
w
w

w
.I

JL
K

.i
r

1 4

ت 
اال

تخصصیدانش آزمایشگاهی ایرانسال چهارم  شماره  3 پاییز  1395 شماره پیاپی 15مق فصلنامه 

نویسندگان

اعظم نارویی1و3*
زهرا بهراد2و3

* aanarooie@yahoo.com

آزمایشگاه یادآور محيطي است علمي و تحقيقاتي که در آن 
آنها  برهم کنش هاي  و  موجودات  مواد،  روي  زیادي  بررسي هاي 
صورت مي پذیرد. از این رو مخاطراتي نيز افراد فعال در این حوزه 
را تهدید مي کند. بي شک هر چه زمان حضور در معرض مخاطرات 
افزایش یابد، خطر مواجهه با آنها و حوادث احتمالي ناشی از آنها 
نيز بيشتر خواهد شد. از این رو کارشناسان آزمایشگاه ها که زمان 
آزمایشگاه  محيط  در  تحقيق  و  آزمایش ها  انجام  براي  را  زیادي 
آسيب هاي  معرض  در  که  هستند  کساني  جمله  از  مي گذرانند 
احتمالي قرار خواهند داشت و ممکن است سالمت آنها را حتي 

در دراز مدت تحت تاثير قرار دهد.
راه هاي  با  آزمایشگاه ها  با  مرتبط  افراد  کليه  الزاميست  لذا 

مقابله و کاهش صدمات ناشی از آن آگاه باشند.

چکیده

در کاربرد یک رویه آزمون عوامل مختلفی از جمله اپراتور، دستگاه مورد استفاده، کاليبراسيون دستگاه و شرایط 
محيطی )شامل دما، رطوبت، فشار هوا( در تغييرات نتایج آزمون موثر هستند که باید در نظر گرفته شوند و با تغيير 

آزمایشگاه کليه عوامل فوق تغيير خواهند کرد.
رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه از الزامات اوليه است؛ شرایط محيطی در هر آزمایشگاه مي تواند سالمت، ایمني 
و محيط زیست را به خطر انداخته و روند طبيعي امور را مختل کند. بنابراین تمامي افراد مرتبط با آزمایشگاه ها باید 
با مخاطرات و عوامل زیان آور محيط آزمایشگاه ها آشنا و به شرایط اضطراري ممکن در آزمایشگاه و راههاي مقابله و 

کاهش صدمات واقف باشند.
به طور کلی کنترل عوامل زیان آور محيط کار از مهمترین اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گيرد.

اثرات عوامل محیطی در 
آزمایشگاه

مه
قد

م

عوامل محیطی، آزمایشگاه، استانداردها.

واژه های کلیدی
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مق سال چهارم  شماره  3 پاییز  1395 شماره پیاپی 15 دانش آزمایشگاهی ایران
تخصصی

فصلنامه 

1 عوامل زیان آور محیط کار شامل موارد ذیل است:

 عوامل فيزیکي؛
 عوامل شيميایي؛

 عوامل مکانيکی و ارگونومی؛
 عوامل رواني؛

 عوامل زیستی.

عوامل فیزیکی 

و  ارتعاش، روشنایي، گرما، رطوبت، سرما، حرارت  و صدا،  سر 
برودت، پرتوهاي یون ساز - غيریون ساز و فشار در این بخش قرار 

می گيرند.
عوامل فيزیکي محيط کار، دسته اي از عوامل موجود در محيط 
با وضعيت فيزیکي محيط کار مرتبط است؛ مانند  کار هستند که 
روشنایي که به عنوان یک عامل فيزیکي در محيط هاي کار مطرح 
است و در صورتي که شرایط توصيه شده و استاندارد آن رعایت نشود 
مي تواند به عاملي زیان آور در محيط هاي کار مبدل شود. هر کدام 
از عوامل ذکر شده با استفاده از دستگاه های خاص اندازه گيری شده 
به روش های  نياز  مربوطه، درصورت  ارزیابی شاخص های  از  بعد  و 

مختلف مهندسی کنترل می شود ]1و2[.

