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 r_soltani18@yahoo.com ،0351-5260540تحقيقات طب كار،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، مركز : نويسنده مسئول *

  چكيده
  . هاي دانشگاه علوم پزشكي يزد انجام شده است اين مطالعه با هدف شناسايي و ارزيابي خطرات آزمايشگاه: مقدمه

علوم  هاي دانشگاه تحليلي است كه به منظور شناسايي خطرات آزمايشگاه-مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي: روش بررسي
باشند كه قبال توسط  اي مي هاي استاندارد شده ليست ابزار گردآوري اطالعات چك. به انجام رسيده است 1389پزشكي يزد در سال 

نوع خطرات در . آزمايشگاه معتبر در دنيا مورد استفاده قرار گرفته و روايي و پايايي آن تأييد شده است 30المللي و  سازمان بين 20
العملي و محيطي و غيره از ا به صورت تفكيك يافته و سيستماتيك بوده و خطاي سخت افزاري، انساني، دستوره ليست اين چك

  . ك شده و روش ارزيابي به طور كيفي بوده استيكديگر تفكي
قبيل عدم تهويه ها مديريتي بوده و ساير نواقص به ترتيب اولويت مواردي از  بر اساس نتايج صورت گرفته عمده نارسايي: ها يافته

  . كمبود فضاي فيزيكي بوده است هاي كار ايمن و اه، عدم دستورالعملهاي گرمايشي و سرمايشي در آزمايشگ مناسب، كمبود سيستم
 باشد كه احتمال خطرات فراواني ميها و  هاي دانشگاه داراي نارسائياين تحقيق نشان داد كه آزمايشگاهنتايج : گيري بحث و نتيجه

ها نيز وخيم خواهد بود لذا با توجه به باال بودن ريسك رويدادها الزم است در كوتاه پيامد آن ادهاي نامطلوب باالو مسلماًوقوع رويد
  .عمل آيده مدت اقدامات مديريتي موازي در اين خصوص ب

  شناسايي و ارزيابي خطرات، آزمايشگاه، دانشگاه  :ها كليد واژه
 

 فصلنامه علمي تخصصي طب كار

 21- 27صفحات  /90بهار/ شماره اول/ سومدورة 
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  مقدمه
شود كه در  كاري اطالق مي اه معموال به محيطآزمايشگ

، تعيين ربيهاي تج آنجا عمليات مختلفي مانند آزمايش
 تجزيه و  ،گيريهاي گوناگون مقدار و كنترل كيفيت، اندازه

انجام  غيره ها و تحليل و شناسايي مواد و ناخالصي
همواره يك هدف البته انجام عمليات مزبور  .ودش مي

اهدافي چون آموزش، ساخت  كند بلكه معين را دنبال نمي
تجزيه و   ،ملي هاي محصول، اجراي استاندارد و كنترل

مختلفي چون تحليل مواد و تركيبات و ارائه خدمات 
در پي  غيره را، تحقيقاتي وخدمات بهداشتي، صنعتي

  .)1(دارند
آوري درتمام  افزون علم و فن فت روزپيشربا توجه به 

فيزيك،   ،نظري اعم از شيمي، زيست شناسي هاي شاخه
نيز  نياز به كسب مهارت و اطالعات عملي و تجربي ماًاتو

اي كه انجام آزمايشات  به گونهافزايش يافته است؛ 
گوناگون جهت دست يافتن به پاسخ بسياري از سواالت 

هاي  نظريه حقق فرضيات وو ت دانشمندان و دانشجويان
تر  از اين رو با پيچيده. ضروري استتئوري آنها امري 

ز و ايمن براي انجام هاي مجه شدن اين علوم نيازمند مكان
عنوان بزرگترين ها كه به دانشگاه .)2(باشيم آزمايشات مي

پيدايش تحوالت علمي و تحقق  مركز آموزش و مبدأ
 شوند اكثراً خته ميي شناعلمها به اصول  تئوري

و از آنجايي كه تحقيقاتي دارند  آموزشي و هايآزمايشگاه
ها براي كسب در اين آزمايشگاهها بسياري از فرايند

شوند و  دهي انجام ميلي يا صرفا جهت يادمهارت عم
باشند و  گونه تجربه قبلي ميان و فاقد هرجو كاربران اكثراً

كنند و  به ميزات را تجربراي اولين بار كار با مواد و تجهي
تر و  داد در مقايسه با ساير آزمايشگاهها متنوعاز نظر تع
باشد توجه بيشتري را جهت ايمني، بهداشت،  بيشتر مي

