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  1/8/1391 :رشيپذ خيتار؛ 4/5/1391 :مقاله افتيدر خيتار

  
نه  منيا يكار طيو داشتن محر نياز ا. باشد مي آن يهر سازمان منابع انسانهاي  هيسرما نيتر از مهم يكي شك بدون :هدف

 رعايـت  اهميـت  و ضـرورت . برد مي باال زيارائه خدمات را ن تيفيشود بلكه ك مي يانسان يروين يمند تيتنها موجب رضا

ايمنـي در محـيط    .اسـت  نهفتـه  آزمايشـگاه ي فراينـدها  از اي مجموعـه  در حقيقـت  در آزمايشـگاه  ايمني و حفاظت اصول
لذا هدف ازانجام اين تحقيق ارزيابي ايمني  .و اخالقي از اهميت بااليي برخوردار است يانسان بيمارستان به لحاظ اقتصادي،

سـطح ايمنـي   ي ي دانشگاه علوم پزشـكي قـزوين وارائـه راه كارهـاي الزم جهـت ارتقـا      ها بيمارستانباليني ي ها آزمايشگاه
  . باشد مي ها آزمايشگاه

 جامعـه  .اسـت بوده  (Cross-Sectional) مقطعي -وصيفيت وع مطالعاتاز ن مطالعهاين پژوهش كاربردي و  :روشو مواد 

 .اسـت  بـوده  )تعـداد چهـار بيمارسـتان   ( مـورد مطالعـه  ي هـا  بيمارستاني ها آزمايشگاههاي  كليه بخش شامل پژوهش، مورد
 SPSSفي و نرم افزار آمار توصيهاي  با استفاده از روشها  و تجزيه و تحليل داده ليست چك از استفاده باها  داده آوري جمع

 )نجلس و آزمايشگاه مرجـع ايـران  آ از دانشگاه كاليفرنيا، لس( االت چك ليست به صورت تركيبيؤس .صورت پذيرفته است
بنـدي   مورد مطالعه را در چهار قلمرو عالي، خوب، متوسط و ضعيف دستهي ها آزمايشگاهو وضعيت ايمني اند  انتخاب شده
 .كرده است

از . دادنشان  %)5/79( حاصل از پژوهش ميانگين كلي ايمني را در چهار بيمارستان مورد مطالعه در حد خوبنتايج  :ها هتياف
در كل در حد عالي  Aميزان ايمني بيمارستان . ضعيف برآورد شد در كل %)3/32( مورد مطالعه فقط ايمني حريقهاي  زمينه

نيز  Cو  Bبيمارستان .بودن بخش آزمايشگاه آن قابل توجيه است  تأسيسكه اين امر با توجه به تازه %) 13/93( برآورد شد
  .ارزيابي شد%) 4/69( در اين ميان متوسط Dدر حد خوب و تنها بيمارستان 

بـاليني بـه عنـوان    ي ها آزمايشگاهست و به تبع آن ا ها ايمني جزء اصلي مديريت ريسك در بيمارستان :گيري بحث و نتيجه
نتايج حاصل از بررسـي مطالعـه   .كند  مي ت ارائه خدمت به بيماران ايفايو كيف يي را در بهبودنقطه ثقل تشخيصي نقش بسزا

ايـن امـر در    .باشـد  مـي  آن تأسـيس المللي در زمـان   استاندارد بين براساس ها آزمايشگاهبيانگر اهميت طراحي  ها آزمايشگاه
بلكـه در ارزشـيابي و    كنـد،  مـي  وجبات ايمني را فـراهم اين امر نه تنها م.مدرن مورد توجه قرار گرفته استي ها بيمارستان

از آزمايشـگاه   مـورد با توجـه بـه ايـن كـه ايمنـي حريـق در سـه         .بيمارستان خواهد شد يكيفيت ارائه خدمت باعث ارتقا
 تـر  بـيش سـطح ايمنـي و حساسـيت     يمورد مطالعه ضعيف ارزيابي شد، لذا نياز به مداخالتي در زمينه ارتقاي ها بيمارستان

