ريوي استترهاي پوستي بيشآسيب

گوناگونحوادثهنگام برخورد با دراقدامات اوليه
:آمده به شرح زير استحوادث پيشبا توجه به اقدامات كلي 

ها ها و خراشها، بريدگيزخم
آب و صابون ها باشستن دست•
آسيب ديده موضعتميز نمودن •
ادثه ديده به مراكز پزشكي در صورت نيازارجاع فرد ح•
احتماليارگانيسمشناسايي •
صورت كامل هاي پزشكي بهثبت و نگهداري گزارش•

بلع مواد عفوني 
هاي پزشكي مورد نيازمعرفي به مراكز پزشكي جهت انجام مراقبت•
شده يدهشناسايي مواد بلع•
طور كامل هاي پزشكي بهثبت و نگهداري گزارش•
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خطرناك به خارج از هود بيولوژيك ذرات بالقوه عفونيد شدنآزا
از محل حادثه و ارجاع شخص حادثه ديده به مراكـز درمـاني جهـت معاينـات     كاركنان همهخارج نمودن•

پزشكي 
آزمايشگاهفني و يا مسئول ايمني مسئول اطالع به•
فرونشست كنند، تر ت سنگيننبايد تا زماني كه ذرات معلق خارج شده و ذراهيچيك از كاركنان•

مركزي نباشد، تهويهاگر آزمايشگاه داراي سامانه). دقيقه15-30بين(وارد شوندمحل حادثه به 
.به تاخير بيافتدمدت زمان بيشتري ورود افراد بايد 

هاي مناسب به منظور ممنوعيت ورود به محل حادثه نصب عالمت•
ا مسئول ايمني بعد از زمان فوقفني يمسئولبا نظارتمحل نمودنضد عفوني •
در زمان ضدعفوني نمودن محلپوشيدن لباس حفاظتي مناسب و استفاده از محافظ تنفسي•

شكستن ظروف و ريختن مواد عفوني 
.د آموزش الزم را كسب نمايندين مورد بايكاركنان دراهمه
:نجام گيردريختن يا شكستن ظروف محتوي مواد آلوده اقدامات زير بايد اهنگامدر 

اطالع به مسئول فني و يا ايمني•
)اندن و يا شكستن ظروف آلوده شدهدر مواردي كه به دنبال ريخت( هاي آلوده خارج نمودن لباس•
كاركنان از محل همهخارج نمودن •
تا هنگام خروج از محل حركات تنفسي به حداقل برسدهتوصيه به اينك•
قـه و  يدق15حـداقل  (نشست نمايند فروات معلق در هوا ذرتا زماني كهمحل بستن در ورودي به•

).  قهيدق30حا يترج
هاي حفاظتي مجهز شده است ، فت محل آلوده در حالي كه به پوششسپس فرد مسئول نظا•

.محل آلوده را با حوله كاغذي يا تنظيف بپوشاند
:ي كننده به صورت زير استفاده شودجهت ضدعفوني محل از محلول ضدعفون•

هـا هم نمـوده و از كنـار  يركم تقسـ يو در مقادميآراسل، محلول را بهجاد آئروياز ايريت جلوگجه�
.تا تمام منطقه را بپوشاندريخته شودره، دور محل يداصورت هـب

ه ـپارچـ ،سـسپـ ا فوريله پنس و يوسبه پس از گذشت مدت زماني كه به نوع  ماده بستگي دارد �
.داده شود و محل تميز گرددمن قرار يايهاشه در داخل محفظهيقطعات شو 

. دگردعمل فوق تكراريدر صورت لزوم مجددا با ماده ضدعفون•

هاي محتوي عوامل بالقوه آلوده درون سانتريفوژلولهشكسته شدن
هاي محتوي عوامـل بـالقوه آلـوده درون سـانتريفوژ بايـد بـه       اقدامات زير در صورت شكستن لوله

: يردترتيب صورت پذ
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دستگاه شكستگي رخ دهد، موتور بايد خاموش شود و سانتريفوژ بسته بماند تـا  بااگر هنگام كار•
اگر بعد از توقف سانتريفوژ شكستگي مشاهده شـد، درب دسـتگاه بايـد فـورا     . كامال متوقف شود

. بسته شود
.يا مسئول ايمني اطالع داده شودسوپروايزربه •
.استفاده شوداز پنس ها خرده شيشهخارج نمودنبراي پيدا كردن و •
. استفاده شودضخيمدر تمام مراحل كار از دستكش •
، روتورها و ديگـر قطعـات   هاها، باكتهاي شكسته شده، قطعات متالشي شده شيشهلولهتمامي•

. داخلي بايد با يك ضد عفوني كننده مناسب ضد عفوني شوند
با رقت مناسبي از يك ضد عفوني كننده مناسـب توسـط اسـفنج    قطعات سانتريفوژ بايدتمامي•

.، سپس با آب شسته و خشك گردند)دو مرتبه(پاك شوند 
شده بـراي  شده، اسفنج و ديگر مواد استفادهشده و قطعات متالشيهاي شكستهبديهي است لوله•

.سازي مطابق برنامه مديريت پسماند، بايد دفع شوندسترون

زا اصول كلي موارد تماس با عوامل بالقوه عفونتبرنامه مديريت و

دراين گونه مـوارد مديريتجهتاي برنامهبايدافتد،ميدر مواردي كه آلودگي با يك عامل عفوني اتفاق 
اين برنامه شامل بررسي پزشكي فوري، آناليز خطر، درمان، . جرا گرددااوليه پس از برخوردساعت24مدت 

ـ چارچوب اين برنامه مي. بسته به نوع و منبع آلودگي استب،مناسپيگيريو پيشگيري د منطبـق بـا   توان
تواند براي اين منظور يك روش اجرايـي  هر آزمايشگاه مي. منطبق در آزمايشگاه باشدروش برخورد با كار نا

ـ  .تهيه كند و آن را در معرض ديد كاركنان نصب نمايدنمودار گردشي يا هولت در تا در مواقع ضروري بـه س
.دسترس كاركنان قرار گيرد

اصول كلي در موارد تماس با خون و مايعات عفوني در به منظور آشنايي هرچه بيشتر خوانندگان،
.بيان گرديده است6- 1جدول 
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.انجام گيرددر موارد تماس با خون و يا مايعات آلودهي كه بايداقدامات: 6- 1جدول 

وشوي مواد و يا اعضاي آلوده شست•
خچه، شرايط برخورد، بيمار منبع، وضعيت واكسيناسيون فرد در معرض خطرثبت تاري•
گرفتن نمونه خون از فرد در معرض خطر•
)در صورت اطالع(ثبت اطالعات آزمايشگاهي مربوط به فرد منبع آلودگي •
... هاي بارداري وثبت اطالعات آزمايشگاهي مربوط به فرد در معرض خطر از جمله آزمايش•
سازي از نظر كزاز،به مراكز مسئول جهت انجام اقدامات ضروري از قبيل ايمنمعرفي بيمار•

هاي ضروري و مشورت) 6-3جدول (Bپروفيالكسي در مورد هپاتيت اقدامات

دهي و ثبت تماس با عوامل آلوده كنندهشيوه گزارش
اي ايـن منظـور تهيـه    بـر . خوبي ثبت كرده و نگهداري كندآزمايشگاه بايد سوابق اين حوادث را به

. تواند راهگشا باشديك برگه مناسب مي
در آن ثبت 6-2مطابق توضيحات جدول ت كامل ابنابراين گزارش برخورد بايد تهيه شود و اطالع

. دگرد

فونيععواملدهي موارد برخورد با برگه گزارشمحتويات: 6- 2جدول 

تاريخ و زمان برخورد•
)ديدگيو عمق آسيبو علت آن، محل آسيبمشتمل بر نحوه(جزييات برخورد •
)شامل نوع و حجم(جزييات ماده آلوده كننده •
.)HIV, HCV, HBV(موجود در ماده آلوده كننده يهاجزييات عفونت•

.نيز مشخص شودمرحله بيماري HIVدر صورت مثبت بودن از نظر 
وHBVكسيناسـيون  واوضـعيت  به عنوان مثال (جزييات وضعيت ايمني فرد در معرض خطر •

)آنتي بادي در خونسطح گيرياندازه
)بارداري و غيره(فرد در معرض خطر خاص وضعيت باليني •
هاي پزشكي و اقدامات پيشگيرانه پس از برخورد و پيگيريجزييات مشاوره•
كننده و تاييد كننده گزارشتهيهنام و امضاي•
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كننده آلودهاصول كلي درمان در موارد تماس با عوامل 
ايد بـا  ديده پوست بزخم و محل آسيب. ها استدرمان محل برخورد، مشابه درمان استاندارد زخم

.آب و صابون شسته شود
. تنهايي كافي استوشوي غشاء مخاطي با آب بهشست

بـر روي زخـم توصـيه    هابه كار بردن مواد سوزاننده و آنتي سپتيكهاي احتمالي، به دليل آسيب
.شودنمي

ممكـن اسـت   غيـره ، مـايع پلـور، سـينويال، منـي، ترشـحات واژن و     CSFمايعاتي مثـل  خون و
بـا ايـن   ديده و غشاء مخاطي برخورد پوست آسيبلذا در ؛را انتقال دهندآنها هاي موجود در ويروس
ورد در صورتي كه اين مايعات با پوست سالم برخامادارد عامل بيماري وجوداحتمال انتقال مايعات 
توجيه اين امر به منظور اطمينان خاطر بـه افـراد در معـرض آسـيب     .ستينياز به پيگيري ن،نمايند
.باشدويژه بيماران بسيار ضروري ميبه

و HCV, HBVهاي ويروسـي شـامل  بيمارياز نظرحداقل منبع آلودگي را بايد هر چه سريعتر 
HIVمورد بررسي قرار داد.

، HIVدر صورت مثبت بودن از نظر .شوددر اسرع وقت انجام HIVماد آزمايش سريع و قابل اعت
، تعـداد  CD4+نوعTهاي لنفوسيت و شناسايي منبع آلوده كننده براي بررسي تعداد سلولپيگيري

همـين اسـاس   شـود كـه بـر   هاي قبلي و فعلي ضد ويروس فرد مبـتال، توصـيه مـي   ويروس و درمان
توجـه بـه ايـن    . شودپس از برخورد سريعا شروع ميايجاد بيماري از براي پيشگيري اقدامات طبي، 

؛زداقدامات درماني را به تعويـق انـدا  موجود نبودن اين اطالعات نبايد شروع نكته ضروري است كه 
.پذير استامكاندرماني پس از شروع درمان نيززيرا تغيير رژيم

د در نظـر گرفـت شـامل بررسـي وضـعيت      بايHBVعواملي كه در مورد برخورد با ماده آلوده به 
وجــود ســابقهدر صــورت عــدم. بــادي فــرد در معــرض خطــر اســتواكسيناســيون و ســطح آنتــي

. شخص بايد بالفاصله تحت واكسيناسيون قرار بگيرد،واكسيناسيون
اند،قرار گرفتهHBVدر مورد افرادي كه در معرض تماس با پروفيالكسياقدامات6- 3در جدول

.خالصه ذكر شده استطوربه
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Table 6-3: Recommended PEP for Percutaneous and Mucous Membrane 
Exposure to HBV

Source 
Unknown or Not
Availablefor
Testing

Source
HBsAg negative

Source                      
HBsAg Positive

Vaccination
And Antibody
Response Status of 
Exposed Workers*

Initiate HB vaccine 
series

Initiate HB vaccine 
series

HBI‡ × 1 and 
initiate HB 
vaccine series

Unvaccinated

No treatment   

If Known high-risk 
source,
treat as if source 
were HBsAg
Positive 

No treatment                 

No 
treatment                

No treatment

HBIG × 1 and 
initiate 
revaccination Or 
HBIG × 2 ††

Previously 
vaccinated

Known responder §

Knownnonresponder**

Test exposed 
person for anti-
HBS
1. If adequate, § 
no treatment
is necessary
2. If inadequate,** 
administer
vaccine booster 
and
Recheck titer in   
1-2 months

No treatmentTest exposed 
person for anti-
HBS
1. If adequate, § 
no treatment
Is necessary
2. If 
inadequate,**  
administer
HBIG × 1 and 
vaccine booster

Antibody response 
unknown

* Persons who have previously been infected with HBV are immune to reinfection and do not 
require post exposure prophylaxis.
‡ Hepatitis B immune globulin; dose is 0.06ml/ kg IM.
§ A responder is a person with adequate levels of serum antibody to HBsAg (i.e., anti- HBS ≥ 10 

mIU/ ml).
** A nonresponder is a person with inadequate response to vaccination (i.e., serum anti- HBS < 

10 mIU/ml).
†† The option of giving one dose of HBIG and reinitiating the vaccine series is preferred for 

nonresponders who have not completed a second 3-dose vaccine series. For persons who 
previously completed a second vaccine series but failed to respond, two doses of HBIG are 
preferred.
Source: From CDC9.
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CوBدر موارد آلودگي هپاتيت اصول مديريت درمان 
تـر تزريـق شـود    عداشته باشد بايد هر چـه سـري  ضرورتBچنانچه  تجويز ايمونوگلوبين هپاتيت 

روز از زمان آلودگي گذشته هفتبيش ازاگر.)اول پس از برخورد استساعت24تازمان مطلوب (
.نوگلوبين توافق نظر وجود نداردوباشد در مورد ميزان تاثير ايم
. از منبع آلودگي كرده استHCVآزمايش انجام توصيه به HCV ،CDCدر خصوص آلودگي با 

تـا شـش مـاه پـس از آن     4در هنگام آلـودگي و  ALTو anti-HCVفرد آلوده شده را بايد از نظر 
حـدود چهـار تـا    تـر  در صورت تمايل به بررسي سريعHCV RNAمورد بررسي قرار داد و ارزيابي 

.شوداز برخورد توصيه ميشش هفته پس 
هستند نبايـد  HBVو HCVبهداشتي كه در معرض خطر انتقال عفونت كاركنانCDCاز نظر 

در احتيـاطي ويـژه  ضـمنا الزامـي بـه اجـراي اقـدامات      .نـد يخون، پالسما، عضو و يا اسپرم اهدا نما
.از اين افراد به ساير افراد وجود نداردويروس خصوص انتقال 

HIVدرمان در موارد آلودگي اصول مديريت 

در فاصـله  ست كه ا، هدف آرماني اينHIVرد برخورد فرد در معرض خطر با نمونه آلوده بهادر مو
CDCآزمايش شـود و طبـق مصـوبه    HIVكمتر از يك ساعت به عنوان اقدامات پايه از نظر زماني

فصـل  2004اپ چEmergency Medicineكتاب999صفحه 9-154و 8-154كه در جداول 
اقدامات پيشگيرانه مرحله به مرحله مي بايد تماذكر شده،Judith E.Tintionalliسيزدهم، نوشته 

.توانند در صورت نياز و مطالعه بيشتر به آنها مراجعه نماينداجرا گردد كه خوانندگان مي
با توجه به عوامل و يا باشد HIVكننده حاوي ها صرفا در مواردي است كه منبع آلودهاين توصيه

هاي بعدي نشان داد كه منبع آلـودگي  اگر آزمايشخطرساز احتمال ايجاد عفونت وجود داشته باشد
علت تعجيـل در شـروع ايـن اقـدامات     (اقدامات شروع شده بايد قطع شود منفي است،HIVاز نظر 

اگرچه بعـد  د داشت،خواهاثر كمتري درمان ساعت 36تا 24اين است كه در صورت تاخير بيش از 
.)اين زمان نيز اقدامات خالي از فايده نيستاز

مخاطرات شيميايي
، بلكه در بيولوژيك قراردارند زاي هاي پزشكي نه تنها در معرض عوامل بيماريكاركنان آزمايشگاه