عوامل شیمیایی 

عوامل شيميایی از مهمترین عوامل زیان آور محيط کار است. 
کليه مواد اوليه، مواد خام، مواد واسطه و فرآورده هاي اصلي که در 
راه  از  که  غباری  و  گرد  مي شوند،  توليد  یا  کارمي روند  به  صنعت 
تنفس، تماس با پوست یا راه های دیگر به انسان آسيب می رساند در 

این دسته قرار می گيرند.
یا جامد هستند ممکن است  مایع  گاز،  به شکل  مواد که  این 
مصنوعی یا طبيعی بوده و دارای منشاء گياهی، حيوانی یا سنتتيک 
زمان  طول  و  مقدار  ورود،  راه  نوع،  به  آنها  از  حاصل  زیان  باشند. 

بستگی دارد.
و  بوده  سوزاننده  و  خورنده  مایع  شيميایی  مواد  این  از  برخی 
بعضی از مواد با اینکه مایع نيستند حتی به شکل توده های جامد 
می توانند ویژگی سوزانندگی یا خورندگی داشته باشند. مهمترین 
شکل از مواد جامد که دارای اثرات فيزیولوژیک قابل توجه است، 
گرد و غبار بوده که از طریق استنشاق وارد بدن می شود و اثرات 

خود را ظاهر می سازد.
آزمایشگاهی  از دستگاه ها و وسایل خاص  استفاده  با  نيز  اینها 
مجاز  حدود  با  مقایسه  از  بعد  و  می شود  آناليز  و  نمونه برداری 
قرار  کنترل  مورد  مختلفی  روش های  با  نياز،  درصورت  پيشنهادی 

می گيرند ]1و3[.

عوامل ارگونومی و مکانیکی 

کاهش  اصلی،  هدف  ارگونوميکی  زیان آور  عوامل  بحث  در 
صدمات و ناراحتی های اسکلتی – عضالنی و افزایش کارآیی و توليد 
سالم است که مباحثی مثل جابجایی و حمل بار، وضعيت نامطلوب 
کار، چگونگی  دستی  ابزارهای  کاری،  فشار  و  بار  کار،  هنگام  بدن 
دسترسی به تجهيزات و دستگاه ها، چگونگی چيدمان دستگاه ها و 

تجهيزات، نشانگرها و کنترلگرهای دستگاه ها و غيره مطرح است.
در خصوص عوامل مکانيکی نيز ضربه، لرزش، سقوط، برخورد 
محيطی  عوامل  دسته  این  خطرات  از  شدید  تکان های  و  اشياء  با 

تاثيرگذار بيان می شوند.
این دسته نيز نقش بسيار مهمی را در افزایش بازده و بهره وری 

افراد ایفا می کند ]1و4[.

عوامل روانی 

به طور کلی، کليه عواملی که موجب بروز استرس ها و اختالالت 
روحی و روانی در محيط کار می شوند مثل شيفت و نوبت کاري، 
ساعات کار بيش از یک شيفت، بی عالقه بودن به کار، عدم احساس 
امنيت و یکنواختی محيط کار در این دسته بندی قرار دارند که مورد 
شناسایی و کنترل قرار می گيرند. بنا به اهميت تأثير عوامل روانی 
در ميزان کارآیی و بهره وری افراد، در بسياری از کشورهای توسعه 
یافته و صنعتی، روانشناسی کار از اهميت خاصی به منظور افزایش 
مهارت ها، سطح کارآیی افراد و در نتيجه بهره وری، برخوردار است. 
در خصوص استرس های شغلی باید متذکر شد که به طور معمول 
نيازهای  یا  توانایی ها  با  شغلی  نيازهای  که  می افتند  اتفاق  زمانی 

کارکنان مطابق نباشند ]1، 5، 6، 7، 8 و 9[.

عوامل زیستی 

تمامی پاتوژن ها و عوامل بيماری زای ميکروبی نظير باکتری ها، 
بيماری های  باالخره  و  ویبرویون ها  و  انگل ها  قارچ ها،  ویروس ها، 
مورد  که  هستند  زیان آور  زیستی  عوامل  از  آنها،  از  ناشی  زیستی 

بررسی و کنترل قرار می گيرند ]1و3[.