  .والن خواهد بودئمس
  

  ايمني، آزمايشگاه، كيفيت :كلمات كليدي
  

 مقدمه

ـ ليم 2از  شيهر سال ب )ILO( كار يبرطبق آمار سازمان جهان  وني
و در حـدود   رنـد يم مـي  مرتبط با شغل هاي يمارينفر در حوادث و ب

ـ   ونيليم 160  مـاري ياز كـار در بسـتر ب   يعلـت خطـرات ناشـ    هنفـر ب

ـ گ قابـل انـدازه   يمال هاي انيبر خالف ز يانهاي انس رنج. افتند مي  ريي
 كـا، يهاي موجود بطور مثال در كشـورهاي آمر  نيبر طبق تخم .ستندين

 .رسـد  مي دالر اردهايليسوانح به م ميمستق نهي، آلمان ،نروژ هزسيانگل
ـ از كشـورهاي در حـال توسـعه نـرخ مـرگ و م      يليدر خ ـ  ري  نيدر ب

چكيده
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از كار  يسوانح ناش. رسد مي يكشورهاي صنعت برابر 6تا  5كارگران به
ـ  جاديعالوه بر ا هـا در   هـاي آن  در پرسـنل و خـانواده   يصدمات روان
 ياجتمـاع  بيآس كيمرگ  اي يو از كارافتادگ تيمعلول جاديصورت ا

ـ جمع شيباتوجـه بـه افـزا   . نـد يآ مي اقتصادي به حساب توسـعه   ،تي
 ت،بهداشـ  ه مختلـف، زدر حو يها آزمايشگاه جادي، اعيروزافزون صنا

جهت استفاده  يشگاهيحفاظت آزما ياي و تخصص هاي حرفه آموزش
 1.رسد مي ضروري به نظر ها آزمايشگاهكاربردي در 

 ني، وجـود متخصصـ  هـا  آزمايشـگاه گسترش  رغميما عل دركشور
ـ يا زاتيارزشمند ومطرح، مالحظات وتجه ب رواطالعـات وتجـا   يمن

 هـا  آزمايشگاه را در كيستماتيوس افتهيسازمان  يمنيفردي، حفاظت وا
هـاي   به علت عـدم وجـود آمـوزش    تيواقع نيوا افتيتوان  مي تر كم

كشور بوده اسـت كـه    يشآموز هاي ستميدر س يمنيا و جامع حفاظت
 ،در ارتباط بـا آمـوزش   رياستقبال چشمگ ريي اخها سالخوشبختانه در

به عمـل آمـده اسـت كـه      يمنيحفاظت وا هاي ستميس توسعه و جاديا
ـ يساز توسعه ا هنياست زم ديام ـ پا يمن كشـور   يهـا  آزمايشـگاه در  داري

 2.گردد

 يهر سازمان منابع انسانهاي  هيسرما نياز مهم تر يكي شك بدون
نـه تنهـا موجـب     مـن يا يكـار  طيرو داشـتن محـ   نياز ا. باشد مي آن

ـ ارائه خدمات را ن تيفيشود بلكه ك مي يانسان يروين يمند تيرضا  زي
در  مخـاطرات  سـك يكه رهايي  طياز مح يكيجا كه  از آن. برد مي باال

ـ از ا باشـد  مـي  شگاهيآن باالست آزما ـ رو رعا ني ـ ينكـات ا  تي و  يمن
تـر   و از همه مهـم  يمنيبه استاندارد ا دنيمهم در رس يآن گام يابيارز
روزمـره   يزنـدگ  3.باشد مي يمعتبر جهان يها از سازمان ISO افتيدر