را  ، تجهيزات و غيرهساختمان  ،مهندسي  دكوراسيون،
محيط آزمايشگاه به خودي خود به دليل  .)3(طلبد مي
تجهيزات  ها وود مواد شيميايي خطرناك، دستگاهوج
القوه خطرات باي هاي كاري خاص دار يچيده و شيوهپ

وجه به ايمني و بهداشت كه در صورت عدم ت باشد مي

هاي جاني و  آزمايشگاهها امكان بروز حوادث و آسيب
انفجار  توان به سانحه به عنوان مثال مي .مالي وجود دارد

گاه تربيت مدرس كپسول اطفاء حريق در آزمايشگاه دانش
به كشته  رخ داده است اشاره كرد كه منجر تهران كه اخيراً

 توان گفت كه آزمايشگاه با بنابراين مي .شدن يك نفر شد
اينكه نيروي كاري متخصص در  توجه به تنوع كاري و

، غول كار هستندها مش هاي مختلفي در آزمايشگاه رشته
يك محيط كار بسيار حساس و با اهميت بوده و نياز به 

و قابل مقايسه با بسياري از ته توجه و دقت فراوان داش
كاري نظير سالن فلزكاري، مونتاژ قطعات فلزي هاي  محيط

مطالب  شايان ذكر است با توجه به .)1(باشد نمي غيره و
ها در توليد مايشگاهذكرشده در باال و نقش بسيار مهم آز

يد امنيت شخصي كاربران علم، اين محيط آموزشي با
و توسعه آموزش تجربي و  امنيت اموال ملي  ،آزمايشگاه
لذا با توجه به اهميت  .)4(علمي را تضمين كندتحقيقات 

ناسايي موضوع بر آن شديم تا اين پروژه را با هدف ش
هاي آموزشي دانشگاه علوم خطرات موجود در آزمايشگاه

و بهبود  ارائه آن به مسئولين جهت اصالح پزشكي يزد و
  .وضع آنها انجام دهيم

  روش بررسي

بردن به  براي بررسي وضعيت آزمايشگاه و پي
ستفاده گرديد اين مشكالت آنها از روش بازرسي ايمني ا

هاي شناسايي خطرات محسوب  روش يكي از روش
. بزار براي بازرسي استترين ا ليست رايج چك .شود مي

ها براي به خاطر سپردن فهرستي از موارد زياد  چون انسان
بنابراين استفاده . كنند گاهاً پيچيده به درستي عمل نمي و

هاي  ت به منظور رفع اشتباهات و كاستيليس از چك
ضمناً اين ابزار مشخص . باشد كننده مي حافظه كمك

ر بازرس مدنظر قرا يبايست واردي را ميكند كه چه م مي
 .)5(توان در آن ثبت نمود نتايج را نيز مي و در ضمن دهد
 هاي ضاوتقپراكندگي در  ها از طريق كاهش ليست چك

ها با ضوابط  رسيدگي  اقــمديران سبب افزايش انطب 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 90/23بهار/ شماره اول/ فصلنامه علمي تخصصي طب كار دورة سوم  رضيه سلطاني و همكاران 

ها بايد  ليست از آنجايي كه چك. شود مي مؤسسه و سازمان
لذا الزم  ،هر سازماني به طور جداگانه تهيه شودبراي 

ازمان پژوهشي است براي شناسايي و بررسي جوانب س
تهيه گردد كه در  اي ويژه يها ليست ها چك دانشگاه
ي برا .هاي پژوهشي مورد استفاده قرار بگيرد فعاليت

هايي كه توسط  ليست چكاجراي بازرسي ايمني، 
هاي مهم و متفاوت كشورهاي مختلف  ها و ارگان سازمان

  .آوري گرديد اند جمع شده نتشرم
 NIOSH(National Instituteاين سازمانها شامل

Of Occupational Safety and Health), 
ILO(International Labor Organization), 

HSE(Health Safety Environment)  ز اباشند كه  مي
هاي مخصوص  ليست دهندگان چك جمله ارائه

ليستهاي  با در نظر گرفتن چك .اشندب ها ميآزمايشگاه
ثبت وضعيت  به بازديد و آوري شده المللي جمع بين