2 خطرات ناشی از تاثیر عوامل محیطی و بیماری های 
شغلی ناشی از آنها:

عوارض و بیماری های ناشی از تاثیر عوامل فیزیکی 

یکی از جدی ترین خطرات شغلی، مواجهه با ميزان باالی صدا در 
محيط کار است. واحد آزمایشگاه می تواند از مکان هایی با پتانسيل 
باالی سر و صدا باشد که عالوه بر اثرات صدا بر شنوایی و کاهش 
شنوایی، سر و صدا می تواند بر عملکرد سيستم قلبی - عروقی، غدد 
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بوجود  را  تغييراتی  فيزیولوژیکی  اعمال  سایر  و  اعصاب  ریز،  درون 
آورد که همه موارد فوق منجر به ایجاد واکنش های استرس عمومی 

می شوند.
از دیگر عوارض عوامل فيزیکی، پرتوهای المپ های فلوئورسنت، 

ليزرها، پرتوهای ایکس و گاما در تجهيزات آزمایشگاهی هستند.
پرتوها از دیگر عوامل زیان بار مخاطرات فيزیکی بوده که بسيار 
حائز اهميت هستند. پرتوها باعث آسيب رسانی به مراکز خون ساز، 
و  پوستی  آسيب های  مرکزی،  اعصاب  دستگاه  گوارش،  دستگاه 

چشمی می شوند.
خطرات شرایط جوی نامناسب از جمله گرما و سرمای زیاد نيز 
جدی است. عوارض ناشی از گرما شامل گرمازدگی عمومی، شوک 
از  ناشی  گرمایی، عوارض پوستی، کاهش تمرکز عصبی و عوارض 

سرما شامل سرمازدگی موضعی، سرخی پوست و غيره هستند.
پوستی  مخاطرات  باعث  می تواند  فيزیکی  عوامل  همچنين 
شدن،  قطع  و  )پارگی  مکانيکی  ضربه های  همچون  آسيب هایی  و 
یا  از عوامل فيزیکی، گرما  ناشی  سایش، سوراخ شدن)، سوختگی 

پرتوهای فرابنفش شود ]1و10[.

عوارض و بیماری های ناشی از تاثیر عوامل شیمیایی 

مواد  حاوی  که  محيط هایی  و  شيمی  آزمایشگاه های  در 
)آمونياک،  محرک  و  التهاب آور  مواد  مانند  عواملی  شيميایی اند 
اسيد کروميک و اسيد فلوئوریدریک(، مواد خفگی آور )دی اکسيد و 
مونواکسيدکربن(، مواد بيهوشی آور و مخدر همچون هيدروکربن ها، 
مواد  فلز(،  شبه  و  سنگين  فلزات  )بنزن،  سيستميک  سموم 
فيبروزدهنده یا حساسيت زا )سيليس، آزبست و گرده گياه( باعث 

ایجاد بيماری می شوند.
پوستی  عوارض  شامل  شيميایی  عوامل  از  ناشی  بيماری های 
ناشی از کار، عوارض دهان و دندان، عوارض گلو و حنجره، عوارض 
چشمی، عوارض استخوانی و مفصلی، عوارض خونی، عوارض عصبی، 

عوارض کبدی و کليوی هستند ]1و10[.

عوارض و بیماری های ناشی از تاثیر عوامل زیستی 

75 تا 85 درصد از بيماری های عفونی که منبع مشخصی برای 
آنها شناسایی نشده  است را به آئروسل ها وابسته می دانند. آئروسل ها 
که  عفونی هستند  مواد ضد  و  اجسام  قطرات  هوابرد حاوی  ذرات 
توليد  پيپت ها  در  کردن  فوت  مانند  مختلف  از طرق  است  ممکن 
به صورت  و  شده  سریع خشک  بسيار  کوچک  هوابرد  ذرات  شوند. 
ذرات  این  می مانند.  باقی  طوالنی  مدت های  برای  هوا  در  معلق 
و  نفوذ کرده  ریه  به قسمت های عميق  استنشاق می توانند  هنگام 
باعث عفونت های زیادی شوند. ذرات بزرگ و سنگين به آهستگی 
روی سطوح آزمایشگاه و پوست کارکنان نشست می کند. این ذرات 
ممکن است از طریق مواد غذایی آلوده، پوست آلوده یا اشيائی که با 

چشم ها و یا دهان در تماس بوده اند، وارد بدن شوند.
عوارض و بيماری در این قسمت بيشتر به محيط کاری مرتبط 
و  باکتری ها  ویروس ها،  از  ناشي  بيماري هاي  مثال،  به طور  است، 

قارچ ها که این بيماری ها مرتبط با محيط کار هستند ]1و10[.