ايـن  . ت قرار دارنـد سالم تهديد كنندهعوامل درمعرض بشري همواره 
برخـي از   ،توانند منابع گوناگوني داشته باشـند  مي تهديد كنندهعوامل 
آيند و گاه خـوب شناسـايي شـده و     مي وجود هصورت طبيعي ب هآنها ب

  4.اي معرفي شده است ويژهبراي مقابله با آنها راهكارهاي 
 در آزمايشـگاه  ايمني و حفاظت اصول رعايت اهميت و ضرورت

 تمـاس  .اسـت  نهفته آزمايشگاه در فرايندها از اي مجموعه در حقيقت

 پـايش  و ديـد  بـراي ها  نمونه سازي آماده هاي روش ها، نمونه با مستقيم
 افـزايش  برابـر  چنـد  را خطرات آزمايشگاه، محيط در كشت و مستقيم

 اسـتانداردهاي  رعايت ضرورت براي عمده داليل از امر اين و دهد مي

 نيز و تجهيزات بكارگيري و ها سازه طراحي در ايمني و حفاظت باالي
  5.تهاس آزمايشگاه و كاركنان طرف از ايمني موازين رعايت

ن بهداشـت  كيـد سـازما  أون ايمني بـا توجـه بـه ت   اهميت روز افز
روي اين موضـوع باعـث شـده اسـت كـه توجـه       ه ب) WHO( جهاني
 يو مراكـز آموزشـ   هـا  بيمارسـتان والن اجرايـي  ئاران و مسزگ سياست

و پرسـنل درمـاني    سالمت بيمـار . ماني كشور را به خود جلب كنددر
  6.بهداشتي درماني حفظ شودهاي  يستمبايد در س
 مديريت مهم بسيار ياجزا از امروزه بيمارستان، نگهداشت و ايمني

 بيمارستان محيط در ايمني .رود مي شمار به درماني واحدهاي هپيشرفت

 .اسـت  برخوردار زيادي اهميت زا اخالقي و انساني اقتصادي، لحاظ به
 بوده بيمارستان نشدني جدا هاي شخب جمله از تشخيصي هاي شخب

ـ ف و تجهيـزات  از برخورداري دليل به و  ناگـر  و پيچيـده  هـاي  وريان
 ويژه توجه ي شايسته ، مجرب و متخصص انساني يروين نيز و قيمت

بي ايمني لذا هدف ازانجام اين تحقيق ارزيا. 7.باشد مي ايمني لحاظ به
ي دانشـگاه علـوم پزشـكي قـزوين     ها بيمارستانباليني ي ها آزمايشگاه

 هـا  آزمايشـگاه سـطح ايمنـي   ي وارائه راه كارهـاي الزم جهـت ارتقـا   
  . باشد مي

  
  مواد و روش

 -توصيفي از نوعاي  مطالعه و كاربردي پژوهش نوع از پژوهش اين
كليـه   لشـام  پـژوهش،  مورد جامعه .است (Cross-Sectional) مقطعي
 پوشـش  تحـت  درمـاني  -ي مراكـز آموزشـي  ها آزمايشگاههاي  بخش

ــوم دانشــگاه ــزوين  پزشــكي عل ــوده ق ــار  .اســتب آزمايشــگاه چه
بـه   .ورد مطالعه قرار گرفتنـد مدراستان قزوين وزشي آمي ها بيمارستان

ــاي      ــه ج ــات ب ــدن اطالع ــه مان ــي و محرمان ــائل اخالق ــاطر مس خ
استفاده شـده   A ,B,C ,D تينحروف المورد مطالعه از ي ها آزمايشگاه

  .است
 صـورت سـوال   80 با ليستي چك از استفاده باها  داده آوري جمع

 و تجهيزاتي فيزيكي، ايمني محورهاي براساس ليست چك اين .گرفت
چـك ليسـت از    روايـي  بـراي تعيـين  . شـده اسـت   طراحي كاركناني

ه انگليسي به فارسي ترجمه شد و سپس دوباره به انگليسي برگردانـد 
 مورد هاي بيمارستان به مستقيماً پژوهشگرها  داده آوري جمع براي .شد