در اين . گانه مورد نظر پرداخته شد 30هاي  آزمايشگاه
  تعداد و اندازهبعاد آزمايشگاه و ن ازديد عالوه بر ديدبا
وسايل و مواد موجود و  ،ها ي آنها كل ميز ها ها و پنجره در

ر آزمايشگاه مورد بررسي قرا آنها درگيري محل قرار
همچنين موارد ديگري چون محل قرارگيري  .گرفت

ي مخصوص شستن ظروف  ها پريزهاي برق، سينك
، درهاي دوش اضطراري ،هاي آنها ، فاضالبآزمايشگاهي
گيري كپسولهاي اطفاء حريق، محل قرار ،راريخروج اضط

، تعداد كارشناسان آزمايشگاه است ميزهايي كه مخصوص
به كنند  مي كل افرادي كه به طوردائم در آزمايشگاه كار

در (د تقريبي افرادي كه به صورت موقتهمراه تعدا
وارد به آزمايشگاه مراجعه در بعضي م) ساعات آموزشي

ري مواد اوليه و محل نگهدا  هاي هاي كمك كنند، جعبه مي
مورد بازديد و ثبت و غيره ) هاها و كمد قفسه(شيميايي

شاهده مها با توجه به آنچه كه درآزمايشگاه قرار گرفت
ها مطرح شده  ليست چك ومقايسه با آن چه كه درشد 
مورد مطالعه هاي  هاي خاص آزمايشگاه ليست چك ،بود

هيه شده كه در ليست كلي ت چك .طراحي و تهيه گرديد
. سوال تنظيم گرديد 140بود با  قسمت مجزا از هم6

را نشان ليست  گانه چك 6شماره يك قسمتهاي  جدول
  .دهد مي

تك  ست در تكلي حله بعدي كار تكميل چكمر
نسخه  30هاي مورد مطالعه بود كه بدين منظور  آزمايشگاه
هيه و هر يك در يكي از آزمايشگاهها ليست ت از چك

دست آوردن جواب  به   از نظر نحوه. تكميل گرديد
گروه دو ليست كليه سؤاالت در  ي موجود در چك سوالها

  :تقسيم شدند به شرح زير
 عيني در  سؤاالت كه جواب آنها با مشاهده زآن دسته ا -1

پرسد آيا  آمد مانند سوالي كه مي آزمايشگاه به دست مي
 .آزمايشگاه وجود دارد يا خير رحريق د كپسول اطفاء

طريق مطرح  كه جواب آنها از ئيها آن دسته از سوال-2
آمار حوادث اتفاق افتاده در  پرسد آيا كه مي ساختن سوالي

هاي گذشته وجود دارد يا خير يا اينكه آيا مستندات  سال
ايمني كاركنان آزمايشگاه  هاي فني و ه آموزشمربوط ب
  .دارد يا خير وجود

هايي هستند كه در  نتايج به دست آمده جواب 
هاي  السؤ. وجود دارد ،اي تكميل شدهه ليست چك
ها به  به ترتيبي طراحي شده بود كه جوابليست  چك

ها  البته تعدادي از سوال. شد ي يا خير داده ميصورت بل
در  ا صادق نبودند مثالًهه در بعضي از آزمايشگا

هاي مربوط  ود وجود نداشت كليه سوالاهي كه هآزمايشگ
كنار  به هود قابل جواب دادن نبود به همين منظور در

ستون سومي تحت عنوان مالحضات  ،ستون بلي و خير
آن ذكر  يحات الزم دردر نظر گرفته شده بود كه توض

 ليست تهيه شده گانه چك موارد شش: 1جدول

  ها تعداد سوال  عنوان قسمت رديف

1  
2  
3  
4  
5  
6  

  ايمني و بهداشت
  تجهيزات

  فضا و تاسيسات
  اي ها سازه ويژگي

  كنترل كيفي
 كاركنان

30  
30  
35  
20  
10  
15  
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هاي  هاي داده شده به سوال سازي جواب در شفاف. شد مي
هايي  ديگري وجود داشت و آن سوال  ليست نكته چك

، د و قسمت تحت عنوان الف، ب، ج بودند كه شامل چند
چند سوال در يك جا مطرح شده  بوده و در حقيقت غيره
فردي زير در اختيار  مانند سؤال آيا لوازم حفاظت. بود

  :پرسنل گذاشته شده است
   كفش ايمني) الف

  لباس كار) ب 
  دستكش ايمني) ج
  حفاظتيعينك ) د
  ماسك تنفسي )ه 
  شيلد حفاظتي صورت) و