و كه ايـن افـراد از دانـش   لذا بديهي است در صورتي. باشندنيز ميجديمعرض مخاطرات شيميايي 
كـه ممكـن اسـت در حـين     ي هـا مواد شـيميايي و  آسـيب  اثرات سميكافي در ارتباط بااطالعات 
تواننـد از بـروز ايـن حـوادث پيشـگيري      وجود آيد، برخوردار باشند، ميجايي و نگهداري آنها بهجابه

اسـناد  مديريت هر آزمايشـگاه بايـد  . گردندكمترين آسيب دچار اين افراد،كنند و يا در صورت بروز
شـيميايي را از طريـق سـازندگان و يـا     به اطالعات ايمني مواد يا اطالعات مربوط به خطراتمربوط
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هـاي ايمنـي   فروشندگان مواد شيميايي تهيه و در مواقع لزوم از آنها به عنوان بخشي از دستورالعمل
.استفاده نمايد

هاي ايجاد آسيب توسط عوامل شيميايي روش
:رسانندهاي زير به فرد در معرض خطر آسيب مييي خطرناك از روشعوامل و مواد شيميا

و استنشاقتنفس•
پوست سطح تماس با •
بلعيدن •
دنبال بريدگي يا فرو رفتن سوزنهورود مواد شيميايي از پوست سالم ب•
ديدهاز طريق پوست آسيبورود اين مواد •

نگهداري مواد شيميايي
در الزم اسـت ، ) ا دوره زمـاني كوتـاه  يـ (راي اسـتفاده روزانـه   بكه فقط مقاديري از مواد شيميايي •

. آزمايشگاه نگهداري شوند
بـا طراحـي ويـژه انجـام     فضـاهايي ها و مواد شيميايي در ساختمانمقادير زياد انبارشبهتر است •

. گيرد
هـاي سـازنده   هاي توصيه شـده توسـط شـركت   بر اساس روشبايدنگهداري مواد شيميايينحوه •

.چيدمان مواد صرفا براساس حروف الفبا بسيار نادرست استو حتما دقت گردد كه يردانجام گ
راسـت از سـمت سـتون كـه در  (سوزي و يا انفجار، مواد اصلي شـيميايي  براي جلوگيري از آتش•

گاه در تماس با سـاير  نحوي نگهداري و حمل و نقل گردند كه هيچبهبايد) اندآمده6-5جدول 
.قرار نگيرند) 6-5جدول سمت چپستونمواد ناسازگار مندرج در(شيمياييمواد 

در خصوص ناسازگاري مواد شيمياييقواعد عمومي: 6-5جدول 
مواد ناسازگار با آنهامواد اصلي شيميايي

هاي كلردار، آبكربناكسيدكربن، هيدروديفلزات قليايي نظير سديم، پتاسيم، سزيم و ليتيوم

هاياك، استيلن، هيدروكربنآمونهاهالوژن

ــين،    ــدروژن، آنيل ــولفيد هي ــتيك، س ــيد اس اس
ها، اسيد سولفوريكهيدروكربن

عوامل اكسيدكننده نظير اسيد كروميـك، اسـيد   
نيتريك، پراكسيدها، پرمنگنات
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مواد شيميايي منفجره

تركيبـات مـس و   در مجـاورت  روند، نبايد كار ميهاي ضد باكتريايي بهيدها كه اغلب در محلولاآز•
چـون  ؛)كشـي سـاختمان  هاي فاضـالب و لولـه  لولهدفع آنها در عنوان مثال به(قرار گيرندسرب 

.وجود آورندهاي بسيار جزيي و خفيف انفجار مهيبي بهممكن است با ضربه
.دمي باشو داراي قابليت انفجار بوده ، بسيار ناپايدارودشو كريستاليزهخشكچنانچهاتر•
، خشـك شـود،   و يا در هر شـرايطي كـه  كه روي ميز كار چوبي، آجرييد پركلريك در صورتياس•

.منفجر خواهد شد
.منفجر شوندضربهها ممكن است در اثر حرارت و يا اسيد پيكريك و پيكرات•

مديريت آزمايشگاه بايد ضمن تهيه فهرستي از مواد شـيميايي منفجـره در آزمايشـگاه، بـر روي     
مواد عالمت خطر يا انفجار را نصب نمايـد تـا كاركنـان در موقـع كـار بـا آنهـا        ظرف تمامي اين

.اقدامات ايمني بيشتري را رعايت نمايند
ريختن مواد شيمياييهنگامنحوه برخورد 

نماينـد مـي نتشـر  ي كـه م جـداول دركننده مواد شـيميايي آزمايشـگاهي   توليدهايهاغلب كارخان•
در موقـع  جداول به شكل تجـارتي اين . شرح مي دهنداين مواد ريختن اقدامات الزم را هنگام 

بـه منظـور مـديريت برخـورد     . دمي باشـن قابل تهيه خريد مواد شيميايي از شركت توليدكننده
آنهـا را موظف است ملزومات زير را تهيه و هنگام ريختن مواد شيميايي، مديريت هر آزمايشگاه 

.قرار دهدو در دسترسدر محل مناسب
كننده مواد شيمياييول اعالم شده توسط كارخانه توليدجدا•
هنگام ريختن مواد شيمياييهاي مناسب براي استفاده به كيتمواد و •
هـاي  يـا چكمـه  كفش، روكشضخيمالستيكي مقاوم و پهاي هاي محافظتي نظير دستكشپوشش•

الستيكي، ماسك تنفسي
براي برداشتن قطعات شكسته شدهاندازها و انبرهاي مناسب آوري و خاكوسايل جمع•
هاي كاغذيها و حولهپارچهسازي از جملهوسايل مورد استفاده در هنگام پاك•
وسايل مناسب جهت تخليه مواد ناشي از حادثهظروف و•
سـازي  براي خنثـي (NaHCO3)كربنات يا سديم بي) Na2CO3كربنات سديم، (خاكستر سودا •

رندهاسيدها و مواد شيميايي خو
)براي پوشاندن مواد قليايي ريخته شده(شن و ماسه •
شوينده غيرقابل اشتعالمواد •
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:شيميايي خاص انجام گردددر صورت ريختن موادبايداقدامات ذيل 
مطلع نمودن مسئول ايمني•
از محلمسئولخروج كاركنان غير•
ز درمانيو در صورت ضرورت ارجاع آنها به مراكديدهرسيدگي به افراد حادثه•
هاي روشن و تجهيزات الكتريكي، قطع گاز اتاق و فضاهاي مجـاور و  شعلهتماميخاموش نمودن•

ها در زمان ريختن مواد شيميايي قابل اشتعالباز نمودن پنجره
تهويه مناسب جهت خروج برقرارياز مواد ريخته شده و شدهاجتناب از تنفس بخارات متصاعد•

با رعايت مسايل ايمني در خصوص پيشگيري از ايجاد جرقه در زمـان روشـن   (ها خارگازها و ب
)بودن تهويه

شده براسـاس دسـتورالعمل شـركت   سازي محيط از مواد ريختهاجراي موارد ضروري براي پاك•
سازنده

ثبت حادثه و اقدامات صورت گرفته در خصوص آنها•

مواد شيميايياثرات سمي
نحوي با ايـن مـواد سـر و كـار     كه بهآوري بر روي سالمت افرادييانبرخي مواد شيميايي اثرات ز

.هستندگوناگون شناخته شدهميچنين تعدادي از آنها داراي اثرات سهم. گذارنددارند، بر جا مي
ها ممكن اسـت تحـت تـاثير    ها و بافتها و همچنين ديگر اندام، كليههاي تنفس و گوارشدستگاه

زايـي و  خواص سـرطان . هاي شديدي بر آنها وارد گرددد شيميايي قرار گيرند و يا آسيبآور موازيان
.برخي از مواد شيميايي كامال تاييد گرديده استteratogenicيا 

قرار گرفتن در معرض مواد شيميايي . هستندميس،استنشاقها در صورت بخارات برخي از حالل
اثرات قابل مشاهده فوري بر سـالمت نداشـته باشـد ولـي     هايي گردد كهبه آسيبممكن است منجر

. مشابه گرددميالودگي و عاليتواند موجب از دست دادن تعادل، خوابمي
گـردد  چنين اثرات بعضي از مواد شيميايي در صورت تماس مكرر و در طول زمان مشاهده ميهم

.كه توضيح آنها از حوصله اين بحث خارج است
توانـد منجـر بـه    هـاي آلـي مـي   ي و مكرر در معرض فاز مايع بسـياري از حـالل  قرار گرفتن طوالن
امكـان بـروز   زدايي اين مواد باشـد امـا   تواند ناشي از اثر چربياين موضوع مي. صدمات پوستي گردد

. داردوجودعاليم آلرژيك و ايجاد حساسيت و خورندگي نيز 
.گردديميايي اشاره ميهاي ناشي از عوامل شدر ادامه اين مبحث به سوختگي
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هاي شيمياييسوختگي
مقدمه 

.زا ايجاد خواهد شدسوختگي شيميايي به دنبال تماس با مواد اسيدي، قليايي و مواد واكنش
توانـد  اين نوع سوختگي باعث صدمه به پوست، چشم، ريـه و سـاير اعضـاي بـدن گرديـده و مـي      

د ياسـ : امل سوختگي شيميايي هستند عبارتند ازطور شايع عموادي كه به. كننده حيات باشدتهديد
اسيد فورميك، آمونيوم، آمونياك، فنل، نيتـرات، فلـزات معـدني، اسـيد سـولفوريك،      ،كلريكهيدرو

.ها و تارهيدروكسيد سديم و پتاسيم، هيدروكربن
پاتوفيزيولوژي

صـدمات  هـاي شـيميايي هسـتند و نـه     صدمات ناشي از عوامل شيميايي عمدتا ناشي از واكـنش 
. هـا بسـتگي دارد  و مـدت تمـاس آن  ميسدرجه صدمات پوستي به غلظت مواد. سوختگي حرارتي

گيرد، ابتدا پوشش كراتين آن تخريب شده و بـه دنبـال   قرار ميميوقتي پوست در تماس با مواد س
هـاي  هر دو نوع اسيدهاي آلي و غير آلي پـروتئين . آن جلد و بافت زير جلدي نيز نكروزه خواهد شد

مثـال  عنـوان به. گردندتغيير رنگ پوستي ميسبب ، اساس نوع اسيدنمايند و برپوست را تخريب مي
زخـم زرد رنـگ و سـوختگي بـه دنبـال تمـاس بـا اسـيد         صورت بهسوختگي ناشي از اسيد نيتريك 

.اي خواهد بودزخم سياه مايل به قهوهصورت بهسولفوريك 
غيره با موادي مثل آمونيوم، هيدروكسيد سديم و پتاسيم وهاي قليايي نيز در اثر تماسسوختگي

.پيونددبا تخريب پروتئين و كالژن و تشكيل كمپلكس قليايي به وقوع مي
شود و تماس بـا مـواد قليـايي    سوختگي با اسيد و قليا هر دو سبب دهيدراسيون شديد سلولي مي

.صابوني نمايدنيز تواند چربي زير جلد را عالوه بر آن مي

هاي شيميايياصول مديريت درمان در موارد سوختگي
مديريت درمان در ضايعات پوستي 

مداوم طوربه؛د كننده غير فعال و يا مجزا نشودسوختگي شيميايي پوست تا زماني كه عامل ايجا
سازي بايـد از همـان دقيقـه اول    باعث تخريب بافتي خواهد شد و دقيقا به همين دليل شروع خنثي

تاخير حتي بيش از سه دقيقه نيز با افزايش چشمگير ميزان صـدمات وارده همـراه   . غاز شودتماس آ
در صورتي كه تماس پوستي بـيش از يـك   . پوست به نرمال است pHدرمان اوليه تغيير . خواهد بود

دقيقـه در مـورد اسـيد كلريـدريك طـول كشـيده       15ساعت در مورد هيدروكسيد سديم و بيش از 
.پذير نخواهد بودپوست تقريبا امكان pHباشد، تغيير در

مديريت درمان در ضايعات چشمي

تـر از  قليـايي بسـيار شـديدتر و عميـق    ناشـي از مـواد  هايشدت صدمات وارد شده در سوختگي
آمونياك خشك در فاصله زماني كمتـر از يـك دقيقـه بـه     . استياسيدناشي از مواد هاي سوختگي
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هـاي قليـايي  هاي اسيدي نسبت به سوختگيتحمل سوختگي. كندينفوذ مچشمداخل اتاق قدامي
اسيد را بافريوضوح تحملهمانند و اين عضو بيها زنده مچشم بسيار بهتر است، چرا كه اكثرا بافت

.شودوسيله اشك خنثي مياسيد به سرعت به. دارد
حـين  . را آغـاز نمـاييم  شـو وشسـت بدون در نظر گرفتن طبيعت ماده شيميايي، ابتدا بايد سـريعا  

شـو بـا   ومداوم بايد باز و بسته شود و در صورت امكـان بهتـر اسـت شسـت    طوربهشو چشم وشست
با جريان آهسته انجام پذيرد و سپس مصدوم سـريعا بـه   ميمحلول سالين نرمال و از طريق لوله سر
.بخش فوريت چشم پزشكي منتقل گردد

هيدروتراپي 

. كننده شدت صدمات ايجاد شده استعامل تعيينترينمهممدت زمان تماس 
كه لباس مصدوم با مـواد  درصورتي.بايد سريعا آغاز شود آب يا محلول سالين نرمالشو با وشست

ها شو خارج شوند و براي خارج كردن آنوها قبل از آغاز شستشيميايي آلوده شده باشد، بايد لباس
هاي جامد مواد شيميايي قابـل ديـد بايـد قبـل از     ام قسمتتم. شودالستيكي استفادهپاز دستكش 

. شو برداشته شوندوشست
زيـرا  ؛طـوالني انجـام شـود   مـدت  بهماليم و با مقدار زياد آب با فشار پايين و صورت بهشو وشست

.فشار باالي آب منجر به پخش شدن مواد شيميايي به داخل منافذ و چشم خواهد شد
ي كـاهش شـدت   بـرا ) سـاعت 12بيش از (قليايي، هيدروتراپي طوالني مدت بعد از تماس با مواد 

شو بـه حـد   وپوست پس از دو ساعت شست pHدر سوختگي با اسيد كلريدريك .صدمه الزم است
.رسدنرمال مي

هاي قليـايي ايـن اسـت كـه قلياهـا بـا       شوي طوالني مدت در مورد سوختگيوعلت نياز به شست
اين كمپلكس . آيندركيب شده و به شكل پروتئين محلول و يا صابون در ميپروتئين و چربي بافت ت

.هاي هيدروكسيل به عمق بافت را داده و مانع از تماس آب خواهد گرديداجازه نفوذ يون
. شودآورند و يون هيدروژن آزاد اغلب خنثي مياسيدها اين كمپلكس را به وجود نمي

هـاي  واكـنش شـده ناشـي از  به دنبال حرارت ايجادسيد و يا برعكساسازي قلياها با كه خنثياز آنجا 
.شودبه هيچ عنوان توصيه نمي، انجام آن گرديدخواهدافزايش صدمات بافتيموجبشيميايي،

برخورد با مواد شيميايي خاصاصول كلي در
ص و رايـج در  مواد شيميايي خـا برخيدر مورداختصاصيطور هاختصار مطالبي بدر اين بخش به

.دگردذكر ميها آزمايشگاه
اسيد فورميك 

پوسـتي خواهـد شـد و عاليـم مسـموميت      اسيد فورميك با ايجاد نكروز انعقـادي سـبب آسـيب   
.اسيدوز، هموليز و هموگلوبينوري بروز خواهد كردصورت بهآن سيستميك
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هاي با پايه فنلفنل و ساير محلول
بــوده و زاواكــنشايــن تركيــب و مشــتقاتش شــديدا . روماتيــك اســتيــك اســيد الكــل آفنــل
بـا فشـار   و ديـده بايـد بـه سـرعت     شوي محل آسيبوشست. نمايندايجاد مييهاي تماسسوختگي