 و مـديران  بـا  مصـاحبه  مسـتقيم،  مشـاهده  طريـق  از و مراجعه مطالعه
 مـدارك  و اسـناد  مطالعـه  نيـز  و ،زيربط واحدهاي وها  بخش مسؤلين

در ايـن چـك ليسـت    .نموده اسـت  اقدام ليست چك تكميل به نسبت



  209    1390سال  -قزوين پزشكي علوم دانشگاه درماني آموزشي مراكز بالينيهاي  آزمايشگاه ايمني ارزيابي       

 1391 پاييز،4 ، شماره1نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي البرز، دوره 

  :شود مي موارد زير ارزيابي
 مستندات آموزشي  
 مخاطرات ارتباطي  
  اطالعات ايمني و اورژانس  
 ايمني حريق و ايمني عمومي  
 وسايل حفاظتي فردي  
 هود و هوا 

 انبار مواد شيميايي و ميكروبي، حمل و نقل، دفع زباله شيميايي و 
  نگهداشت

 كيايمني زلزله، ايمني الكتريكي و مكاني 

 در هـا  آزمايشـگاه يسـت ، با توجه به تركيبي بودن سواالت چك ل
بنـدي از دانشـگاه    ايـن دسـته  .بندي شده اسـت  چهار رديف زير دسته

  .گرفته شده است) UCLA( آنجلس كاليفرنيا و لس
  % 50از  تر كم: ضعيف .1

 %50-%75: متوسط .2

 %75-%90: خوب .3

  %90-%100: عالي .4
با اسـتفاده از   شد و SPSSوارد نرم افزار ها  پس از گردآوري داده

 .جزيه و تحليل شدوصيفي تروش آمار ت

  
   ها يافته

مـورد مطالعـه بـا    ي ها بيمارستاندر ميان  Bآزمايشگاه بيمارستان 
پيشتاز بخش مستندات آموزشي در زمينه ايمنـي آخـر را   % 100امتياز 
بـه  درصد رتبه ) 86.4( ين امتيازتر كمبا  Aآزمايشگاه بيمارستان .است

 Aتباطي بيمارسـتان  در بخش مخاطرات ار .خود اختصاص داده است
بهتـرين حالـت ايمنـي را در ايـن بخـش      %) 100( ين امتيـاز تر بيشبا 
در پـايين   )%25/81( ين امتيـاز تر كمبا  Dو  Cو دو بيمارستان شت دا

  .جدول امتياز بندي قرار دارند 
 بـا امتيـاز   Aدر بخش اورژانـس و اطالعـات ايمنـي بيمارسـتان     

ده اسـت و بقيـه   نـه انجـام دا  قـدامات را در ايـن زمي  بهترين ا%) 100(
  .قرار دارند%) 7/66( در محدوده برابري ها بيمارستان

از %) 10( ين امتيـاز تـر  كـم بـا   Bدر بخش ايمني حريق بيمارستان
ين امتيـاز و  تـر  بـيش  Aبيمارستان . الزم برخوردار نيستايمني حريق 

در بخش ايمنـي عمـومي   . باشد مي بهترين حالت را در اين زمينه دارا
نداشـتند  اي  چهار بيمارستان آموزشي تفاوت چندان قابل مالحظـه هر 

در . بندي قرار دارد در پايين اين رده%) 75( با امتياز Aولي بيمارستان 
%) 100( ين امتيـاز تر بيشبا  Aزمينه وسايل حفاظتي فردي بيمارستان 

 بـا  Cبهترين اقدامات را در اين زمينه انجـام داده اسـت و بيمارسـتان    
در زمينـه وسـايل حفاظـت فـردي وضـعيت      %) 3/33( ن امتيازيتر كم

