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 ارزیابی ریسک بهداشت، ایمنی و محيط زیست در آزمایشگاه دانشگاهی: یک مطالعه موردی
 2، رودابه حافظي1عليرضا دهدشتي

 بهداشت حرفه اي، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت ،گروه بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان،  (PhD)دكتراي 1

 مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي سمنان. 2

 

 ي،فيزيک زيان آور عوامل محسوب مي شوند. هيآزمايشگا متنوع فرآيندهاي انجام براي هايي مکان دانشگاهي هاي آزمايشگاه :هدف و زمینه

 زيست و ايمني بهداشتي، خطرات ارزيابي و شناسايي حاضر مطالعه از هدف. در محيط آزمايشگاه وجود دارد مکانيکي و بيولوژيکي شيميايي،
 .باشد مي دانشگاهي آزمايشگاه يک در محيطي

ا توجه ب. گرديد مطالعه، چک ليست طراحي با درنظر گرفتن محيط آزمايشگاهي مورد .گرديد اجرا موردي صورت به مطالعه طرح :بررسی روش

به اهداف مطالعه متغير هاي مورد نياز براي ارزيابي در حيطه هاي بهداشت و سالمت، ايمني و محيط زيست در چک ليست گنجانده شد. در جمع 
 آزمايشگاه استفاده شده است.نفر از كارشناسان  10آوري دادها از روش مشاهده و مصاحبه با 

نتايج به دست آمده از چک ليست نشان داد موارد عوامل مخاطره آميز مرتبط با بهداشت، ايمني و پيامدهاي زيست محيطي را به ترتيب  :ها یافته

 كرومات ،EDTA و پرخطرترين سولفوريک اسيد و استيک اسيد سديم، هيدروكسيد بنزن، ، ريسک رتبه اساس بر مورد بوده است. 10و  42، 15
را به خود  يطيمح زيست و ايمني بهداشتي، لحاظ به تركيب آميزترين مخاطره بنزن ريسک، درجه اساس بر. بودند ترين خطر كم فنل و پتاسيم

 اختصاص داد.

در ارزيابي ريسک آزمايشگاهي بايد عوامل مخاطره آميز ار نظر بهداشتي ، ايمني و محيط زيست بررسي شوند. در هر برنامه  :گیری نتیجه

 پيشگيري براي اجراي اقدامات اصالحي ضروري است درجه احتمال خطر عوامل، مورد نظر قرار گيرد. 

 ل خطراحتما درجه دانشگاهي، آزمايشگاه ريسک، ارزيابي :ها واژه کلید
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