پايين آب آغاز شود و نظر به اين كه فنل قابليت به دام افتادن در موي مصدوم را دارد، بهتـر اسـت   
.ه شودكه موي ناحيه صدمه ديده تراشيد

كنندگي موضعي، حسهاي ناشي از فنل به سبب خاصيت بيسوختگي. فنل به شدت سوزاننده است
فنـل و بخـارات آن   . عليرغم وسعت آسيب و عمق سوختگي ممكن است درد چنداني نداشته باشند

.گير استآتش
اقدامات اوليه در مسموميت با فنل �

سرعت از محل دور نمود، تا به راحتي تنفس فردي كه در معرض بخار فنل مسموم شده بايد به-1
. كند
فورا از تن خارج شده و محل تماس در صورت ريختن فنل روي لباس ، بايد  لباس آلوده به آن -2

وشو بايد آنقدر ادامه يابد تا رنگ پوست محـل آسـيب  شست. شو داده شودوبا مقدار زياد آب شست
.گ تغيير نمايدرنپريده به صورتي كمديده از حالت رنگ

وشو شود دقيقه شست20در صورت پاشيدن فنل به چشم، با جريان مداوم آب حداقل به مدت -3
.پزشك مراجعه نمايدديده پس از آن بايد به چشمو فرد آسيب
ها نيترات

درصـد  30تـا  20سطح كمتـر از  . ها استشناخته شده نيتراتآسيبترينمهمميمتهموگلوبين
درصـد  30عموال بدون عالمت بـوده و نيـاز بـه درمـان نـدارد ولـي سـطح بـيش از         متهموگلوبين م

تعـويض خـون در   . درمان شوندوريديداخل بلو باالي اكسيژن و متيلنغلظتمتهموگلوبين بايد با 
.تواند مفيد واقع شودموارد آسيب شديد، با كاهش سريع غلظت متهموگلوبين مي

سيانيد 
توانـد سـبب مـرگ در    نيك با تداخل در متابوليسم هوازي سـلولي مـي  ياـسيانيد يا اسيد هيدروس

بـا آهـن سـه    ،سـيانيد پـس از جـذب   . اس بشودـپس از تم) چند دقيقهمدت در (مدت زمان كوتاه 
رف اكسيژن ـمصمانعت از ـمبا و دهد ان ميـش نشـدري واكنـيتوكروم اكسيداز متيوكنـظرفيتي س

رمز رنـگ  ـرياني قـ ـو نظير خـون شـ  ماندميباقييژنه ـكسدي اـخون وري. د شدـساز خواهكلـمش
.واهد بودـخ

.بوي مشخصه بادام تلخ مخصوص سيانيد است
شـود كـه بـا توليـد     براي درمان مسموميت با سيانيد از آميـل نيتريـت استنشـاقي اسـتفاده مـي     

نتيجـه آن آزاد  كه نمايدميرقابتچسبيدن به سيانيد متهموگلوبين با سيتوكروم اكسيداز در مسير 
ژن خون خواهد بودبراي مصرف اكسيماندن سيتوكروم اكسيداز
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فرمالدئيد 

در ٪37-40رنگي است كه نوع تجاري آن با نام فرمـالين بـا غلظـت    گاز بي) HCHO(فرمالدئيد 
دسترس بوده و غالبا حاوي مقداري متانول نيز هست و هر دو تركيـب داراي بـوي تنـد و نـامطبوع     

.هستند
. اي است خورنده و محرك كه اثرات آن وابسته به ميزان غلظـت آن در هـوا اسـت   مالدئيد مادهفر

هـا و بينـي، احسـاس    در هوا بيشتر شود با سوزش و آبريزش از چشـم ppm2چنانچه غلظت آن از 
حتـي بـا يـك    ppm20هاي حساسيتي همراه است و با غلظت بيش از تهوع، تنگي نفس و واكنش

توانـد باعـث   مـي ppm25اين ماده در مقـادير بـيش از   . گرددورت دايم قرنيه ميبرخورد سبب كد
نمايـد، برخوردهـاي بعـدي بـا     ميها را حساس ايجاد ادم ريوي گردد از آنجايي كه فرمالدئيد گيرنده

.نمايدميهاي كمتر عالئم را به سرعت ايجاد آن، حتي در غلظت
زا بوده و در صـورت بلـع تصـادفي يـا     ات، اين ماده سرطاندر مطالعات آزمايشگاهي بر روي حيوان

.هنوز ثابت نشده استهاقطعيت مطلب فوق در انسان. استميمخاطي به شدت س-جذب پوستي
OSHA)Occupational Safety and Health Administration (  حد مجاز براي برخورد بـا

.يين نموده استتعppm75/0ساعت كار روزانه،8طي اين ماده را در 
دئيدنكات ايمني جهت كار با فرمال

هاي الزم را در ارتباط با چگونگي محافظت در برابر خطرات فرمالين در كاركنان بايد دستورالعمل•
.اختيار داشته باشند

.بايد حتما در فضايي با تهويه مناسب انجام گيرددئيدكار با فرمال•
.تبا دهان ممنوع اسدئيدپيپت كردن فرمال•
.گردد، ممنوع استنگهداري ميدئيدخوردن، آشاميدن يا سيگار كشيدن در محلي كه فرمال•
هـاي پالسـتيكي ضـخيم، روپـوش آزمايشـگاه و      غلـيظ بايـد دسـتكش   دئيددر هنگام كار با فرمال•

.بسته پوشيده و از عينك محافظ يا محافظ صورت استفاده نمودهاي جلوكفش
بـه چشم يا محل موردنظر را حـداقل  تي با فرمالدئيد بايد حتماا پوسيميدر صورت برخورد چش•

.وشو نموددقيقه با مقادير زياد آب شست15مدت 
هاي آلوده به فرمالدئيد را بايد قبـل از دورانـداختن در زبالـه معمـولي بـه خـوبي بـا آب        دستكش•

.وشو نمودشست
يرا تركيب بخار آن بـا اسـيدكلريدريك   به دور از اسيدكلريدريك نگهداري نمود زبايدرا دئيدفرمال•

.نمايدمياتر) كلرو متيل(بيساده كارسينوژن بسيار قوي به نام ايجاد يك م
.بايد دور از حرارت نگهداري شوددئيدفرمال•
پسماندهايناپذير ريخته و جدا از اي نشترا جهت دورريز بايد در ظروف شيشهدئيدمحلول فرمال•

.ه مواد شيميايي دفع نمودبيمارستاني و مانند بقي



اي از مستندات سيستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه پزشكيجموعهم/  230

گزيلول
مـاده  ايـن  . مايع بدون رنگ با بوي آروماتيك و غير محلول در آب و قابـل اشـتعال اسـت   گزيلول

.عنوان يك ناخالصي باشد كه كارسينوژن استممكن است حاوي اتيل بنزن به
وع بر روي دستگاه عصبي مركزي تاثير گذاشـته، سـبب سـردرد، سـرگيجه، ضـعف و تهـ      گزيلول

.شودمي
. گـردد مـي ها، پوست، مخاط و مجاري تنفسـي مايع و همچنين بخار آن موجب تحريك چشمگزيلول

.گرددمي) شدن پوستdefat(تماس طوالني آن با پوست سبب از بين رفتن بافت چربي زير جلدي 
بـه دنبـال   از ديگر عوارض آن اختالل غير اختصاصي عصبي و افزايش اختالل دردستگاه شـنوايي  

.سر و صدا است
.آن بر روي قدرت توليد مثل نشان داده شده استميدر مطالعات حيواني اثر س

.و دستكش مناسب باشندمي چشظبايد كاركنان مجهز به محافگزيلولدر هنگام كار با 
.شودن با اين ماده كار ميآبرقراري تهويه مناسب از نكات بسيار مهم در فضايي است كه در 

تانولا
هـا  دستگاه اعصاب مركزي اسـت كـه سـبب مهـار فعاليـت نـورون      يكنندهسركوبياتانول ماده

چنـين افـزايش   كننـدگي گلوتامـات و هـم   مسموميت با اتانول سبب كاهش خاصيت فعال. گرددمي
جذب اتانول به ميزان اندك در دهـان و مـري، بـه ميـزان     . شودمي(GABA)مهاري گابا خاصيت

حدود دو تـا  . پذيردمعده و روده بزرگ و عمدتا در قسمت ابتدايي روده كوچك انجام ميمتوسط در 
آن در كبـد بـه   يماندهباقيگيرد و ده درصد دفع اتانول از طريق تنفس، ادرار و يا تعريق صورت مي

پس از مصرف ميزان مساوي اتانول سـطح خـوني ايـن مـاده در زنـان      . گردداستالدئيد متابوليزه مي
زنان كمتر از مردان است و هميدر معدهدهيدروژناژ الكلالتر از مردان است چرا كه ميزان آنزيم با

.تر استاتانول در زنان پايينسطح قابل انتشارچنين 
زايي اتانولخطرات آتش�

وري باالي اتانول، در صورت گرم شدن محيط يا ايجاد جرقه خطر شعلهبا توجه به درجه اشتعال 
كـار بـا   همچنـين هنگـام   در محل نگهـداري اتـانول و   دلذا مسئول آزمايشگاه باي؛ردول وجود دااتان

.كار گيرداتانول تمهيدات الزم در خصوص پيشگيري از اين خطرات را به
عاليم باليني مسموميت با اتانول�

هوشياري عاليم مسموميت با اتانول عبارتند از لكنت زبان، نيستاگموس، رفتار غيرعادي، كاهش 
.و كما

از آنجايي كـه مصـرف   . استنسبتا شايعمصرف اتانولناشي از افزايش ضربان قلب كاهش فشار و 
در كـه  زاي ايـن مـاده   مداوم اتانول سبب پيدايش تحمل نسبت به آن خواهد شد، سطح مسموميت

بـه  ي دائمـي آن هسـتند  كننـده ي كه مصـرف است، در افرادmg/dl100-80عادي  حدودا افراد
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mg/dl500-400مسـموم مقـدار چنين اسيدوزالكتيك خفيف به دنبال مصرف هم. ابديافزايش مي
.الكل مشاهده شده استيكننده

درمان�

گيـري سـطح الكـل ضـروري     در مواردي كه تغيير واضح سطح هوشياري وجود داشته باشد اندازه
گردد كه بـا  رمال سالين پيشنهاد ميدرصد و ن20در اين موارد سرم درماني با مايع دكستروز .است

مصـرف تيـامين در كـاهش سـطح     حفظ حجم مايع سبب جبـران كمبـود گليكـوژن خواهـد شـد،     
قابل توجه اين اسـت كـه اتـانول بـه     ينكته. شودهوشياري ناشي از مسموميت با الكل پيشنهاد مي

ات بعد از چنـد سـاعت   شود، در اغلب موارد با همين تمهيدهيچ عنوان به شاركول فعال متصل نمي
گيـر  گريبـان ،در مواردي كه مشكالت تنفسـي . گرددوضعيت هوشياري مريض به حالت عادي برمي

.استميتراشه و تنفس مصنوعي الزايبيمار شود گذاشتن لوله
متانول

يكننـده شـود، از مـواد مسـموم   متانول كه به عنوان متيل الكل و يا الكل چوب نيز شـناخته مـي  
آن يعنـي فرمالدئيـد و   ميمسموميت با متانول از توليد دو متابوليت سـ . آيده حساب ميخطرناك ب

تشكيلراهبردهاي درماني در جهت جلوگيري ازميتمابه همين دليلشودمياسيدفورميك ناشي 
. دقيقه پس از بلع حاصل خواهد شد90تا 30حداكثر سطح خوني آن حدود . ها استاين متابوليت

دي از جذب متانول از دستگاه تنفساين ماده ناشي از بلع آن است اما مواراكثر موارد مسموميت با 
20تـا  14آن پس از مسموميت خفيف حـدود  مينيمه عمر سر. و يا پوست نيز مشاهده شده است

بيشترين غلظت اين . ابديساعت افزايش مي30تا 24ساعت است كه در موارد مسموميت شديد به 
اسـت ولـي سـطح بـااليي از متـانول در عصـب       ، كبد و دستگاه گوارشصرف در كليهماده پس از م

فرمالدئيد بـا اثـر بـر روي شـبكيه و ادم آن در مـوارد      . گزارش شده استنيزاپتيك و مايع زجاجيه
تواند سبب مسموميت فرد شـود متفـاوت   از متانول كه ميميحج. شديد، سبب نابينايي خواهد شد

گيرنـد  را به ميزان كمترين حد دوز كشنده در نظر مـي ٪40لول از محml30اگر چه ميزان؛است
.گزارش شده است٪40از محلول ml15مير پس از مصرفومرگحتي ولي

مسموميت با متانولعاليم باليني�

ساعت پس از مصرف ظـاهر نشـود چـرا كـه بـراي      12عاليم مسموميت با متانول ممكن است تا 
عاليـم اصـلي   . الزم اسـت مناسـب زمان،آن در كبدميهاي سابوليتبه متمتابوليزه شدن اين ماده

كـاهش سـطح هوشـياري، اخـتالالت بينـايي، درد شـكمي، تهـوع و        : مسموميت با متانول عبارت از
.استفراغ است
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سطح خـوني طبيعـي   . آگهي بد استكاردي از عاليم ديررس و با پيشكاهش فشار خون و برادي
فرد بدون عالمـت  در. استmg/dl05/0زاي بدن است حدود هاي درونمتانول كه ناشي از فعاليت

اخـتالالت بينـايي در سـطوح بـاالتر از    . اسـت mg/dl20سطح خـوني كمتـر از   ،در اوج مسموميت
mg/dl50شود و احتمال مرگ بيمار در سطوح بـاالتر از  مشاهده ميmg/dl150   شـديدا افـزايش
.ابديمي
درمان�

از . ي معـده مفيـد اسـت   شـو وشسـت ،متانول گذشته باشـد وتاهي از مصرفزمان ككهدر صورتي
توان به مصرف اتانول اشاره كرد چـرا  شود ميمواردي كه در درمان مسموميت با متانول استفاده مي

.را كند خواهد ساختميهاي سكه اتانول با كاهش متابوليسم متانول سرعت تشكيل متابوليت
اتيديوم بروميد

يـك  ) دينيـوم بروميـد، درومـيالك   ريتـ فنيـل فنـان  -6-اتيـل -5آمينودي8،3(بروميد اتيديوم 
اي دارد و و موتاژنيك شـناخته شـده  ميمراز است كه اثرات سيپلRNAو DNAمهاركننده قوي 

.تواند سبب مرگ انسان شوددر صورت بلع، استنشاق و يا تماس با پوست مي
هاي الكتروفورز حاوي اتيديوم بروميد، به يظ شده آن و يا ژلكريستال اتيديوم بروميد، محلول تغل

.شودعنوان يك دورريز بسيار خطرناك در نظر گرفته مي
كار با پودر آن بسيار خطرنـاك  . تواند نفوذ كنداين ماده از طريق پوست چشم و دستگاه تنفسي مي

آلوده شـده بـه پـودر اتيـديوم     دبوده، نيازمند تامين شرايط ويژه در آزمايشگاه و مديريت صحيح موا
شود كـه اكيـدا از تهيـه پـودر آن اجتنـاب      ها توصيه ميبر اين اساس به آزمايشگاه. باشديد ميبروم

تمامي مراحل كـار حتـي تـوزين پـودر در     ،نموده و در صورت نياز به تهيه محلول آن در آزمايشگاه
تـا احتمـال انتشـار ذرات معلـق     شـود انجام ) Fume Hood( كابينت ايمني جهت مواد شيميايي 

هاي آماده اسـتفاده  هاي تشخيص طبي از محلولآزمايشگاهشودلذا پيشنهاد مي. وجود نداشته باشد
. نمايند