  .خوبي ندارد
در اين زمينـه  %) 100( با امتياز Aدر بخش هود و هوا بيمارستان 

از لحاظ ايمني در  Bباشد و بيمارستان  مي بهترين حالت ايمني را دارا
 در زمينه. در پايين اين رده بندي قرار دارد%) 5/37( اين زمينه با امتياز

گهداشت و انبار مواد شيميايي و ميكروبي، حمل و نقل، دفـع زبالـه   ن
توانسته است ايمني قابل تـوجهي را در  %) 100( با امتياز Aبيمارستان 

ين امتيازهـا را در ايـن   تـر  كمنيز  Dاين زمينه كسب كند و بيمارستان 
  .داردها  زمينه
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  بيمارستان مورد مطالعه 4ها در مني آزمايشگاهميانگين كلي اي. 1نمودار 
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ايمني بهتري را نسبت به سـاير   Aاز لحاظ ايمني زلزله بيمارستان 
در وضـعيت   هـا  بيمارسـتان دارد ، ساير %) 100( با امتياز ها بيمارستان

در زمينــه ايمنــي مكــانيكي و الكتريكــي نيــز . يكســاني قــرار دارنــد
ــا Aبيمارســتان  ــاز شــرايط بهتــري را ب ــان چهــار %) 100( امتي در مي

نسـبت بـه   %) 50( ين امتيـاز تر كمبا  Dبيمارستان دارد ولي بيمارستان 
در كل بايد اظهار كرد كـه مطـابق   .سايرين در پايين جدول قرار دارد 

ين امتيـاز را دارد و  تـر  بيش% 13/93با  Aبيمارستان  ،1جدول شماره 
 Dبيمارسـتان  . يه استبودنش نسبت به بق تأسيسآن هم به دليل تازه 

با وجود . ين درصد را به خود اختصاص داده استتر كم% 4/69هم با 
ــاني    ــازمان ســالمت جه ــد س ــي و تاكي ــاد موضــوع ايمن ــت زي اهمي

ها  بيمارستان خصوص در بحث مديريت ريسك و به تبع آن ايمني، به
  .از ايمني پاييني برخوردار هستند

  

  گيري بحث و نتيجه
بهداشتي درماني حـرف  هاي  امروزه كيفيت ارائه خدمات در بازار

در اين رقابت پيـروز خواهنـد شـد كـه     هايي  زند و سازمان مي اول را
يكـي از اركـان اساسـي و مهـم     . بهترين نوع خدمت را عرضـه كننـد  

  8.مبحث ايمني است) HTA( ارزيابي فناوري سالمت
در  بيمار ايمني افزايش تحقيقاتي با عنواناي  الو در مطالعه مايكل

در سـال   )Sick Kids( بيمارسـتان سـيك كيـدس    آزمايشگاه پزشـكي 
كه با همكاري گروه مهندسي مكانيك و صنايع دانشگاه تورنتو  2008

 درصـد از اشـتباهات   71 حـدود  :انجام داد، به اين نتيجه رسيدند كـه 
 .پيشنهادي به وجود آمـده اسـت  هاي  توصيه ناديده گرفتن اثر در كلي

يـك   پياده سازي و مشخص شد كه طراحي برنامه جامع شش پس از
 آزمايشـگاهي  پزشـكي  فاز از بيماران ايمني بهبود براي جديد سيستم
خطا  از بين بردن، زمان هردر  دقيق شناسايي حصول اطمينان از براي

و انطبـاق كامـل بـا    ، هزينه اثربخشي طراحي، جديدهاي  براي فرصت
تواند راهكار مناسـبي   مي يشگاهي جامع كشورمقررات و موازين آزما

  9.باشد
در زمينه مستندات  Bمورد مطالعه ما بيمارستان ي ها آزمايشگاهدر 

مسـتندات آموزشـي   %). 100( آموزشي بهترين عملكرد را داشته است
هم تقريبـا يكسـان بودنـد و آزمايشـگاه      Dو  Aآزمايشگاه بيمارستان 