ها به صورت مجزا و در چند قسمت مورد توجه  السؤ
توانست در  يالف نم سمت مثالًقرار گرفته و جواب خير ق

ثير داشته هاي ديگر تأ هاي بلي يا مثبت قسمت جواب
يعني اگر كاركنان كفش ايمني نداشتند به صورت  .باشد

، مطرح كار جزو نواقص لباسمستقل مطرح شده و داشتن 
ها اينكه امكان  نكته بسيار مهم در مورد جواب .شد نمي

ي خير يا منفي  ها ها به نحوي كه جواب طراحي سوال
باشد نبود و در  دهنده نقص يا نارسايي موجود اننش

ه و در بعضي موارد جواب بلي دهند بعضي موارد نشان
آيا در سقف يا ال دهنده نقص و مشكل بود مانند سؤ نشان
فوذي وجود هاي آزمايشگاه هيچ گونه سوراخ ن ديواره

جواب بله  ي خارج يا داخل شود؟دارد كه ازطريق آن گاز
 هاي سمي درخطرموجود به هنگام نشت گاز  نشان دهنده

هاي  تن به محيطو امكان خروج آن و رف يك آزمايشگاه
 حالي كه در. باشد هاي مجاور مي كاري ديگر يا آزمايشگاه

بدين   .سازد گونه مشكلي را مطرح نمي هيچ ب خيرجوا
جه قرار هايشان مورد تو ها با جواب التك سؤ ترتيب تك

هايي كه وجود خطر و نارسايي  گرفته و آن دسته از سوال
دادند  مي اب بلي و چه با جواب خير نشانرا چه با جو

 .دها اجرا ش آزمايشگاه  جدا گرديد و اين كار در مورد همه
  ها يافته

يستهاي تكميل شده ل هاي استخراج شده از چك سوال
هاي مختلف با يكديگرمقايسه شده و پس  براي آزمايشگاه

هاي  خطرات و نارسايي ،هاي مشابه كردن سوال يكي از
. گرديد مشخص وار ها فهرست كل آزمايشگاه موجود در

  :يها به عنوان مثال سوال
جريان هوا  مقدار  دهنده ها مجهز به نشان آيا هود

  ؟هستند
آوري  آيا كف هودها مجهز به چاله يا محل جمع

  باشند؟ شوند مي موادي كه به صورت اتفاقي ريخته مي
هاي مناسب براي ورود هوا  آيا هودها با لبه

 اند؟ مجهزشده

 داشته باشند، وقتي جواب منفي اين و امثال
ها به صورت كلي و  ، نارسايياست نارسايي  دهنده نشان

ها  وجود هودهاي مناسب در آزمايشگاه  تحت عنوان عدم
هايي كه  كل خطرات و نارسائي .استخراج و مطرح گرديد

كه درجدول  مورد بود 40به ترتيب فوق مشخص گرديد 
به دليل ها هم  البته بسياري از نارسائي .ارائه شده است 2

كردن فهرست  الصهكوچك و جزئي بودن و به منظور خ
 2 حذف شده و در جدول شمارة هاخطرات و نارسائي

در فهرست مزبور خطرات و  .مطرح نشده است
ليست آمده است و  هاي چك ها به ترتيب سؤال نارسائي

اولويت آنها  نشان دهنده 2ترتيب آنها در جدول شماره 
 براي تعيين اولويت اصوًال .باشد نسبت به يكديگر نمي

ها يا ريسك  د ريسك مربوط به عدم رفع نارسائيباي
دثه محاسبه گردد كه در تبديل شدن خطرات به حا

هاي مورد مطالعه به دليل عدم وجود سيستم  آزمايشگاه
ر تكرا يجتاً عدم امكان تعيين ضريبثبت و نگهداري و نت

ن شدت ييتبديل شدن خطرات به حادثه يا اتفاق و تع
، امكان محاسبه ريسك وجود پيامد آن حادثه يا اتفاق

يسك هم ناگفته نماند كه اگر امكان محاسبه ر .نداشت
مشي مديريتي  ها و خط وجود داشت باز بايد سياست

ا در نظر گرفتن آن و مقادير ها نيز معلوم بود تا ب آزمايشگاه
شده اولويت بين خطرات و  هاي محاسبه ريسك
  .تعيين گردد ،شناسايي شدههاي  نارسائي
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  هاي دانشگاه هاي آزمايشگاه ليست خطرات و نارسائي :2جدول
  ها خطرات و نارسائي  رديف