بـاز هـم توصـيه    . توان فيلتر و يا غيرفعال و خنثـي نمـود  هاي حاوي اتيديوم بروميد را ميمحلول
بـه سانس زير المپ ماوراي بنفش هستند را نيـز  شود كه مواد كامال غير فعال شده كه فاقد فلورمي

.ها و وسايل مخصوص مواد خطرناك دفع نمودجداگانه و با استفاده از روشصورت 

بروميدهاي اتيديومسازي صحيح محلولنحوه خنثي�

بـراي  . باشدهاي متفاوتي در دسترس ميسازي اثرات سمي اتيديوم بروميد پروتكلبراي خنثي
رجـوع  Ruossell DW Sarnerookjتـاليف  Molecular Cloningبه توانمطالعه مي

.شودتوضيح داده ميهااين روشدر ذيل يكي از. نمود
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:سازي اتيديوم بروميدخنثيروش
و هيدروكسيدسديم (N 1.25)اسيد هيدروكلرايد ،(M 0.25)به پرمنگنات پتاسيم روشدر اين 

(2.5 N)باشدنياز مي.
:شود يد از روش زير استفاده ميليتر محلول حاوي اتيديوم برومدن دوبراي خنثي نمو

.شودانتقال داده ميFume Hoodزير بهيك ظرف مناسب بايد ابتدا محلول اتيديوم بروم-1
.شود مياضافه بروميداتيديومحاوي ليتر از پرمنگنات پتاسيم در زير هود به ظرف چهار ميلي-2
.گرددوكلريد به محلول باال اضافه ميليتر اسيد هيدرچهار ميلي-3
.شوديك شب در زير هود نگهداري دبايمحلول فوق -4
.برسد5- 9آن به pHتا شدهفوق اضافه خلوطليتر هيدروكسيد سديم به مميلي2آرامي سپس به- 5
.توان در فاضالب تخليه نمودمخلوط را مياين در انتها - 6
به اتيديوم بروميد  دهآغشته شها و ساير موادنحوه دفع دستكش�

ميزان آلودگي دستكش و ،در ظرف آب قرار داده شوندروميدي حاوي اتيديوم بهادر صورتي كه ژل
در غيـر اينصـورت ضروريسـت ايـن     اند بسيار پايين خواهد بود؛داشتهساير وسايلي كه با آن تماس 

.سوزانده شودجهت دفع،وايتكسقرار گرفتن دروسايل پس از
:هم نكات م�

هاي محافظ و ماسك استفاده هاي مناسب، عينكهنگام كار با اتيديوم بروميد بايد از دستكش-1
.شود

.مجزا دفع شودطوربههاي آلوده يد، بافرها و ژلآلوده به اتيديوم برومپسماندهاي-2
فـورز  زدايـي از اتـاق الكترو  يد نبايد قبل از آلودگياير لوازم آلوده به اتيديوم برومتجهيزات و س-3

.خارج شود
يد آغشته شود بايـد فـورا لبـاس آلـوده را از تـن      كه لباس يا پوست به اتيديوم برومدر صورتي-4

.شو دادوخارج كرد و پوست را با مقدار فراوان آب و صابون شست
15يد بايد آن را با آب فـراوان بـه مـدت حـداقل     ت آلوده شدن چشم به اتيديوم برومدر صور-5

.شو دادودقيقه شست
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مخاطرات الكتريكي
از بروز آنها است كـه شـامل مـوارد زيـر     پيشگيرياساس برنامه مديريت در مخاطرات الكتريكي، 

:است
توان مصرفي و توان ورودي مدار بايد با هم مطابقت كنند و تاييديه فني در اين خصوص وجـود  •

.داشته باشد
اي قرار گيرند و همچنـين  هاي دورهنتجهيزات الكتريكي و نحوه نصب آنها مورد بازرسي و آزمو•

.آنها داراي تجهيزات اتصال به زمين باشندي متما
به محل نصب تجهيزات آزمايشـگاهي  مدار الكتريكي ساختمان آزمايشگاه بايد با دقت و با توجه•

. طراحي گردد
ـ   ياكنندهقطع• روز وقفه دهنده جريان برق در محل مناسبي در مدار نصب گردد تـا در صـورت ب

.عيب در دستگاه از خطرات بعدي اجتناب شود
كشـي در هنگـام   هاي جريان برق صرفا به منظور حفاظت از سـيم الزم به ذكر است قطع كننده•

سـوزي مـورد   بيش از حـد و در نتيجـه ممانعـت از آتـش    الكتريكي با توان مصرفيجريانعبور 
.گيرنداستفاده قرار مي

اتصال به زمـين، از  سيستمعيب در دستگاه وورت ايجاد هرگونه در صوقفه دهنده جريان برق •
.كندبروز شوك الكتريكي در اشخاص جلوگيري مي

و نحـوه مـديريت آن   آمده در آزمايشگاه با ذكر علت، زمان، محل و ميزان خسارت حوادث پيش•
.، ثبت گردددر صورت پيشامد

گرفتگيهاي ناشي از برقآسيب
: پاتوفيزيولوژي�
 Current)AC(AlternatingوDC(Direct Current)طور كلي به دو نوع اصلي ان الكتريكي بهجري

.شودتقسيم مي
شود و در كشـورهاي مختلـف   هاي تجاري استفاده ميطور معمول در منازل و مكانبهACجريان

هرتـز  سيكل رفت و برگشت جريان در ثانيـه ميـزان جريـان برحسـب     تعداد براساس .متفاوت است
.تعيين خواهد شد

اثـرات  .كننـد كار مي(DC)هاي الكترونيكي و تجهيزات پزشكي عمدتا با جريان مستقيم دستگاه
و مسـير   DC)يـا (ACپاتوفيزيولوژيك شوك الكتريكي ارتباط نزديكي با ميزان، مدت، نوع جريان

.جريان دارد
ميـك و مقاومـت بـافتي مسـيرهاي     ناتوآبراساس نوع نسج، سطح مقطـع، محـل   جريان الكتريكي

طور مثال در يك اندام مانند پا، عروق و اعصاب كمتـرين مقاومـت را در   نمايد، بهميطيمختلفي را 
بر (برابر 12تا 3ها مقاومت برابر عبور جريان دارند و سپس عضالت كه مقاومت دو برابر و استخوان

كـه سـطح   ولي با توجه بـه ايـن  .دهندنشان ميدر برابر عبور جريانرا)اساس نوع و طول استخوان
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در نهايت از عضالت نندهميزان جريان عبور ك؛برابر عروق و اعصاب است100مقطع عضالت حدود 
بـا وجـود   الزم به ذكـر اسـت كـه   . از عروق و اعصاب استكنندهبرابر ميزان جريان عبور 50حدود 
. آنها شديدتر استدرايجاد شدهآسيب،بخش اندكي از جريان الكتريكي از مسير اعصابعبور

هـاي  كه عموما در كابـل شودولتاژ باال در نظر گرفته ميولت و باالتر به عنوان1000ولتاژ حدود 
عالوه بر شوك الكتريكي و مرگ سبب سوختگي پوست وداشتههاي برق وجود اي و دكلبين جاده

.گرددميو نسوج ديگر نيز 
لـب مـوارد بـدون ايجـاد سـوختگي سـبب       در اغ) ولتـاژ شـهري  (لتاژ پـايين  با وجريان الكتريكي

توانـد سـبب اخـتالالت نورولوژيـك     چنين جريان الكتريكي مـي هم. فيبريالسيون بطني خواهد شد
هـاي  گردد و يا با انقباض شـديد عضـالني و پـرت شـدن مصـدوم، آسـيب      ) تشنج و ايست تنفسي(

در مـواردي كـه   از ديگر صدمات ناشي از جريـان الكتريكـي   . دوجود آورگوناگون ناشي از تروما را به
.است، خونريزي و جداشدگي پرده شبكيه شودآسيب الكتريكي به سر و گردن وارد مي

.بيان گرديده است6-4تاثيرات پاتوفيزيولوژيك جريان الكتريكي بر اساس ميزان آمپر در جدول 

تريكيتاثيرات پاتوفيزيولوژيك جريان الك: 6- 4جدول
)هرتز60با ولتاژ (ميلي آمپر مسير جرياناثر

5/0-2پوست سالماحساس مورمور

1-4پوست سالمدرد

6-22از دست و ساعد به تنهانقباض تتانيك

18-30قفسه سينهايست تنفسي

70-4000قفسه سينهفيبريالسيون بطني

<2000قفسه سينه)بدون پاسخ به الكتروشوك(آسيستول 

:شيوه صحيح برخورد با مصدوم�
متر با وي حفظ 3بايد فاصله خود را حداقل به ميزان در صورت تماس مصدوم با برق ولتاژ باال، •

و الزم است تمهيداتي )تواند جريان را منتقل كنددر اين موارد حتي استفاده از چوب مي(نمود
.كار گرفته شودبه)اي برقمنطقهپست (از مركزبه منظور قطع جريان برق 

تر برق را قطـع و وي را بـا اسـتفاده از    بايد هرچه سريعمصدوم با ولتاژ شهريصورت تماسدر•
.گرفتگي جدا نمودام چوبي خشك از منبع ايجاد برقاجس

.خودداري نموداالمكان از حركت دادن بيمارصدمات ستون فقرات حتيايجاددر صورت احتمال•
.)ن مصنوعي و يا ساير اجسام خارجيخارج كردن دندا(شدمطمئن از باز بودن راه هواييبايد •
.داده شودسريعا اطالع به مراكز فوريت پزشكي•
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مخاطرات ناشي از سر و صدا 
برخـي از  . رسـان خواهـد بـود   سر و صداي زياد در طول زمـان تـاثير نـامطلوبي داشـته و آسـيب     

انـات و بعضـي از   ونگهداري حيمربوط بههاي ليزري، تاسيساتتجهيزات آزمايشگاهي نظير دستگاه
قابل توجهي در محيط توليد نموده و بـر روي  سر و صدايد نتوانميغيرهها وكشسانتريفوژها، هوا

توانـد ميـزان   گيري سـر و صـدا مـي   و اندازهكنترل. دنشنوايي كاركنان تاثيرات نامطلوبي ايجاد نماي
. خطرات صوتي را مشخص كند

جهيزاتي با سر و صداي زيادي وجود داشته باشد، بايـد  بديهي است در صورتي كه در آزمايشگاه ت
:از مخاطرات ناشي از سر و صدا به شرح زير انجام پذيردپيشگيرياقدامات الزم در خصوص 

هـاي  ، در محـل هـاي صـوتي  ماننـد عـايق  كننـد جلوگيري مياز انتشار سر و صداكهتجهيزاتي•
.مناسب نصب شوند

ند استفاده از محافظ صدا براي كاركنان در معرض خطر، به اجرا هاي حفاظت شنوايي مانبرنامه•
.درآيد

برنامه مداوم معاينه پزشـكي بـراي مشـخص كـردن اثـرات نـامطلوب سـر و صـدا در خصـوص          •
اند، اجـرا شـود و اسـناد مربوطـه در پرونـده پزشـكي       كاركناني كه در معرض آسيب قرار گرفته

.كاركنان ثبت گردد

سوزي آتش
سوزي باشد و اقدامات ذيـل در  از آتشپيشگيريبرآميز بايد مبتني يريت موارد مخاطرهبرنامه مد

:اين خصوص ضروري است
سوزينشاني در صورت آتشبه سرويس آتشسريعاطالع•
سوزيو مديريت آزمايشگاه در صورت آتشسوپروايزراطالع به •
يسوزهاي آزمايشگاهي براي پيشگيري از آتشطراحي دستگاه•
هاي الزمنشاني از آزمايشگاه جهت ارائه راهنمايياي كارشناسان آتشبازديد دوره•
مـي نشاني مطابق بـا اسـتانداردهاي اعال  حريق و تجهيزات آتشاطفاءنصب تجهيزات مربوط به •

توسط آزمايشگاه مرجع سالمت
سوزيتشآبرخورد بايا پيشگيريكاركنان در خصوص درهاي الزمآمادگيايجادآموزش و •
ثبت موارد حادثه با ذكر علت، محل، زمان و ميزان خسارت وارده و نحوه مديريت آن در صورت •

سوزيدادن آتشرخ
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سازمديريت ايمني در برابر پرتوهاي يون
مقدمه

سـاز  نبار پرتوهاي يودر اين بخش به مباحثي از جمله موارد استفاده از مواد پرتوزا و تاثيرات زيان
.رددگاشاره مي

هاي تشخيص طبياستفاده از مواد پرتوزا در آزمايشگاه
هاي هـر آزمايشـگاه پزشـكي    از فعاليتمي بخش مه(Radioimmunoassay)سنجيپرتو ايمني

هـا،  غلظـت هورمـون  ) Isotopic dilution analysis(سـازي ايزوتـوپي  در اين روش با رقيـق . است
در حـال حاضـر در   . شـود گيـري مـي  يا بافـت بيمـار انـدازه   داروها و ساير موارد مهم در نمونه خون 

شـود و  استفاده مي125هاي حاوي يد شناسي فعال در سراسر كشور از كيتهاي هورمونآزمايشگاه
و غيـره بـا   ) T3, T4, TSH(هـاي تيروئيـد   گيـري هورمـون  هاي هورموني نظير اندازهانواع آزمايش

اي پرتوزا است و لذا اسـتفاده از آن در شـمول   هسته125يد . يردگها انجام مياستفاده از اين كيت
هـاي  گيرد و پرتوكاران بايـد اصـول ايمنـي را در كـاربرد كيـت     قانون حفاظت در برابر اشعه قرار مي

.رعايت كننددقتبه125حاوي يد 

سازبار پرتوهاي يونتاثيرات زيان
اثرات ناشي از پرتـوگيري  . بار متعددي داردزيانساز، تاثيرات نقرار گرفتن در معرض پرتوهاي يو

تـوان در دو  را مـي (Internal Exposure)و پرتـوگيري داخلـي   (External Exposure)خارجي 
:گروه عمده زير جاي داد

تاثيرات سوماتيك �
ها مانند سرطان خون، استخوان، ريـه و پوسـت كـه ممكـن اسـت عاليـم آن       شامل انواع سرطان
پرتوهاي با شدت كمتر ضايعات پوستي كوچك، ريـزش  . از پرتوگيري نمايان شودچندين سال پس 

.هاي معده و روده را به دنبال داردخوني و آسيبمو، كم
تاثيرات وراثتي �

دهد و شـامل  اند، رخ ميهاي بعدي و فرزندان كساني كه پرتوگيري كردهاين اثرات معموال درنسل
.و جهش ژنتيك استميوموزوهاي كرهاي غدد تناسلي، آسيبآسيب

سازاصول كلي حفاظت در برابر پرتوهاي يون
دقيق قرار كنترلهاي پرتوزا بايد تحت ، كاربرد ايزوتوپسازيونبار پرتوهاي براي كاهش آثار زيان

:حفاظت در برابر اين پرتوها، بر چهار اصل بنيادين زير استوار است. گيرد
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كاهش زمان قرار گرفتن در معرض پرتو-1
افزايش فاصله از چشمه تابشي يا منبع پرتوزا-2
استفاده از حفاظ مناسب ميان فرد و چشمه پرتوزا-3
ي جايگزين به جاي استفاده از مواد پرتوزاهااستفاده از ساير روش-4

شناسيهاي هورمونهاي ايمني در آزمايشگاهاصول كار و توصيه
واپاشـيده  Electron Capture)(روزه بوده و با گيراندازي الكتـرون 60داراي نيمه عمر 125د ي
بـا  . الكتـرون ولـت اسـت   كيلـو 35انرژي پرتوهاي گاماي گسيل شده از اين هسته پرتوزا، . شودمي

، احتمال پرتوگيري خارجي نسبتا پايين و 125هاي حاوي يد توجه به انرژي و پرتوزايي پايين كيت
يـد و نيـز جـذب آن در غـده     صـعيد است، اما به خاطر نيمه عمر متوسـط و قابليـت ت  اغماضقابل 
.شودبار تلقي مييد، از نظر آلودگي داخلي بسيار زيانئتيرو