در  .عملكرد مطلوبي برخـوردار اسـت  از % 95.4با امتياز  Cبيمارستان 

مورد مطالعـه در ايـن   هاي  شگاهيكل بايد اظهار كرد كه ايمني كل آزما
در زمينه مخاطرات ارتباطي همه .است%) 9/90( زمينه در حد مطلوبي

عملكـرد خـوبي    Dو  C،Bمورد مطالعه سه آزمايشگاه ي ها آزمايشگاه
 .ز كامل را گرفته استدر حد عالي و امتيا Aداشتند و فقط بيمارستان 

 Aتنهـا آزمايشـگاه بيمارسـتان    ، در زمينه اورژانس اطالعـات ايمنـي   
در حد  C و B ، Dعملكرد عالي را داشت و آزمايشگاه سه بيمارستان 

با امتيـاز   Bايمني حريق آزمايشگاه بيمارستان %). 7/66( متوسط بودند
از عملكرد % 13هم با امتياز  Dترين عملكرد را داشت و  ضعيف% 10

و  Dدر اين ميان آزمايشـگاه بيمارسـتان    .خوبي برخوردار نبوده است
A  عملكرد متوسـطي در زمينـه ايمنـي حريـق     % 50از  تر بيشبا امتياز

ي مورد مطالعه ها بيمارستانايمني عمومي هر چهار آزمايشگاه . داشتند
 %25/81در كل ايمني هر چهار آزمايشـگاه  ( عملكرد خوبي را داشتند

 Aبيمارسـتان   آزمايشـگاه  در زمينه وسايل حفاظتي فـردي تنهـا   ).ودب
 Bبيمارستان آزمايشگاه  .را در اين زمينه داشت%) 100( يلعملكرد عا

در زمينـه   Cبيمارستان  آزمايشگاه متوسط ولي Dنيز در حد خوب و 
  .را دارد %)3/33( وسايل حفاظتي فردي عملكرد ضعيفي

عملكرد %) A )100ايشگاه بيمارستان هوا تنها آزم در زمينه هود و
در حــد متوســط و  Cو  Dعــالي را داشــت و آزمايشــگاه بيمارســتان 

  .را در اين زمينه داشت%) 5/37( عملكرد ضعيفي Bبيمارستان 
عملكرد عالي را  Aو  Cدر زمينه نگهداشت آزمايشگاه بيمارستان 

و %) 7/85( داشتند و آزمايشگاه بيمارستان كوثر داراي عملكرد خوب
را در ايـن  %) 7/60( نيـز عملكـرد متوسـطي    Dآزمايشگاه بيمارسـتان  

  .زمينه داشت
 A در زمينه انبار مواد شيميايي و ميكروبي آزمايشـگاه بيمارسـتان  

نيـز در   Cو  B  ،Dي ها بيمارستانو آزمايشگاه %) 100( عملكرد عالي
تان در زمينه دفع زباله آزمايشگاه هر چهار بيمارس. حد متوسطي است

  .داشتند%) 5/97( مورد مطالعه عملكرد عالي را در اين زمينه
در %) 100( داراي امتياز عالي Aبيمارستان  ، در زمينه ايمني زلزله

 بـا امتيـاز   Cو  B  ،Dي هـا  بيمارستاني ها آزمايشگاهاين زمينه دارد و 
  .در حد خوبي بودند%) 75(

در  Aبيمارسـتان  در زمينه ايمني مكانيكي و الكتريكي آزمايشگاه 
ي هـا  آزمايشـگاه را كسـب كـرد ولـي     %)100( اين زمينه امتياز عـالي 

 . در حد متوسطي در اين زمينه بودند Cو  B  ،Dي ها بيمارستان
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بـا كيفيـت بـاال همـواره بايـد      بهداشتي درماني هاي  ارائه مراقبت
متخصصان امر سالمت، اعم از  ساير و پزشكان ، پرستاران اوليه هدف
در تمامي كشورهاي دنيـا  . اران و مجريان نظام سالمت باشدزگسياست