  عدم وجود كميته ايمني يا فرد مسئول ايمني  1
  هاي ايمني و بهداشت به صورت كتبي و مدون عدم وجود دستورالعمل  2
  محوطه وشوي كف صحيح شست  سازي ظزوف آزمايشگاه، نحوه ترونو س وشهاي مكتوب انجام صحيح نظيز طريقه صحيح شست دستورالعملعدم وجود   3
  هاي آزمايشگاهي در كليه مراحل ب جهت مديريت ايمن و صحيح پسماندهاي مكتو عدم وجود دستورالعمل  4
  شور اضطراري عدم وجود دوش و چشم  5
  ي حوادثعدم ثبت و پيگير  6
  العمل مكتوب هنگام ريخته يا پاشيده شدن مواد آلوده عدم وجود دستور  7
  ها ضاي فيزيكي در برخي از آزمايشگاهعدم تفكيك مناسب ف  8
  ها در نظر گرفته نشده و عمومي است ا به طور اختصاصي براي آزمايشگاهتهويه هو  9
  هاي گاز رابط مستعمل و فرسوده وجود شلنگ  10
  ام چند آزمايشگاه در يك مكانها و ادغ مبود فضاي فيزيكي براي آزمايشگاهك  11
  عدم وجود سيستم برق اضطراري  12
  هاي برقي اتصال به زمين براي دستگاه عدم وجود سيم  13
  نكردن آنها در تاريخ تعيين شده مناسب و شارژجاي  حريق درهاي اطفاء گيري كپسول عدم قرار  14
  خوردن و آشاميدن در محيط آزمايشگاهمجاز بودن   15
  ها دادن بخشي از آزمايشگاه به آبدارخانه در بعضي از آزمايشگاه اختصاص  16
  ها هي نامناسب در چندي از آزمايشگاهنظم كارگا  17
  وري جهت جلوگيري از ورود حشراتها با ت محصور نبودن پنجره  18
  ها وجود ندارد هاي مكتوب جهت كار با دستگاه دستورالعمل  19
  نيستند) داشتن سرپوش( ها به حالت ايمني دائم پريزها و ترمينال  20
  ريزي جهت آموزش كاركنان در رابطه با اصول ايمني عدم برنامه  21

22  
مكان  آميزاز نظر  مخاطرهالقوه ، گازهاي فشرده و سايرمواد بهاي خورنده محلول  ،ارگانيك هاي حالل  ،جه به شرايط صحيح نگهداري اسيدهاعدم تو

  غيرهتهويه و   ،دما  ،، چيدماننگهداري
  محيط آزمايشگاه حريق دروجود سيستم اطفاءعدم   23
  حريقهاي اطفاء نان با روش صحيح استفاده ازكپسولعدم آشنايي كارك  24
  هاي اوليه و نصب صحيح آن در مكان مناسب كمك  عدم وجود جعبه  25
  ها وجود نداشته در آزمايشگا) شيميايي مواد(براي موارد كاربرديينكهاي محافظ چشم ع  26
  سالن آزمايشگاه عدم تعبيه شير اصلي قطع و وصل جريان آب در ورودي هر  27
  نبود سيستم مجزاي دفع فاضالب  28
  زيرزمين واقع گرديده است ساختمان آزمايشگاه در  29
  عدم وجود تجهيزات كنترل دما و رطوبت  30
  نبود تهويه عمومي و موضعي مناسب  31
  هاي خارجي و سقف عدم وجود عايق حرارتي در ديوار  32
  مواد و لوازم غيرقابل مصرف زيادي در محيط وجود دارد  33
  دهنده نكات ايمني هاي هشدار عدم وجود پوستر  34
  روي ظروف حاوي اين مواد وجود ندارد هاي خطرناك بر برچسب زباله  35
  حريق وجود ندارد خروجدرهاي   36
  هاي تجهيزات و روشنايي هركدام يك الين جداگانه با فيوز مخصوص ندارد برق دستگاه  37
  گيرد دگاه ايمني مورد مطالعه قرار نميليست مواد شيميايي قبل از خريد از دي  38
  مسئول سيستم حفاظت و توقف اتوماتيك وجود نداردهاي آزمايشگاهي به هنگام عدم حضور  ت مختلف و مخصوصاً كار با دستگاهبراي عمليا  39
  هاي هواي ورودي عفوني كردن فيلتر كردن و ضد ازنظرتميز -ي گرم وخنك دقيق نيستهويه و هواترسيدگي به سيستم   40
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گيري بحث و نتيجه  
آمده نشان داد كه دست ه بي اين پروژه و نتايج اجرا