در حـدود  (شناسي بـه دليـل پـايين بـودن سـطح پرتـوزايي مـورد اسـتفاده         هاي هورمونآزمايشگاه
. روندهاي گروه ب به شمار ميجز آزمايشگاه) ميكروكوري

شرايطي است كه در آن ميزان پرتوگيري ساالنه پرتوكـاران از سـه دهـم دوز مجـاز     ) ب(شرايط كاري (
.)ندتجاوز نك) ميلي سيورت20(ساالنه 

هاي گيريها و اندازهبودن سطح پرتوزايي نيازي به انجام بررسيها به دليل پاييندر اين آزمايشگاه
روزمره نيست و براي اطمينان از رعايت صحيح استانداردهاي ايمني تابشي، كـافي اسـت هـر چنـد     

ها قبل از شروع اين بازرسي. توسط كارشناسان حفاظت در برابر اشعه مورد بازرسي قرار گيردباريك
. گيردصورت ساالنه صورت ميبه كار و پس از آن به

:شوداز سه بخش اصلي زير تشكيل مي) ا واحد مربوطه در آزمايشگاهي(هر آزمايشگاه تخصصي 
.شودهاي پرتوزا استفاده ميها از كيتآزمايشگاه يا بخشي از آزمايشگاه كه در آن-1
هاي پرتوزا هستههاي هورموني حاوي محل نگهداري كيت-2
محل نگهداري و انبار پسماندهاي پرتوزا-3

شـود  هر يك از اين سه محل، از ديد قانون حفاظت در برابر اشعه، مكان نظارت شده محسوب مي
دار، اجـازه حضـور و   و بايد با عاليم هشدار دهنده وجود پرتو، مشخص شود و تنها اشخاص صالحيت

.داشته باشندها را آمد در اين مكانورفت

هاي پرتوزااصول ايمني در محل كار با كيت
اي جهت كـار بـا مـواد پرتـوزا در نظـر      شناسي بهتر است آزمايشگاه جداگانهدر يك مركز هورمون•

تـوان بخشـي از   مـي ) هاي پزشـكي ويژه در آزمايشگاهبه(، اما در صورت كمبود امكانات گرفته شود
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اين بخش بايد تنها منحصر به كـار بـا   صورت ايندر . يك آزمايشگاه را نيز به اين امر اختصاص داد
.ار داده نشودهاي اضافي در آن قرمواد پرتوزا بوده و وسايل و نمونه

چنين پوشش ديوار و كف اتاق بايد از جنس غيـر قابـل نفـوذ،    محل آزمايش و رويه ميز كار و هم•
انجـام كـار در   . اثر باشـد شو، يكپارچه و بدون لبه بوده و مواد شيميايي بر روي آن بيوقابل شست

ز گسـترش  جلـوگيري ا داخل يك سيني كه با كاغذ جـاذب رطوبـت پوشـانده شـده، بهتـرين راه     
.آلودگي است

به دليل فرار بودن يد پرتوزا و احتمال استنشاق يا جذب آن از طريـق پوسـت، كـه ممكـن اسـت      •
آزمايشگاه مجهز به يك هود با فشار منفي باشـد و تمـام  منجر به آلودگي داخلي گردد، بهتر است

.در زير اين هود انجام شودهاي مرتبط با يد پرتوزافعاليت
اي انتخاب شود كـه از ايجـاد يـا گسـترش هـر نـوع آلـودگي،        گونهايد با دقت و بههاي كار بروش•

.بهتر است دستورالعمل كار، تهيه و در محل انجام آزمايش نصب شود. اجتناب شود
مصـرف و  بـار يـك هـاي پالسـتيكي   پرتوكاران در هنگـام كـار بـا مـواد پرتـوزا، بايـد از دسـتكش       •

و دقـت بـه هـا پـس از خاتمـه كـار     بهتر اسـت دسـتكش  . يندهاي آزمايشگاهي استفاده نماروپوش
اي از دست خارج شوند كه سطح بيروني آنها كه ممكن است داراي آلودگي باشد با پوسـت  گونهبه

ها بايد در سطل مخصوص پسماندهاي پرتـوزا قـرار   دستكش. دست پرتوكاران تماس نداشته باشد
. شو از محيط آزمايشگاه خارج نشودوتداده شوند و روپوش آزمايشگاه نيز جز براي شس

هـا بايـد اكيـدا    خوردن، آشاميدن، سيگار كشيدن و استفاده از وسايل آرايشي در داخل آزمايشگاه•
.ممنوع شود

سادگي و سرعت در آزمايشگاه قابل دسترس باشند تا در صـورت  بار مصرف بايد بهمواد جاذب يك•
.شودكنترلآوري و آلودگي فورا جمعريختن مواد پرتوزا و ايجاد آلودگي، 

ظروف و وسايل مخصوص كار در آزمايشگاه نبايد به خارج از آزمايشـگاه منتقـل شـود و بـرعكس     •
.ظروف و وسايل غير ضروري نيز به داخل آزمايشگاه، آورده نشود

ذ مصرف انجام گيرد و كاغـ باريككار با مواد پرتوزا بايد در داخل يك سيني حاوي پوشش جاذب •
.عنوان پسماند تلقي شودجاذب پس از خاتمه كار، به

گونه زخم يا جراحـت بـاز بـر روي    قبل از ورود به آزمايشگاه، كاركنان بايد مطمئن باشند كه هيچ•
اگـر نيـاز   . در صورت وجود زخم بايد از كار با مواد پرتوزا پرهيز شـود . پوست بدن آنها وجود ندارد

هـاي ضـد آب   و بـا پوشـش  شـده شسـته دقـت بـه ها بايد شد، زخمضروري به ادامه كار پرتوكار با
اگر در حين كار با مواد پرتوزا، زخم يا بريدگي در پوست ايجاد شد، بايـد بالفاصـله   . پانسمان شود

توان آلودگي را در محل در صورت لزوم مي. و با دقت پانسمان شودشدهمحل زخم شسته و تميز
.بروز چنين مورد بايد مدير آزمايشگاه در اسرع وقت مطلع گردددر هنگام. گيري نمودزخم اندازه
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نـايلوني پوشـانده   در داخل آزمايشگاه بايد يك سطل پالستيكي مناسب كـه داخـل آن بـا كيسـه    •
ايـن  . ها و ساير وسايل آلوده قرار داده شـود مصرف، سرنگباريكهاي شده، براي ريختن دستكش

ز خاتمـه كـار در اسـرع وقـت بـه      سطل بايد داراي عالمت هشدار دهنده پرتو بوده و هر روز پس ا
بهتر است اين سطل مجهز به پـدال پـايي   . محل نگهداري و انبار پسماندهاي پرتوزا، منتقل گردد

.باشد
. شوي دست يـا سـاير وسـايل باشـد    وشويي جهت شستبهتر است آزمايشگاه مجهز به يك ظرف•

هـاي هـواي گـرم    هكنندبراي خشك كردن دست و صورت بهتر است از دستمال كاغذي يا خشك
شـويي  هاي ظـرف شويي بايد مستقيما به يك فاضالب اصلي ريخته شده و شيرظرف. استفاده شود
.قرار گيرندكنترلاز نظر آلودگي مورد باريكهر چند 

هاي پرتوزارعايت موارد ايمني در محل نگهداري كيت
كـار اختصـاص دارد و   بـه ايـن  هاي پرتوزا بايد از يخچال مخصوصي كه فقـط براي نگهداري كيت•

يخچـال بايـد در نزديكـي    . عالمت هشدار دهنده پرتو بر روي درب آن نصب شده، استفاده گـردد 
يي و ايجـاد  جـا جابـه هنگـام  ها قرار داشته باشد تا احتمال ريخـتن آنهـا در   محل استفاده از كيت

.كمتر شودويژه در نواحي بازبيني نشده، مانند سالن پذيرش بيماران،آلودگي به
هاي تحويل گرفته و مصرف شده بايـد در نظـر گرفتـه    اي براي ثبت آمار دقيق كيتدفتر جداگانه•

.شود

رعايت نكات ايمني در محل انبار پسماندهاي پرتوزا
هاي نايلوني حاوي پسماندها پس از خروج از آزمايشگاه بايد در محـل مناسـبي نگهـداري و    كيسه•

. آوري شودجمع
نبار پسماندها بايد سرپوشيده و دور از دسترس افـراد عـادي بـوده و درب آن قفـل شـود و      محل ا•

. عالمت هشدار دهنده وجود پرتو بر روي آن الصاق گردد
توسط كارشناسان آموزش ديده بخش پسمانداري از محل تخليـه و  باريكاين پسماندها هر چند •

. گرددخارج مي
پرتـوزا در فصـل چهـارم، راهنمـاي مـديريت پسـماندهاي       جزييات كامل مربوط بـه پسـماندهاي  •

.ذكر شده است) بخش پسماندهاي مواد پرتوزا(آزمايشگاهي 

هاي ويژه در هنگام ايجاد آلودگيتوصيه
بروز هر نوع آلودگي پرتوزا در داخل آزمايشگاه بايد در اسرع وقت بـه مسـئول آزمايشـگاه اطـالع     •

.داده شود
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عمليات رفـع آلـودگي بايـد زيـر     ميردي است كه سبب آلودگي شده و تمارفع آلودگي بر عهده ف•
.نظر مسئول آزمايشگاه انجام شود

بهتر است آشكار ساز مناسبي تهيه و در آزمايشگاه قرار داده شود تا در صورت بروز آلودگي، براي •
ن دسـتگاه  در صورت موجود نبودن اي. تشخيص محدوده و ميزان آلودگي مورد استفاده قرار گيرد

اي از آلودگي و سپس شمارش آن با دستگاه شـمارنده  اذب براي برداشتن نمونهجتوان از كاغذ مي
. تقريبي مشخص شودطوربهگاما استفاده نمود تا محل و ميزان آلودگي 

.دستورالعمل رفع آلودگي بايد در دسترس بوده و بالفاصله مطالعه و از آن استفاده شود•
.هاي الزم را در زمينه رفع آلودگي ديده باشندقبال آموزشبهتر است كاركنان•
هـاي تيروئيـدي و   در صورت احتمال آلودگي شديد، پرتوكار بايد در اسرع وقت از لحاظ آزمـايش •

.هاي ضروري مورد بررسي قرار گيردديگر آزمايش

شناسيهاي قانوني در آزمايشگاه هورمونمقررات و مسئوليت
شناسي بايد هاي قبل توضيح داده شد، هر مركز هورمونل ايمني كه در بخشعالوه بر رعايت اصو

و بـا توجـه كامـل بـه     مـي هاي خود را زير نظر بخش حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژي اتفعاليت
.مقررات و قوانيني كه از سوي اين مركز منتشر و در اختيار مراكز قرار داده شده، انجام دهد

از سوي نظام 125هاي يد نوان دستورالعمل درخواست پروانه ثبت مراكز كار با راديواكتيواين مقررات با ع
:اي ايران منتشر شده كه برخي از موارد مهم مندرج در آن به شرح زير استايمني هسته

كننـد، بايـد فـردي واجـد     هاي حاوي يد پرتوزا كار ميشناسي كه با كيتدر هر مركز هورمون-1
امور مربـوط بـه كـار بـا     ميتماكنترلفني كه شرايط الزم براي متصدي و وميصالحيت عل

اشعه را داشته باشد، به عنوان شخص مسئول آزمايشگاه به واحد امور حفاظت در برابـر اشـعه   
ايـن فـرد بايـد داراي مـدرك     . هاي خود را زير نظر اين واحد انجام دهدمعرفي شده و فعاليت

علـوم هاي مرتبط بـا  آزمايشگاهي يا ساير رشتهتراي علومدكشناسي، تخصص آسيبتحصيلي 
مجـوز  . هاي آموزشي و تخصصي كار با مواد پرتـوزا را گذرانـده باشـد   آزمايشگاهي باشد و دوره

خريداري و استفاده از مواد پرتوزا بـه نـام ايـن شـخص صـادر گرديـده و او مسـئوليت        ميرس
هـاي آينـده و محـيط زيسـت را در برابـر اثـرات       ه، نسلحفاظت كاركنان، بيماران، افراد جامع

ور حفاظت در برابر اشـعه،  اي مبني بر اين امر به امدار بوده و تعهدنامهبيولوژيكي پرتوها عهده
.نمايدارائه 

هـاي واجـد شـرايط كـه داراي     هاي پرتوزاي مورد نياز و مركز بايد فقط از طريق شـركت كيت-2
.ها هستند، خريداري شودمجوز قانوني توزيع اين كيت

ميكروكوري بيشتر 200هاي موجود در مركز از در هيچ زماني نبايد مجموع پرتوزايي كيت-3
.با واحد پسمانداري قرارداد منعقد گرددآوري پسماندكه جهت جمعشود مگر آن
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د و بندي استاندارد كارخانه سازنده نيستند، خودداري شوهايي كه داراي بستهاز دريافت كيت-4
.بندي نگهداري شودها تا قبل از مصرف در بستهكيت

ها به ساير مراكز مجاز، بايد مشخصات و تعداد آنها در هر نوبت هنگام دريافت يا واگذاري كيت-5
با ذكر نام و شماره پروانه مركز تحويل دهنده يا گيرنده در دفاتر ثبت و تا سه سال نگهداري 

.شود
پرتوكـاران موظفنـد بـا حسـن اجـراي      تمـامي خص مسئول و نيز شناسي، شدر يك مركز هورمون- 6

چـه  پرتـوگيري خـود و ديگـران را بـه هر    هاي ايمني، ميـزان قوانين حفاظت در برابر اشعه و توصيه
.كاهش دهند(As Low As Rational Accesible)جه شدني اكمتر مو

و هر زمان كه احتمـال  باريكميزان آلودگي محيط كار با مواد پرتوزا بايد حداقل هر شش ماه-7
در صورتي كـه آزمايشـگاه وسـيله    . گيري و در دفتر مركز ثبت گرددآلودگي وجود دارد، اندازه

هـا بايـد توسـط مراكـز     گيريگيري آلودگي در اختيار نداشته باشد، اندازهمناسبي جهت اندازه
. مجاز انجام گيرد

.رش آلودگي مواد پرتوزا اجتناب شوداي انتخاب شود كه از گستگونههاي كار بهروش-8
هـاي صـادره از طـرف    سـاز و دسـتورالعمل  دستورالعمل مديريت ايمني در برابر پرتوهاي يـون -9

.هاي مرتبط در اختيار كاربران قرار گيردو ديگر دستورالعملميسازمان انرژي ات
و دسـت كـم سـالي    كنند بايد داراي پرونـده پزشـكي بـوده    كار مي125پرتوكاراني كه با يد -10

هاي هاي شمارش كامل سلولچنين آزمايشهم. مورد معاينات پزشكي الزم قرار گيرندباريك
هاي غير عـادي  خون، سرعت سديمانتاسيون خون، تعيين زمان انعقاد و جستجو و ثبت سلول

نها بايـد  پرونده آ. مرتب ساالنه انجام گيردطوربهكار پرسنل در خون را عالوه بر زمان شروع به
.هاي خون باشداي و نتايج آزمايشتاريخچه پزشكي، مشخصات حرفهشامل 

توقف كامل فعاليت با مواد پرتوزا 
:شناسي بايد موارد زير محقق شودبراي تعطيلي كامل يك مركز هورمون

.هاي مربوط به مواد پرتوزا، قطع شودتمام فعاليت•
.بي از محل آزمايشگاه خارج شودهاي پرتوزا، با روش مناسچشمهميتما•
.هيچ آلودگي موثري در محيط وجود نداشته باشد•
.آوري شودعاليم هشدار دهنده تابشي از محيط جمع•
در .هـاي پرتـوزاي آن لغـو شـود    خارج و مجوز خريد كيـت مراكز تحت نظارتمركز از فهرست •