عوارض و بیماری های ناشی از تاثیر عوامل ارگونومی 

با  کارشناس  مواجهه  کاهش  یا  حذف  ارگونومی  علم  هدف 
خطرات ارگونوميک است که باعث بيماری های اسکلتی - عضالنی 
از  یکی  عضالنی   - اسکلتی  اختالالت  می شوند.  کار  با  مرتبط 

بزرگترین مشکالت شغلی در کشورهای در حال توسعه است.
اختالالت اسکلتی - عضالنی مرتبط با کار، دارای خطر عوامل 

شغلی گوناگونی بوده که شامل موارد زیر است:
1. پوسچر کاری؛

2. نيروی اعمال شده در هنگام کار؛
3. تکرار حرکات مفصلی؛
4. عوامل فردی ]1و10[.

 
عوارض و بیماری های ناشی از تاثیر عوامل روانی 

استرس  زیستی  عوامل  تاثير  از  ناشی  بيماری های  و  عوارض 
نظر  از  و  است  کار  بهداشت  روزافزون  و  مهم  مشکالت  از  یکی 
یک  ما،  اغلب  می شود.  محسوب  بازدارنده،  علل  از  یکی  اقتصادی 
سوم اوقات شبانه روز خود را در محيط کار می گذرانيم، فشارهای 
کاری، تعارض ها و نوميدی ها مهمترین علت های فرسودگی جسمی 
و عاطفی هستند و بيماری و پيری زودرس نيز از عوارض آن است.
ارگونوميکی  مشکالت  و  شلوغی  شيميایی،  فيزیکی،  مواجهات 
ممکن است به طور مستقل یا در کل با عنوان عامل استرس زا عمل 

کنند.
فشار کاری، نبود انگيزه کاری، ابهام نقش، تعارض نقش و اثرات 
عاطفی، روانی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن ها بر ایجاد عوامل 

استرس زا تاثير دارند.
می توان  شغلی  استرس  با  مرتبط  جسمی  بيماری های  از 
اشاره  غيره  و  پوستی  گوارش،  عروقی،  قلبی  بيماری های  به 
روزافزون  مصرف  استرس،  با  مرتبط  رفتاری  مشکالت  از  کرد. 
برابر  در  ستيزجویانه  رفتارهای  مخدر،  مواد  و  الکلی  مشروبات 
است غيره  و  کردن  کار  از  خودداری  خانواده،  اعضای  و   همکاران 

]1،10،11،12 و 13[.

3 شناسایی عوامل محیطی و اقدامات کنترلی:

اولين و مهمترین اقدام در آزمایشگاه، شناسایي عوامل زیان آور 
محيط کار است. پس از آن، اندازه گيري و مقایسه آنها با استانداردها 
و اقدامات الزم براي کنترل و پيشگيري از تأثير آن عوامل بعمل 

مي آید.
انجام  فردی  و  محيطي  صورت  دو  به  معموال  اندازه گيري ها 
با اهداف گوناگوني  اندازه گيري  مي شوند. الزم به توضيح است که 
مانند تعيين ميزان خطر و تاثيرگذاری آن روی نتایج، تعيين افراد 
در معرض محل هاي آلوده و باالخره تعيين کارایي اقدامات کنترلي 

بکار رفته و یا موجود در محيط انجام می پذیرد.
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فصلنامه 

عوارض و بیماری های ناشی از تاثیر عوامل زیستی 

از آنجا که عوامل فيزیکی موثر بر کار زیاد هستند و این عوامل 
بر ایمنی محيط کار افراد تاثير دارند لذا این عوامل، به طور جدی 
مورد مطالعه قرار می گيرند. به طور مثال، در بحث عامل روشنایی، 
هر اندازه ميزان نور مناسب تر باشد، عملکرد کارکنان به همان اندازه 

بهتر خواهد بود.
گفته  آن  پيامدهای  و  کارکنان  بر  صدا  و  سر  اثر  با  ارتباط  در 
قابل  و صدا  از سر  یا سنگينی گوش حاصل  ناشنوایی  که  می شود 
جبران نيست. افرادی که در محيط های پر سر و صدا کار می کنند، 
پيدا  پرخاشگری  حالت  یکدیگر  به  نسبت  و  می شوند  خسته  زود 
می کنند. درصورت احساس سنگينی گوش، باید بالفاصله به پزشک 
مراجعه کرد و اجازه نداد بخش مهمی از کيفيت زندگی از دست برود. 
استفاده از گوشی های حفاظتی به منظور کاهش صدا توصيه شده است، 
همچنين باید تا حد امکان از طریق روش های ساده همچون تعمير 