ارزيـابي از مراكـز بهداشـتي    ها  به دليل وجود مسائل مالي و پرداخت
اين ارزيابي به منظـور بهبـود مسـتمر كيفيـت      .درماني انجام مي شود

بهداشتي درماني در راستاي تامين ايمني هم براي بيماران هاي  مراقبت
در  10.گيـرد  مـي  بهداشتي صورتهاي  نندگان مراقبتك و هم براي ارائه

تـرين فـاكتور در    همه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه اصلي
ارائه مراقبت بهداشتي درماني خدمات با كيفيت باال اسـت،به طـوري   
كه جزء اصلي منشور حقوق بيمار همه كشورهاي جهان ارائه عرضـه  

 11.خدمات با كيفيت است

ي مديريت ريسك در بيمارستان هاست و به تبـع  ايمني جزء اصل
سـزايي   باليني به عنوان نقطه ثقل تشخيصي نقش بهي ها آزمايشگاهآن 

عدم توجه  12.كند مي ت ارائه خدمت به بيماران ايفايو كيف را در بهبود
ناپذيري به پرسنل درماني و  جبرانهاي  به نكات ايمني منجر به آسيب

  13.اران خواهد شدنهايت به بيم ي و درتشخيص
بيانگر اهميت طراحي  ها آزمايشگاهنتايج حاصل از بررسي مطالعه 

 .باشـد  مـي  تأسيسي در زمان الملل بيناستاندارد  براساس ها آزمايشگاه
  .مدرن مورد توجه قرار گرفته استي ها بيمارستاناين امر در 

بي بلكه در ارزشيا كند، مي اين امر نه تنها موجبات ايمني را فراهم
بـا توجـه    .بيمارستان خواهد شد يو كيفيت ارائه خدمت باعث ارتقا

مـورد  ي هـا  بيمارسـتان به اين كه ايمني حريق در سه تا از آزمايشگاه 

 يمطالعه ضعيف ارزيابي شد، لذا نياز بـه مـداخالتي در زمينـه ارتقـا    
  14.والن خواهد بودئمس تر بيشسطح ايمني و حساسيت 
مدرن كه توسط كميته مشـترك  ي ها انبيمارستدستورالعمل ايمني 

توانـد   مـي  مده است،آاعتبار بخشي ايالت متحده امريكا به نگارش در 
ثري در حيطه ايمني و جلوگيري از مخاطرات بيمارستاني ؤراهنماي م

  15.مارستان ،بويژه آزمايشگاه باشدبيهاي  در همه سطوح و بخش
الزم اسـت در   هـا  آزمايشگاهسطح ايمني  يبه طور كل براي ارتقا

  16:زير مداخالتي صورت بگيردهاي  زمينه
ولين آزمايشـگاه  ئو مسـ  هـا  بيمارسـتان حساسيت پذيري مـديران   .1

 نسبت به اهميت ايمني

 تشكيل كميته ايمني و تدوين برنامه ايمني مدون .2

 ترميم و باز ساخت آزمايشگاه ها .3

 به روز نمودن اطالعات ايمني  .4

 مليات ايمنياختصاص بخشي از بودجه عمراني به ع .5

هـاي   استفاده از نيروهاي انساني آموزش ديده و برگزاري كارگـاه  .6
 ياتيلايمني براي افراد در صف عم

 ي براي رقابت در عرصه جهانيالملل بينهاي  استفاده از استاندارد .7

 ها ارزش يابي مداوم و مستمر آزمايشگاه .8

 و بسـيار خـاص   ،به لحاظ محيطـي  آزمايشگاه بايد اظهار كرد كه
با توجـه بـه محـيط بيولوژيـك آن در صـورت عـدم        و باشد مي ژهوي

بـاري را   تواند نتايج زيان ها مي وجود برنامه ايمني و اجراي اين برنامه
  17.ه باشدبراي بيمارستان داشت
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