ر حفاظـت در برابـر اشـعه را در    ضمن مركز قبل از واگذاري شمارنده گاما به ساير مراكز بايد امو
.جريان قرار دهد
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يحفاظت و پيشگيري از آلودگياصول كل
شگاهيط آزمايو محاركنانك

مقدمه 
، الكتريكـي ، ييايميو، شـ يـ واكتيك ، راديـ ولوژيبمخاطره آميز بـا منشـا  شگاه انواع عوامل يدر آزما

برخورد بـا  كه وجود دارندره ياك و غخطرنيزا، پسماندهازا، مواد سرطان، موادآتشيكيل مكانيوسا
و جامعـه  كاركنان بلكه محيط زيستسالمتنه تنها تواند يميمنيح اصول ايت صحيرعاآنها بدون
وامـل  طراحي يك برنامه مديريت ايمني و نظارت بر اجراي صحيح آن كه عن يبنابرا. ديد نمايرا تهد

.استياژهيت وياهميدارا، مختلف را در نظر گرفته باشد
بايد بـه نحـوه تخصـيص    ،در طراحي فضاي آزمايشگاه ضمن توجه به مساحت در نظر گرفته شده

مـوثر در  ، ابعاد و چيدمان وسايل و تجهيـزات و سـاير عوامـل    فضا و جداسازي فضاهاي كاري تعداد
، دقت ويژه گردد تا خطرات ناشي از آلودگي براي كاركنان و همچنـين  حفظ يك محيط ايمن كاري

.ط اطراف به حداقل برسدمحي
هـاي اداري و فنـي از يكـديگر مجـزا     طوركلي با توجه به تنوع مراجعان به آزمايشگاه بايد بخشبه

ن يهمچنـ .پـذير باشـد   باشند و دسترسي به فضاي فني آزمايشگاه فقط براي افراد مشخصي امكـان 
ز با فاصله يآبدارخانه نيفضاكامال مجزا در نظرگرفته شده وييفضايريگرش و نمونهيپذبراي د يبا

. شگاه قرار داشته باشديآزمايفنيهامناسب از قسمت
تـردد  هاي خروجي آزمايشگاه بايد كامال مشخص بوده و از قرار دادن ابزار و وسايلي در مسـير  راه

و ي بـراي پنجـره هـا   تـور همچنـين بـا نصـب   .، خودداري گـردد نمايدكه عبور و مرور را دشوار مي
شگاه جلوگيري يط آزمايبه محو ساير حيوانات موذيره، بايد از ورود حشرات، ينمودن و غيسمپاش
.نمود

هاي آتش نشاني ، دوش هاي اضطراري و ساير تجهيزاتي كه در مـوارد ضـروري بايـد بـه     كپسول
.سرعت مورد استفاده قرار گيرند بايد در دسترس همه كاركنان قرار داشته باشند

طـور  ههاي آزمايشگاهي اعم از خون ، مايعات بدن ، بافت و غيره بكلي بايد كليه نمونهنوان يك اصلبه ع
.تمامي اصول مربوط به حفاظت و ايمني در هنگام كار با آنها رعايت گرددبالقوه عفوني تلقي گردند و 

نكات عمومي 
ر برابـر  دهاي فني و نمونه گيري بايـد از پوشـش مناسـبي بـراي محافظـت     كاركنان در بخش•

، اين پوشش ها كه معموال به شكل گان يا روپوش آزمايشـگاهي مـورد   آلودگي استفاده نمايند
هـاي آن بسـته و داراي   وردار بـوده، دگمـه  استفاده قرار مي گيرد بايد از كيفيت مناسبي برخـ 
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ب و غيرقابـل  هاي مناسـ وشو در كيسههاي بلند باشند و پس از استفاده تا زمان شستآستين
، بايـد  رد استفاده درمحيط فني آزمايشـگاه هاي موها و ساير لباسروپوش. قرار داده شوندنفوذ

گـردد  از تن خارج گردند و توصيه ميقبل از ترك آزمايشگاه و حتي قبل از ورود به آبدارخانه
)  يـا بيمارسـتان  (ز محيط آزمايشگاه هاي خارج اشوييوشو نيز به  منزل يا خشكجهت شست
. ندمنتقل نشو

در مقابل ترشح خون و مواد يحفاظت كاف، برايار خطرناك و آلودهيمواد بسهنگام كار با در •
در . اسـتفاده نمـود  يكيبـار مصـرف پالسـت   كييبندهاشيپها يا روپوشاز توانيم،ييايميش

ز جهـت حفاظـت بـازو    يـ دار ننيآسـت يهاتوان از محافظيبندها، مشين پياستفاده از اهنگام
. فاده نموداست

طور كامل پا را هاز جنس مواد غيرقابل نفوذ به مايعات بوده و بگردد كفش كاركنان توصيه مي•
. نماينـد مايعات عفوني را به راحتـي جـذب مـي   اي مواد شيميايي يا هاي پارچهكفش. بپوشاند

يـر  بار مصرف و غهاي يكال ريختن مواد روي كفش وجود دارد، روكشبهتر است هرگاه احتم
.قابل نفوذ بر روي كفش پوشيده شود

ترجيحــا خــارج از بخــش فنــي نصــب هــايي كــهوســايل شخصــي كاركنــان بايــد در قفســه•
.، قرار داده شوند اندشده

ترين اقـدامات جهـت پيشـگيري از انتقـال عوامـل      ها به عنوان يكي از مهمشوي دستوشست•
ه مواردي كه با كه كاركنان در كليگردد به همين منظور توصيه مي.شودزا شناخته ميبيماري

، در فاصـله  هـا از تماس اتفاقي پوسـت بـا نمونـه   ، پس هاي آنها سرو كار دارندبيماران يا نمونه
زانه و قبل از تـرك  آشاميدن و پس از اتمام كار روها، قبل از خوردن و دستكشزماني تعويض

ز صـابون مـايع قويـا توصـيه     اده اكـار اسـتف  جهت ايـن . وشو دهندها را شستآزمايشگاه دست
.كننده مناسب نيز بايد در اختيار باشدگردد، مواد ضدعفونيمي

تنهـا خطـر   بايد ممنوع گردد چرا كه نـه هاي فني آزمايشگاه بخشمههاستعمال دخانيات در •
، زايـي وجود مواد شيميايي با خطـر اشـتعال  ايجاد آتش سوزي را در محيط آزمايشگاه به علت 

ها و مواد توكسيك از سـطوح كـاري بـه    واند عامل انتقال ميكرو ارگانيسمتبلكه ميبردباال مي
.كاركنان گردد 

ات هـا و بخـار  تواننـد حـالل  يم) soft(نوع نرم يهامخصوصا عدسيتماسي چشميهاعدسي•
هـاي  مواد روي قرنيه سبب ايجا د آسيببا تجمع اينو نديحاصل از مواد را به خود جذب نما

در . گـردد آزمايشـگاه توصـيه نمـي   در ، به همين دليل اسـتفاده از آنهـا  ر چشم گردندجدي د
دار و حفاظيهانكياز عمواردي كه استفاده از لنزهاي تماسي اجتناب ناپذير است حتما بايد 

.شوداستفاده نيز صورت يهاا ماسكي
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محل مناسبي قرار داشـته  اين جعبه بايد در . هاي اوليه باشدآزمايشگاه بايد داراي جعبه كمك•
. برخورد با موارد غير مترقبه باشدو حاوي اقالم و داروهاي مورد نياز جهت 

واكسـينه  Bكاركنان آزمايشگاه بايـد در برابـر بيمـاري هپاتيـت     همهدر بدو استخدام •
هـاي خطرنـاكي ماننـد ويـروس     طور اختصاصي با ميكروارگانيسمهكاركناني كه ب.شوند

. ها نيز بايد واكسينه گردندارند در برابر اين ميكروارگانيسمر دآنفلوانزا سروكا
.هاي فني بايد اجتناب گردداز خوردن و آشاميدن در بخش•
هـاي بيمـاران  مستقر در بخش فني كه محتوي نمونـه هاي مواد غذايي در يخچالاز نگهداري•

در مجـزا بـوده و   بايـد ييمخصوص مـواد غـذا  يهاخچالي. هستند اكيدا بايد خودداري گردد
. گيرندبدارخانه قرار آيفضا

از پيپـت  اد يـ نمونه با فشار زييد قطرات انتهاينباهمچنين پيپت كردن با دهان ممنوع است، •
.شود) آئروسل(معلق در هواز يار ريجاد قطرات بسيرا ممكن است باعث ايزگرددخارج 

ا درپـوش  يـ جـدا گـردد و   گ نبايـد بـا دسـت از سـرن    مصـرف  باريكاستفاده شده يهاسوزن•
.رديآن قرار گيرومجددا سرسوزن 

ري اسـت و توصـيه   احتياط در هنگام كار با وسايل تيز وبرنده مانند سوزن يـا اسـكالپل ضـرو   •
بريـدن،  . سپس برداشته و جابجـا نمـود  االمكان اين وسايل را با ابزاري مانند فورگردد حتيمي

، نادرسـت بـوده و دفـع آنهـا بايـد مطـابق بـا        هاي استفاده شـده خم كردن يا شكستن سوزن
.توضيحات ارائه شده در بخش مديريت پسماند صورت پذيرد

، گوشي تلفن و وسايل مشابه در آزمايشگاه بايد دستگيره دربهنگام كار از تماس دستكش با •
در مـوارد  .هـا از دسـت خـارج گردنـد    ل از استفاده از اين وسايل دستكشخودداري شده و قب

د يـ صـفحه كل بـر روي يكيپالسـت يهااز پوشش، جهت جلوگيري از آلودگيتوان ميضروري
.ره، استفاده نموديها و غوتر، تلفنيكامپ

را در خـواص سـمي  يدارايهـا ا رنگيو ) دها، بازها و غيرهياس(ييايميها، مواد شد معرفيبا•
د بـر  يـ فـوق نبا يهـا ان محلـول دميچ. بخار قرار داددر برابر خروجق يعايهاكابينتا يقفسه 

با ارتفـاع  ييهااها در قفسهيا قليدها يعات خطرناك مانند اسيما. رديجام گاساس حروف الفبا ان
د يـ باحـاوي مـواد خطرنـاك    بـزرگ ظروفيسازرهيذخ. شوندنگهداريسطح چشمكمتر از
.ن باشديك زمينزد

ييايميمواد شيمنياييدر برگه شناساد مطابق با اطالعات موجوديمواد خطرناك باينگهدار•
.انجام گيرد) Material Safety Data Sheet =MSDS(اي



اي از مستندات سيستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه پزشكيجموعهم/  246

وسايل و تجهيزات حفاظتي مورد استفاده در آزمايشگاه
، جهت حفاظت كاركنان آزمايشگاه در نظـر  كه بايد در برنامه مديريت ايمنيتسهيالت و امكاناتي

:قرار گيرند عبارتند از گرفته شده و در اختيار ايشان 

)...التكس، نيتريل، وينيل(جنس مواد مرغوب و مناسب هاي متفاوت و ازدستكش در اندازه-1

هاي زير بايد موجـود  گيرد انواع دستكشهايي كه در آزمايشگاه انجام ميبا توجه به تنوع فعاليت
:باشد 

ل ين، سروكار داشتن بـا وسـا  يسنگيكارهاانجام كه در هنگام ا چرميييكيالستيهادستكش•
.دنشويمواد خطرناك استفاده مظروف حاويكردن يا هنگام خاليداغ و 

آنهـا  كـردن  يو ضـد عفـون  ياشهيل شيز نمودن، شستن وسايكه جهت تميخانگيهادستكش•
.دنريگيمورد استفاده قرار م

.دنشويره استفاده ميو غكه در مواقع كار با خون، مواد خطرناك ) التكس(يجراحيهادستكش•
ن يـ ا(د نـ ريگيمورد استفاده قـرار مـ  يبار مصرف كه در مواقع اضطراركينايلونييهادستكش•

).كننديجاد نميها اسميكرو ارگانيرا در مقابل ميچگونه نقش حفاظتيها هگونه دستكش
حفاظـت  قـدرت و تيفيرا از كيرند، زيد شسته شده و مجددا مورد استفاده قرار گيها نبادستكش

خـراب شـدن   كننـده سـبب   يا مواد ضـد عفـون  ينده و يمواد شوشو با وشست.شوديآنها كاسته م
يآلـ يهـا حـالل . شـود بسيار ريز  آنها مـي يهاق سوراخيعات از طريش نفوذ مايافزاها و شدستك
يلـ ينيويهاها، دستكشاز حالليده و بعضيالتكس گرديهادن دستكشيب ديعا سبب آسيسر

.ندينمايرا حل م
داشته و جهـت  را كه استفاده عمومييخانگيكيالستيهامانند دستكشييهاتوان دستكشيم
امـا اگـر   .و مجددا استفاده نموديضدعفونرااندمورد استفاده قرار گرفتهييزدايزكردن و آلودگيتم
.اخته شوندد دور انديد، بايدر آنها مشاهده گرديا تغيير رنگي، سوراخ يدگيبر

قابل مشـاهده  صيدن و قبل از كار از نظر نقايد بعد از پوشيها را بادستكشبعنوان يك اصل كلي 
.كنترل نمود

عـات بـدن   يبـا خـون و ما  يكه امكان آلـودگ يا زمانيو يدن دو جفت دستكش هنگام اتوپسيپوش
ا نشـان داده كـه   هـ يبررسـ . گـردد يه مـ يوجود دارد، توصـ ) پزشكيهاي مثل كار در بخش فوريت(

اسـتفاده  ش ك دسـتك يـ زماني است كه ازاستفاده از دو دستكش كمتر از صورتپوست در يآلودگ
در مقابـل  يكـاف يكيزيحفاظت فلزوم د يز بايهنگام استفاده از دو دستكش نبا وجود اين .شودمي

.قرار گيردز مد نظر يل تيله وسايآنها به وسيسوراخ شدن اتفاق



247/هاي مديريت ايمني در آزمايشگاه راهنماي و دستورالعمل

% 6- 17حـدود  يكننـد ولـ  يالتكس اسـتفاده مـ  يهااز دستكشهنگام كارشگاهيآزماشتر كاركنان يب
جـه وجـود مـواد   يك در نتيـ آلرژيتماسـ يهـا تيـ درماتوت داشته يافراد ممكن است به التكس حساس

در آنها ديـده  هادستكشموجود در اين گر يا مواد ديد التكس يمراحل توليموجود در طييايميش
ييايميبدون مواد شيهاا دستكشيو هاي التكس زير دستكشينخيهادستكشاستفاده از. شود

بـدون  يهـا ، دستكشازتواندر صورت امكان مي. كنديميريك جلوگيآلرژيهاتيمعموال از بروز درمات
.استفاده نمودنيز گريا مواد ديلن و ياتيل، پليتريساخته شده از جنس نيهاا دستكشيپودر و 

شوي چشموت الزم جهت شستتجهيزا-2
د، مـواد  يكـه اسـ  ييهـا ويـژه در بخـش  هبـ يگـاه و محـل ثـابت   يجاشوي چشم وبراي شستد يبا

رنـد، در نظـر   يگيمورد استفاده قرار مـ از اين قبيل ييايميگر مواد شيا ديسوزاننده، مواد خورنده و 
هر هفته كنترل نمود د يرا بادستگاهن يا. ه شود و دستگاه چشم شوي در آن محل نصب گرددگرفت

. اطمينان حاصل گرددح آنيتا از كاركرد صح
د در موارد تماس با يباCenter for Disease Control & Prevention (CDC)هيطبق توص: يادآوري 

در مواقـع  . ترون شـده اسـتفاده نمـود   سسترون هستند، از دستكش يعيطور طبمار كه بهياز بدن بينواح
.نداردي، استفاده از دستكش سترون شده ضرورتيشگاهيآزمايهاتيفعالانجامايو بيمارتماس با مخاط