دستگاه ها و تعویض قطعات معيوب باعث کاهش عوارض سوء شد.
به منظور حفاظت در برابر پرتوها راهکارهایی از جمله: کاهش 
پرتو،  توليد  منبع  تا  فرد  فاصله  افزایش  پرتو،  با  مواجهه  زمان 
حفاظ گذاری بين منبع توليد پرتو و فرد پيشنهاد شده است. درجه 
حرارت شدید، عامل دیگری است که بر عملکرد شغلی و سالمت 
اثر  افراد  ادراکی  و  عملکرد شناختی، جسمی  بر  و همچنين  افراد 
باشد،  مداوم  شغلی  متصدی  فعاليت  که  زمانی  می گذارد.  منفی 
درجه حرارت موثر می تواند بيشترین اثر را بر عملکرد شغلی افراد 
داشته باشد، لذا برای کنترل می توان از سيستم تهویه مطبوع در 
آزمایشگاه استفاده نمود و یا از کارکنان بومی که با گرما و سرما 
سازگاری دارند، استفاده کرد همچنين استفاده از وسایل حفاظتی 

در شرایط مخصوص توصيه می شود ]1و14[.

اقدامات کنترلی عوامل شیمیایی زیان آور 

آگاهي از خطرات ناشي از مواد شيميایي و چگونگی پيشگيري 
از این خطرات اهميت زیادي دارد. مراکز علمی و تحقيقاتی در سطح 
جهان طی سال ها عوارض ناشی از مواد شيميایی را در غلظت های 
گوناگون بررسی کرده و در این راستا جداولی را تهيه کرده اند که 
براساس آنها حد مجاز تماس با آالینده ها بيان شده است. از این رو، 
در خصوص  الزم  اطالعات  و  موجود  مواد شيميایی  فهرست  تهيه 
انجام  استانداردها  با  آنها  و مقایسه  و تحليل  و تجزیه  آنها  سميت 
زیان آور  شيميایی  عوامل  کنترلی  اقدامات  کلی،  به طور  می شود. 
اقدامات  اقدامات کنترلی محيطی و  به دو دسته تقسيم می شوند: 

کنترلی فردی.
اقدامات کنترلی محيطی از طریق رعایت عواملی همچون حذف 
یا کاهش آالینده در محل توليد )متوقف کردن فرآیند، جایگزینی 
بسته،  و غيره.(، جداسازی )سيستم های  توليد  فرآیند  تغيير  مواد، 
محصور کردن، دیواره های جداکننده، فاصله و زمان(، تهویه )عمومی 
و موضعی( و غيره انجام پذیر است. اقدامات کنترلی فردی با رعایت 
روش انجام کار، وسایل حفاظت فردی، کاهش زمان کار، بهداشت 

فردی و سایر اقدامات مقدور است ]1و14[.

اقدامات کنترلی عوامل زیستی زیان آور 

کردن  خشک  قبيل  از  اقداماتی  باید  عمومي  پيشگيري  براي 
از پيپت های سرنگدار  پيپت ها به جای فوت کردن آن ها، استفاده 
و در  نمود  رعایت  را  و غيره  از داخل ظروف  مایع  هنگام کشيدن 
از  استفاده  جمله  از  اقداماتی  باید  پيشگيري  براي  عمومی،  حوزه 
انجام  و  کارشناسان  بدن  سيستم  کردن  چک  مناسب،  تهویه 
را  حفاظتي  دستکش هاي  و  لباس ها  از  استفاده  واکسيناسيون، 

مدنظر قرار داد ]1و14[.