ها و خطرات  هاي دانشگاهي داراي نارسايي آزمايشگاه
احتمال وقوع حوادث يا اتفاقات باشند و  فراواني مي

ر بحث مديريت ايمني د. مطلوب مختلف وجود دارد نا
ي آزمايشگاه هاي سنجش ايمنترين راه يكي از كليدي
، به باشد هاي ايمني در بين كاربران مي ميزان آموزش

  ها قطعاً كه با باال بردن سطح اين آموزش ريكهطو
با توجه به  .)6(تر خواهيم داشت هايي امن آزمايشگاه

آمده از  دستو نتايج به هاي انجام شده  بررسي
هاي تكميل شده دريافتيم كه ميزان آموزش  ليست چك

در سطح هاي دانشگاه هاي آزمايشگاه نايمني به تكنسي
اي  توان گفت كه هيچ برنامه مطلوبي قرار ندارد حتي مي

براي آموزش اين افراد تدوين و مشخص نگرديده است 
 هاي اطفاء كه كاربرد صحيح استفاده از كپسولبه طوري 

وجود  .به اين افراد آموزش داده نشده است ريق نيزح
ها باعث ايجاد محيطي  ايشگاهقوانين و مقررات ايمني آزم

ها و  رويدادپارچه جهت اجتناب از وقوع ايمن و يك
هايي كه در اين زمينه در  در بررسي. گردد حوادث مي

ه اين نتيجه دست هاي كشور چين انجام شد ب دانشگاه
ها در اين  قوانين و مقررات ايمني آزمايشگاهيافتند كه 

پس از . است اي ر داراي نقص و كمبود قابل مالحظهكشو
جهت ارتقاء سطح  تر قوانين جديدي هاي دقيق بررسي

ا به مسئولين مربوطه منعكس ه مني آزمايشگاهاي
با توجه هاي مورد بررسي آزمايشگاهدر  .)7- 11(گرديد

ي اساسي  توان به چند نكته به مالحظات انجام شده مي
توان گفت شايد به دليل پايين بودن آمار  مي .اشاره كرد

فرهنگ  هاي آموزشي و فقدانادث در آزمايشگاهحو
جهت  مهمسطوح مديريتي خود عاملي   ايمني در همه

اين محيط  ايمني و بهداشت  ،عدم توجه كافي به امنيت
 كهبا توجه به اين .باشد آميز مي حساس و مخاطره

يكپارچه جهت داشتن ايمني مطلوب هاي مديريتي  سيستم
) 12(كنند ايده و طراحي آغاز مي ر كليه سطوح از فازد

يزد به   هيد صدوقير دانشگاه علوم پزشكي شبايد گفت د
اين مهم در فاز طراحي پرداخته نشده كه خود پايه 

 .باشد از مشكالت و نواقص در آزمايشگاهها مي بسياري
ب و ايمن توان به نبود فضاي فيزيكي مناس براي مثال مي

  اره كرد كه اين كمبود زمينهها اشدر بسياري از آزمايشگاه
توان گفت كه  مي .ها را در پي دارد بسياري از نابساماني

اري حرف اول را سيستم مديريتي هاي ك امروزه در محيط
ترين  رسد كه در اين پروژه مهم به نظر مي .)2(زند مي

. اند باشند كه از اين سيستم ناشي شده هاييها آن نارسائي
تهويه اختصاصي عدم وجود سيستم  هايي نظير نارسائي

ي و د سيستم گرمايشعدم وجو  ،هابراي آزمايشگاه
كتوب ايمني، العمل مدستور عدم وجود  ،سرمايشي مناسب

براي انجام كارهاي  هاي فيزيكيعدم تفكيك مناسب فضا
. باشند مختلف و غيره ناشي از نقص اين سيستم مي

ها كه باز هم به نوعي به سيستم  دومين گروه از نارسائي
هاي مربوط به طراحي و  دارد نارسائي مديريتي ارتباط

بنابراين با توجه به مطالب ارائه شده  .اشدب ساخت مي
توان نتيجه گرفت كه عامل اصلي و اساسي در كاهش  مي

خطرات موجود در محيط آزمايشگاهها مرتبط با سيستم 
  .باشد مديريتي مي
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