ابزار و وسايل محافظت از چشم و صورت -3
هنگـامي يـك، ولوژيو بييايميمواد خطرناك شيا ساير ، مواد سوزانندهيكار با مواد سمدر هنگام 

ديگـر  ه اتـوكالو و يـ ز هنگام تخليو نداردعات بدن وجود يا مايدن خون و يا پاشيكه امكان ترشح و 
.صورت استفاده نمودهاي محافظا يو ) حفاظ دار(يحفاظتيهانكياز عبايد تجهيزات مشابه

يكمك تنفسيهال و دستگاهيوسا-4

برابـر  مناسب در دسـترس كاركنـان باشـد تـا آنهـا را در      يل كمك تنفسيوسادر آزمايشگاه بايد 
.نمايدمضر حفاظت اتها، گازها و بخارسميكروارگانيو غبار، ممواد آلوده، گرداستنشاق

ل يز وسـا يـ نوگـاز يهـا گردوغبـار، ماسـك  يهـا مانند ماسـك يل مختلفيوسايدر موارد ضرور
. رديممكن است مورد استفاده قرار گترشرفتهيپ

يت جسـمان يضـع ل استفاده كنند كه از نظـر و ين وسايتوانند از ايميافرادالزم به ذكر است كه 
. ده باشنديالزم را ديهانه آموزشين زميل بوده و در ايوسابا اين قادر به تنفس 

و شـيوه  يو نگهـدار نحوه كـاربري  ل، يد انتخاب وساي، بايتنفسيحفاظتيهاروشاستفاده ازدر 
در زم هـاي ال بوده و پـس از انجـام آمـوزش   مكتوب منطبق با استانداردهاي معتبر وييكارآيابيارز

.كاركنان قرار گيرددسترس 
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يدوش اضطرار-5
سـوزاننده  ييايميكـه از مـواد شـ   ييهـا در بخـش ويـژه بهي اضطراريهادوشبايد شگاه يدر آزما
. شـگاه دارد يآزمايو فضـا يبه وسعت كـار يها بستگن دوشيتعداد ا. د، نصب گردشودياستفاده م
. طور متناوب كنترل شودد بهيا باها و تشكيالت فاضالب آنهن عملكرد دوشيهمچن

هودهاي بيولوژيك -6

ورد اسـتفاده در  هـا و سـاير مـواد مـ    محيط كار، نمونه،ين هودها كه براي محافظت كاربرانا
متفاوتي هستند كه با توجـه بـه نـوع و ميـزان     ) كالس(اند داراي انواع آزمايش طراحي شده

. شوندميدر آزمايشگاه انتخابها ناشي از فعاليتخطر

در آزمايشگاه كاريسطوحضدعفوني 
را فـورا بـا مـواد    كـاري سـطوح  بايـد  يآلـودگ وقـوع  بعـد از  همچنـين  وبعد از اتمام كار روزانـه  

ا هرگونـه  يـ گـرم درصـد و   5/0ا يـ تر يم با رقت پنج گرم در ليت سديپوكلريكننده مانند هيضدعفون
% 5كلر فعال ين كه دارايبه شرط اشده باشد ق يرق10/1كه به نسبت يد كننده خانگيمحلول سف
. نموديتجارتي ضدعفونيها، و يا از محلولباشند

يشگاهيل آزمايكردن وسايضدعفون
طـور متنـاوب   ز بـه يـ ز شـده و ن يـ طور مرتب تمد بهيفوژ و غيره باي، سانتريخچال، فريزر، بن ماري•

. گردنـد يگـردد، ضـدعفون  ين مـ يـي شـگاه تع يله مسئول آزمايوسكه بهيبندبرنامه زمانمطابق با 
.ن عمل انجام شوديد فورا ايد بايوجود آبهمهمييآلودگكهصورتيمخصوصا در

قبل از سرويس يا تعمير آنها در داخل آزمايشـگاه و  و تجهيزات عفوني نمودن وسايلجهت ضد •
تجـارتي  يهـا و يا محلول٪70توان از محلول الكليا قبل از ارسال آنها به خارج از آزمايشگاه مي

.استفاده نمود

ـ زات قبـل از انتقـال بـه ب   يل و تجهيوسا: نكته مهم ـ جهـت تعم از آزمايشـگاه  رون ي ـ ر و ي ـ ا تعمي ر در ي
.گردنديكننده مناسب، ضد عفونيد با مواد ضد عفونيباآزمايشگاه داخل 

آزمايشگاه ضدعفوني نمودن كفنحوه 
شـرط ايـن كـه    محلول سفيدكننده خانگي به50/1ان از رقت توجهت نظافت كف آزمايشگاه مي•

.تجارتي استفاده نموديهاباشد و يا از محلول% 5داراي كلر فعال 
يحفـاظت يهـا د دستكش، گان و لباسيباسطوح ، كف و وسايل آزمايشگاهز كردن يدر هنگام تم:يادآوري

.ده شوديمناسب پوش
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دستورالعمل و راهنماي مديريت كاركنان و آموزش آنها
مقدمه 
حاصـله نتـايج  و صـحت هاي قبل، حـين و پـس از انجـام آزمـايش    فرآيندبرمختلفي متغيرهاي
هـر چـه بيشـتر مسـئول فنـي      لـذا توجـه  .باشندميمنابع انساني آنهاترينمهمكه يكي از هستندتاثيرگذار 
.، ضرورت داردگيرد كار ميبه صالحيت علمي افرادي كه در آزمايشگاه بهآزمايشگاه 

، ارزيـابي  در بـدو اسـتخدام  آموزش آنهاو در صورت لزومبررسي صالحيت افراد به همين منظور
. نها توجه نمايدبه آدكه مسئول آزمايشگاه بايندستهياي و نيازسنجي آموزشي از الزاماتدوره

تاشود ارائه ميمديريت و آموزش كاركنان و مستندات مربوطه در خصوص مطالبيدر اين بخش 
.مسئوالن آزمايشگاه بتوانند به عنوان راهنما از اين مجموعه استفاده نمايند
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راهنماي مديريت كاركنان در آزمايشگاه پزشكي
كـه  طـوري به. ناني صالح و با كفايت را به كار بگماردمسئول فني آزمايشگاه موظف است كه كارك

. هاي آزمايشگاه توسط افرادي كه صالحيت آنـان تاييـد گرديـده اسـت، انجـام گيـرد      تمامي فعاليت
بـه نحـوي   هـا،  بودن فعاليتتكرار ميزان مسئول فني آزمايشگاه بايد با در نظر گرفتن حجم، تنوع و 

مشـخص  و كاركنـان در سـاعت كـاري تعريـف     وظـايف  من آنكه كاركنان را به كار بگمارد كه در ض
ولي خستگي آنان از حجم باالي كار و يا انجام كار مشابه به دفعات متوالي، دقـت آنـان را   ؛باشندمي

. كاهش ندهد
:مستندات مورد نياز براي مديريت كاركنان عبارتند از

برگه مشخصات كاركنان�
كاركناننمودار �
قرارداد كاري�
ايف و مسئوليت هاشرح وظ�
روش اجرايي يا دستورالعمل آموزش كاركنان�

برگه مشخصات كاركنان�
بهكه بايد باشدمياطالعات مورد نياز از هر يك از افراد شاغلحاويكاركنان برگه مشخصات

:لي استاين شناسنامه داراي چند بخش اص. محرمانه نگهداري گرددصورت 
اياطالعات شناسنامه-1
، شماره تماس يكي از نزديكان، در صورت وجود آدرس الكترونيكينشانيتماس، شماره-2
مشخصات پزشكي -3

ماننـد  (شود كـه كاركنـان در بـدو اسـتخدام توجيـه گردنـد كـه مشـكالت پزشـكي          توصيه مي
. خود را اطالع دهند تا در پرونده آنها درج گردد) هاي مزمنها و بيماريحساسيت

يون سوابق واكسيناس-4
نتيجـه ارزيـابي اوليـه و    . هاي تكميلي كه فرد گذرانده استمدارك تحصيلي و مستندات دوره-5

در حين كارهايارزيابي
را نيز در شناسـنامه قـرار دهـد    كاركنانتواند جدول عملكرد در صورت تمايل مسئول فني مي-6

و بتواند چگونگي عملكرد آنهـا   مطلع گرديده ايشانهاي ميزان كاركرد، بهبود و يا كاستيتا از
.نمايدپيگيريرا
هاي مرخصيبرگه-7
.اندها و اخطارهايي كه دريافت كردهتشويق-8
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كاركنان) چارت (نمودار�
بـا يكـديگر   آنهـا در واقع معرف سلسله مراتب سازماني و نحوه ارتباطات كاركنانسازمانينمودار
ات افراد آزمايشگاه بدون هيچگونه هـم طگردد كه تمامي ارتبابايد به نحوي تنظيم نموداراين . است

.پوشاني و دوباره كاري در داخل نمودار ديده شوند
ولـي بايـد   . نفـر در نظـر گرفـت   ها را براي يكتوان بعضي از مسئوليتبراساس تعداد كاركنان مي

نمونـه از نمـودار  دوعنـوان مثـال   به. ها بدون سرپرست نمانندتوجه نمود كه هيچكدام از مسئوليت
.گرددم بيان مييدر فصل ضماكاركنانسازماني 

قرار داد كاري�
ي قـرارداد كـاري مطـابق بـا قـوانين وزارت كـار و      اهر كدام از كاركنان در بدو استخدام بايـد دار 

.سازمان تامين اجتماعي باشند
نحـوه درخواسـت   در اين قرارداد عالوه بر تعريـف حقـوق و مزايـاي دريـافتي، سـاعات حضـور و      

.مرخصي نيز بايد مشخص گردد
:ان درج گرددعالوه بر آن موارد زير بايد تدوين و  ضميمه قرارداد شده و يا در پرونده كاركن

:شرح وظيفه�
هر كدام از كاركنان آزمايشگاه در هر سطح فعاليتي بايد داراي شـرح وظيفـه مخصـوص بـه خـود      

هايي است كه هركدام از كاركنان ملزم به اجراي آن اليتشرح وظيفه تعريف دقيق تمامي فع. باشند
هاي فرآينـد تـر  هر چـه صـحيح  يبايد توجه كرد كه توصيف دقيق وظايف منجر به اجرا. مي باشند
انجـام  "گردد كه در تعريـف شـرح وظـايف از كلمـات كلـي ماننـد      توصيه مي. خواهد گرديد،كاري
هـاي  نـدي كـه صـالحيت او بـراي انجـام  آزمـايش      بلكه كارم،پرهيز گردد"بيوشيميهايآزمايش

. ات تعريف گرددييشرح وظايف او با دقت و توجه به جزبيوشيمي تاييد گرديده است بايد
:شودشرح زير بيان مياي از شرح وظيفه در مورد آزمايش قندخون به عنوان مثال خالصهبه
گيريسرم از بخش نمونهصورت بهها دريافت تمامي نمونه-1
كاريتطبيق نمونه ها با ليست-2
ها ها با ليست درخواستتطبيق نمونه-3
مربوطهانجام آزمايش قندخون بر اساس دستورالعمل -4
مربوطهانجام برنامه كنترل كيفي داخلي براساس دستورالعمل -5
.براساس دستورالعمل مربوطه نياز به تكرار دارندكه هاييآزمايشتكرارـ6
ضروريل از مدير فني در مواردسواـ7
مربوطهنگهداري مابقي سرم در داخل فريزر براساس دستور العمل -8
ها در برنامه نرم افزاريوارد كردن جواب-9
هادوباره جوابكردن چك -10
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مسئوليت�
يـف  در تعر. ها نيز از الزامات اسـت فرآيندنمسئوالويژه تعريف دقيق مسئوليت هركدام ازكاركنان به

در اين فصل بايد مسئوليت . گردد كه چه انتظاري از فعاليت او وجود داردمسئوليت هر فرد بيان مي
تحت كنترل وي و همچنين در مقابل  حفظ ايمني خـود،  فرآيندفرد براي تضمين كيفيت خروجي 

.ساير كاركنان و محيط زيست تشريح شود
حدود اختيارات�

عملي است كه هر كدام از كاركنان بدون نظرخواهي از مـافوق  زاديآتعريف حدود اختيارات ميزان 
آگـاهي  هركدام از كاركنان بايد. حدود اختيارات بايد واضح و روشن بيان گردد. د انجام دهدنتوانمي

در اينجـا حـدود دسترسـي بـه     مهـم  نكتـه . دنـ هـايي را دار كه اجازه انجام چه فعاليتداشته باشند
رداد بـا  هاي طرف قرابا بيماران، پزشكان، شركتارتباط، اجازه زير دست، مديريت كاركناناطالعات

.از انبار استآزمايشگاه و تحويل كاال 
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العمل آموزش كاركنان در آزمايشگاه پزشكيدستور
فني مسئوالندر راستاي ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي جهت ارائه خدمت بهينه به بيماران، 

ها موظفند امكان آموزش مداوم براي كاركنان در تمام سطوح و با هر درجـه تحصـيلي را   اهآزمايشگ
هاي آموزشي، نحـوه اجـرا و   اي صالحيت كاركنان، برنامههاي دورهبتوانند ارزيابيدفراهم آورده و باي

).سازي آموزشمستند(صورت مكتوب نشان دهندهاي ياد شده را بهاثربخش بودن برنامه

: تعاريف
ها در جهت رفع نيازهاي موجودبراي اجرا و ارتقا دانش و مهارتيفرآيند)Training(آموزش •

.است
.استي دانش، مهارت و رفتار در عملكردكارگيرعبارت از به(Competency)صالحيت •

:آموزش در موارد زير الزم االجرا مي باشد
:هاي بدو خدمتآموزش•
گيـري،  نمونهدستورالعمل پذيرش ونظير(هاي انجام كارتورالعملآموزش عملي بر مبناي دس-1

هـا و دسـتورالعمل   هاي انجام كار بـا دسـتگاه  روشكنترل كيفيت،ها،هاي انجام آزمايشروش
هـاي  در زمينه فعاليت كاري خود، تسلط كامل به دستورالعملبايدكاركنان تمامي). جوابدهي
.نمايندكسبياد شده را 

فني آزمايشگاه نمسئوالبراي "مديريت كيفيت بر پايه استانداردهاي آزمايشگاهي"آموزش-2
بـراي  "دستورالعمل ايمنـي و بهداشـت در آزمايشـگاه    "آموزش ايمني در آزمايشگاه براساس -3

كاركنانتمامي
براي "دستورالعمل مستندسازي"هاي آزمايشگاه مطابق با آموزش نحوه مستند سازي فعاليت-4

ان فنيكاركن
:آموزش هاي ضمن خدمت•

كـه نتـايج حاصـل از    در مـواردي . اي طبق دستورالعمل زيـر الزامـي اسـت   انجام نياز سنجي دوره
. ريزي آموزشي و اجراي آن نموداقدام به برنامهدباي،د نمايديينيازسنجي لزوم اجراي آموزش را تا

هـاي عملـي   اخل آزمايشـگاه، آمـوزش  جايي شغلي و تغيير در وظايف كاركنان در دهدر موارد جاب
.هاي بدو خدمت براساس زمينه فعاليت ضروري استبند يك آموزشمندرج در

ها و يـا تجهيـزات   كارگيري روشدهي ، بهاي پذيرش و گزارشهاي رايانهتغيير در محتواي برنامه
لزام آمـوزش و اخـذ   هاي انجام آزمايش نيز اها و هر گونه تغيير در روشجديد جهت  انجام آزمايش

.نمايدميطلبها و يا تجهيزات را تسلط به اين روش
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:آموزش شامل مراحل زير استفرآيند
نيازسنجي آموزشي  -1
ريزي آموزشي   برنامه-2
هاي آموزشي   اجراي برنامه-3
ارزيابي اثربخشي برنامه هاي اجرا شده -4
روش انجام نياز سنجي آموزشي�

هـاي انجـام   روشنظيـر دسـتورالعمل پـذيرش،   (مربوطـه  هاي انجام كـار ستورالعملدبا توجه به 
گيري، دسـتورالعمل جوابـدهي، ايمنـي    هاي نمونهها، روشهاي انجام كار با دستگاهها، روشآزمايش

.مورد ارزيابي قرار گيردبايدصالحيت انجام دهنده آزمايش ) هادر آزمايشگاه
هـا ، بررسـي   نتـايج مميـزي  كنتـرل آزمون و يا با مشاهده ضـمن كـار،   تواند از طريقاين كار مي

اي عملكـرد  دورهكنتـرل هاي كنتـرل كيفـي خـارجي و    ها ، ارزيابيشكايات ، نتايج رضايت سنجي 
.كاركنان صورت گيرد

ريزي آموزشيبرنامه�
جـود در  مورد نياز جهت انجام آزمايش خـاص و مهـارت مو  ) صالحيت(بين مهارت كهدر صورتي
ريـزي آموزشـي صـورت    اي وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن امكانات آزمايشگاه برنامـه فرد فاصله

گرفته و در نهايت با استفاده از منابعي كه در ذيل توضيح داده خواهد شد اقدام به اجـراي آمـوزش   
.شودمي

.شوندتدوين) مثال ساالنه( هاي معين هاي آموزشي بهتر است در دورهبرنامه
هاي آموزشياجراي برنامه�

:پذير استزير امكانهايروشحداقل به يكي ازآموزش در جهت تامين نيازهاي آموزشي موجود،
هـاي اسـتاندارد   خودآموزي از طريق مطالعه كتب مرجع، مقاالت جديد و جزوات از قبيـل روش •

هاي كنترل كيفيت در آزمايشگاهها، روشانجام آزمايش
ها و جلسات آموزشي داخلي در آزمايشگاه   شستبرگزاري ن•
هاي بازآموزي خارج از آزمايشگاهشركت در دوره•
با تجربه كاركنانكارورزي زير نظر •
ارزيابي اثر بخشي آموزش هاي انجام شده�

گيرد هدف كه اغلب به منظور كسب امتياز بازآموزي صورت ميهاي بيگردد از آموزشاكيداً توصيه مي
تواند كسب ريزي منطقي آموزشي عالوه بر رفع نيازهاي واقعي آزمايشگاه ميمسلما برنامه. ري گرددخوددا

.امتيازات اشاره شده را نيز در پي داشته باشد
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:پذيردارزيابي اثر بخشي در دو مرحله صورت مي
مچنـين  كنندگان در برنامـه آموزشـي و ه  نظرخواهي از شركتصورت بهارزيابي كوتاه مدت ) الف

نظرخواهي از مربي ارائه دهنده آموزش و يا از طريق انجام آزمون پس از اتمام برنامه آموزشي
، قـرار دادن نمونـه مجهـول    (observation)ارزيابي بلندمدت از طريق مشـاهده ضـمن كـار    ) ب
)شفاهي ياكتبي(در كار روزانه فرد آموزش ديده و آزمون ) كنترل كيفي(

عهـده  آموزش و تامين منابع الزم در اين خصوص بهفرآيندمراحل تمامياي قابل ذكر است كه  اجر
.عنوان مسئول آموزش منصوب نمايدتواند فردي را بهاو ميبا اين حال . زمايشگاه استمسئول فني آ

هـاي  تواند ضامن موفقيـت هـر چـه بيشـتر برنامـه     آموزش، ميفرآيندمشاركت تمامي كاركنان در 
. آموزشي گردد

نگهداري سوابق آموزشي كاركنان
:كاركنان سوابق زير بايد موجود باشدهمهدر پرونده 

كپي مدرك تحصيلي و تخصصي•
سوابق استخدامي يا تجربيات كاري قبلي •
آزمايشگاهمسئوالنسوابق هر گونه ارزيابي صالحيت انجام شده توسط •
)عنوان و تاريخ برگزاري(ارجي هاي آموزشي داخلي و يا خبرنامهتماميسوابق شركت در•
هاي آموزشي گذرانده شدهها يا برنامهسوابق ارزيابي اثربخشي دوره•

از وقوع كار نا منطبق استپيشگيريابزار براي ترينمهمآموزش 
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هشتمفصل

و منابعميضما

اي ازمجموعه

مديريت كيفيت سيستم مستندات 
پزشكيدر آزمايشگاه
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Gasemi
Oval
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اهفهرست تجهيزات مستقر درآزمايشگ

:توضيحات
.محل استقرار در ستون هفتم ، نام بخشي است كه دستگاه در آن بخش مستقر گرديده است

.باشدمد نظر مي)(Refurbished)شدهنو ، دست دوم يا بازسازي(در هنگام خريد از نظرجهيزتوضعيت 

ف
/ سال خريدمدلنام نمايندهنام سازندهنام تجهيزردي

كارشروع به
محل 
استقرار

وضعيت تجهيز 
هنگام خريد
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برگه شناسنامه تجهيزات مستقر در آزمايشگاه

:  نوع دستگاه  

:شماره سريال:كشور سازنده:مدل :نه كارخا

:شناساييكد:كاربران ويژه :محل استقرار:شركت پشتيبان 

تـــاريخ رســـيد بـــه 
:آزمايشگاه

انـدازي در  تاريخ راه
:بخش

ــتگاه در  ــرايط دس ش
:موقع تحويل

:ويژگي خاص 

:ساير :تلفن تماس با شركت پشتيبان:تجهيزات مرتبط 
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هاي تشخيصيدهبرگه ارزيابي تامين كنندگان تجهيزات و فرآور

:شماره كاال يا فرآورده:نام كاال يا فرآورده تشخيصي

نام شركت تامين كننده
معيار ارزيابي

شده توسط شركت امتياز كمي يا كيفي كسب

كننده تامين
)اول(

كننده تامين
)دوم(

كننده تامين
)سوم(

كنندهتامين
(...)

كيفيت كاال 

انتقال مناسب و تحويل به موقع 

قيمت كاال 

حسن سابقه

توانمندي علمي شركت پشتيبان 

شرايط همكاري مالي 

هاي كنترل كيفيت از مراجع ذيصالح دارابودن تاييديه

شرايط بسته بندي 

آوري به كار رفته فن

ن در دسترس بود

امتياز جمع

هاي مورد ها با توجه به ويژگيهاي مختلف تامين كننده تجهيزات يا فرآوردهاين برگه به منظور درج امتيازاتي كه شركت
نمايند، تنظيم كسب مي) ها در ستون اول اين برگه ذكر شدهمثال بعضي از آنطوربهكه (نظر مسئول فني آزمايشگاه 

دهد و پس از درج ول فني با توجه به اهميت هر ويژگي امتياز مربوطه را به هر يك اختصاص ميمسئ. گرديده است
.تواند شركتي را كه داراي امتياز قابل قبول يا حداكثر امتياز است به راحتي انتخاب نمايدامتيازات در جدول فوق مي

.تواند موارد ديگري را نيز شامل شودشگاه ميهر آزمايمسئولالزم به ذكر است كه معيارهاي ارزيابي بسته به نظر 
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سوابق مربوط به خريد تجهيزاتبرگه

رد
ي

نام تجهف
شماره شناسازي

ي
ي

*
ت خر

درخواس
دي

*
ش
تارفاكتور فرو

ي
خ خر
دي

*
ق تاي

سواب
ي 
قبل از شرويد فن

ع به كار

*
ق مربوط به 

سواب
ش كاركنان

آموز

ت تام
شرك

ي
ن 

كننده

ت
مالحظا

شوندميندارد پاسخ داده / صورت دارد هب*شده با عالمت موارد مشخص
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تجهيزاتLog Bookبرگه

:محل استقرار دستگاه: شماره شناسايي دستگاه:نام دستگاه

زمان شروع نام كاربر  تاريخ
استفاده

زمان خاتمه 
استفاده

تگاه در زمان وضعيت دس
استفاده 

توضيحات 

.ممكن است اين اطالعات در دفاتري كه به همين منظور در نظر گرفته شده ثبت گردد
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هيزاتسرويس تج/ تعمير برگه

:محل استقرار :شماره سريال :شماره شناسايي: نام دستگاه 

تاريخ 
خروج 
از كار

تاريخ 
تماس با 
شركت 
پشتيبان

فرد 
مسئول

عفوني ضد
دستگاه

تاريخ 
تعمير يا 
سرويس

نام 
تعميركار و 
شركت 
پشتيبان

محل تعمير
يا سرويس

داخل يا خارج ( 
)آزمايشگاه 

شرح تعمير
انجام شده

تاريخ 
بازگشت 
به كار

تاييد فني 
قبل از شروع
به كار مجدد 

دستگاه

توضيحات
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نگهداري تجهيزاتبرگه
:مورد كنترل) عامل(فاكتور:محل استقرار دستگاه:شماره دستگاه:نام دستگاه

نتيجه ساعتتاريخرديف
انجام
دهنده

تاييد 
كننده

مالحظات و اقدام اصالحي
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برگه كنترل كيفي اتوكالو 

.رسدمي) تعريف شده(منظور از زمان استقرار زماني است كه اتوكالو در آن زمان به فشار و دماي مورد نظر 
ر از هدف استفاده عبارت از كاربري دستگاه در زمان استفاده به منظور استريل كردن محيط كشت يا          ومنظ

.باشدمي... سازي پسماندها يا سترون

:محل استقرار:شناسايي شماره :و مدلنام 

نام كاربرتاريخ
حرارت در 
زمان استقرار

فشار در 
استقرارزمان

هدف 
استفاده

تستنتيجه
TSTشيميايي

نتيجه تست
بيولوژيك

مالحظات
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برگه نگهداري انكوباتور 
:محل استقرار:شناساييشماره :و مدلنام 

دما برحسب درجه نام كاربرتاريخ
8ساعت -گرادسانتي

دما برحسب درجه 
16ساعت -گرادسانتي

تاييد مالحظاتنظافت
كننده
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برگه نگهداري بن ماري

:محل استقرار:  شناسايياره شم:و مدلنام 

مالحظاتتاييد كنندهنظافتگيريرسوبتعويض آبدمانام كاربرتاريخ
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فريزر/ برگه نگهداري يخچال
:محل استقرار:شناساييشماره :و مدلنام 

دما برحسب  درجه نام كاربرتاريخ
8ساعت -گرادسانتي

ب  درجه دما برحس
16ساعت -گرادسانتي

تاييدكننده مالحظاتنظافت
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رگه نگهداري اسپكتروفتومترب
:محل استقرار:شماره شناسايي:و مدلنام 

تاريخ
نام 
كاربر

تنظيم صفر
دستگاه

ن دتميزكر
المپ

تعويض
المپ

تعويض 
آينه

تميزكردن
آينه

تنظيم 
آينه

حظات مال
تاييد 
كننده
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اريخت

نام كاربر

دن
كر
ز 
مي
ت

تنظيم صفر
دستگاه

نشتي لوله ها

تعويض هر 
ك از اجزاي

تخليه ظروف
پسماند

كمپرسور

تاييد كننده

اتمالحظ

شوي وشست
دستگاه

محل اتصال 
گاز

لوله ها و 
هامكنده

فيلتر

شيشه

كوره

دودكش
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برگه تاييد فني اقالم خريداري شده
:اقالم موجود در رسيد فروش به شماره

□خير□بليآيا تمامي موارد مندرج در برگه درخواست خريد با كاالي خريداري شده مطابقت دارد؟•
)در صورت جواب منفي: (ذكر موارد

□خير□بليآيا بسته بندي اقالم خريداري شده مناسب است؟•
)در صورت جواب منفي: (ردذكر موا

):درجه حرارت، رطوبت، نور و غيره(شرايط نگهداري •

:نكات ايمني الزم جهت نگهداري•

:تاريخ: مسئول تاييد كاال

تاريخ انقضاتاريخ توليدسري ساختعرضه كننده/توليدكنندهكاالشمارهنام كاالرديف
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فهرست موجودي انبار

نام كاالرديف
موجودي

)تعداد(
سريشماره

ساخت 
تاريخ 
انقضاء

نقطه سفارششرايط نگهداري
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ثبت و پيگيري حوادث مخاطره آميزبرگه
:محل و بخش حادثه:نام و نام خانوادگي فرد حادثه ديده

:نوع حادثه:تاريخ و ساعت بروز حادثه

:اقدامات انجام شده 

كرده است؟اده ميآيا مصدوم حين انجام كار از وسايل و تجهيزات حفاظتي الزم استف
......................چه نوع وسايلي

آيا حادثه منجر به وقفه كاري شده است؟ چه مدت؟

:اقدام پيشگيرانه يا اقدام اصالحي الزم

امضا و مهر مسئول بخش

امضا و مهر مسئول ايمني
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پيشگيرانه/ اقدام اصالحي برگه
:شرح عدم انطباق

:باقعلت عدم انط

:                  مسئول فني/ نام و امضا مسئول مربوطه 

:اقدام اصالحي

:شرح اقدام الزم

:مسئول اجرا
:مهلت انجام

: اقدام پيشگيرانه

:شرح اقدام الزم

:مسئول اجرا
:مهلت انجام

:آيا پيگيري انجام شده
□خير  □بلي   

: مسئول فني                                             تاريخ

.اقدام مؤثر بوده و نياز به اقدام جديد ندارد□

:تاريخمسئول فني                   
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نمودار سازماني كاركنان

يا كنترل كيفيمدير ،وظايف مسئول آموزش با توجه به نظر مسئول فني آزمايشگاه به سوپروايزر 
.گرددتفويض ميهر فرد واجد صالحيت 

با توجه به نظر مسئول فني بين كنترل كيفيوظايف مسئول آموزش، مسئول ايمني و مدير 
.شودكاركنان تقسيم وظيفه مي

مسئول فني 

سوپروايزر

امور خدماتي و 
پشتيباني كاركنان فني

پذيرش، نمونه گيري 
و امور اداري

مسئول فني 
آزمايشگاه

مسئول 
پشتيباني 

خدماتو 
سوپروايزر

مسئول 
بخش 
سرولوژي

مسئول 
بخش 
بيوشيمي

مسئول 
بخش 
ميكروب

مسئول 
بخش 
هورمون 

مسئول 
بخش 
هماتولوژي

مسئول 
بخش 
پذيرش

مسئول 
بخش 
نمونه گيري

كاركنانكاركنانكاركنانكاركنانكاركنانكاركنانكاركنان

مسئول 
خدمات

مسئول 
دبيرخانه و 
امورمالي

كاركنانكاركنان

مسئول 
ايمني

مدير 
كنترل 
كيفي
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برگه مشخصات كاركنان

:تاريخ :وضعيت تأهل :نام خانوادگي :نام

:نام پدر: صادره :شماره شناسنامه :تاريخ تولد

:سال اخذ:شگاه دان: آخرين مدرك تحصيلي

:نشاني 

:ي يحساسيت دارو:گروه خون :شماره تماس در موارد اضطراري :شماره تلفن 

:محل خدمت ) بخش ( واحد :تاريخ شروع به كار در آزمايشگاه  

:وضعيت استخدامي 

:سابقه واكسيناسيون 

:سابقه آسيب شغلي 
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نشرح وظايف كاركنابرگه

جانشينشرح وظايفمحل خدمتنام و نام خانوادگيرديف
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شوندهايي كه در آزمايشگاه پذيرش ميفهرست آزمايش

ف
نام آزمايشردي

انجام در 
آزمايشگاه

نوع نمونه 
حجم 
نمونه

/شرايط نگهداري
انتقال نمونه

بيمار نياز به آيا
؟آمادگي قبلي دارد
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هاي ارجاعفهرست آزمايشگاه

ف
آزمايش نام آزمايشگاهردي

نام مسئولنشانيارسالي
شماره تلفنپاسخگو

زمان
كاري چرخه

)پاسخدهي( 
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