اقدامات کنترلی عوامل ارگونومی زیان آور 

می توان  آنها  کمک  به  که  دارد  وجود  گوناگونی  روش های 
مشاغلی را که خطر ابتال به عوارض ناشی از عوامل ارگونومی در آنها 
وجود دارد، شناسایی نمود. در این روش ها براي آناليز پوسچرهاي 
وضعيت  از  جابجایي  ميزان  براساس  بدن  اصلي  بخش  هر  کاري، 
طبيعي اش ارزیابي مي شود. بدین ترتيب که مطابق با افزایش ميزان 
انحراف آن بخش از وضعيت طبيعي اش عددي به عنوان کد پوسچر 
به آن اختصاص مي یابد. پس از ترکيب کدهاي به دست آمده براي 
ماهيچه اي  و  خارجي  نيروهاي  برآورد  و  بدن  مختلف  بخش هاي 
شدت  کننده  بيان  که  نهایي  کد  مقدار  مربوطه،  جداول  طریق  از 
تعيين  است،  اصالحات  بودن  اضطراري  سطح  و  پوسچر  مخاطره 
و  نشان مي دهد  را  احتمال خطر  ميزان  نهایي،  نمره  این  مي شود. 
ارزیابي  مورد  جداول  در  شده  توصيه  عملکرد  درجات  توسط  باید 

قرار گيرد ]1و14[.

اقدامات کنترلی عوامل روانی زیان آور 

مهم ترین  از  یکی  به عنوان  کار  محيط  روانی  بهداشت  ارتقای 
ابعاد توسعه و به سازی منابع انسانی در سازمان ها، اذهان بسياری 
را در کشورها متوجه خود کرده است. برای پيشرفت و رشد کشور 
در همه زمينه ها ابتدا باید از نيروی انسانی سالم و متفکر و خالق 
استفاده کرد زیرا استفاده از نيروی های سالم جسمی و فکری در 
مؤسسات اقتصادی، خدماتی، آموزشی و صنعتی در باال بردن سطح 
بهره وری تأثير بسزایی دارد. داشتن نگرش صحيح برخورد با عوامل 
استرس زا مانند نوبت کاري و آموزش مقابله صحيح کارکنان برای 
رفع عوامل استرس زا باعث جلوگيري از هرز رفتن سرمایه و افزایش 
برابر  در  کار  محيط  در  رضایت مندي  عدم  زیرا  مي شود؛  بهره وري 
عوامل مختلف از جمله عدم انطباق در بين نوبت کار کارکنان سبب 

افزایش ميزان غيبت از کار و تغيير شغل مي شود.
نمونه هایی از کاهش استرس های شغلی در محيط کار که مورد 

توجه قرار دارد و صاحب نظران بر آن تأکيد دارند عبارتند از:
1. کارمندان یا کارکنان آن دارای وظایف مشخص باشند؛

2. مدیر به علوم مرتبط با مدیریت آشنایی کافی داشته و دارای 
تجربه کافی در امر مدیریت باشد؛

3. شرایط فيزیکی محيط برای انجام کار مساعد باشد؛
محيط  یک  بوده،  مناسبی  روانی  فضای  دارای  کار  محيط   .4
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دوستانه که احترام متقابل برآن حاکم باشد؛
5. در برنامه آموزشی خاص مدیران نسبت به تغييرات 

کيفی بيش از تغييرات کمی توجه شود؛
کارکنان  به  کارها  کردن  محول  و  وظایف  انجام   .6

مطابق توان و استعداد آنان صورت گيرد؛
7. در ميزان کار و ساعات انجام کار، همه جوانب انسانی 

و محيط فيزیکی را در نظر گيرد؛
8. فرصت برای استراحت، تفریح، مصاحبت و غيره در 

برنامه کاری سازمان گنجانده شود؛
9. مالک های قابل قبول و به دور از سالیق شخصی را 

برای ارتقا و ترفيع کارکنان در نظر گيرند.
به وضع کارکنان که دچار فرسودگی شغلی،  توجه  با 
در  کارکنان  می رسد  نظر  به  می شوند  غيره  و  روانی  فشار 
که  می رسند  خالقيت  به  صورتی  در  ادارات  و  سازمان ها 
احساس  معيشتی  نظر  از  و  امنيت  احساس  روانی  نظر  از 
بی نيازی نمایند، در ضمن مدیران متخصص آن ها را هدایت 

کنند ]1و15[.

قابل  اطالعات  از  بهره گيری  با  است  مکلف  انسان 
را  آزمایشگاهی  محيط  در  تاثيرگذار  خطرات  اعتماد 
شناسایی نماید و راهکارهایی صحيح به منظور جلوگيری 
از عوارض سوء به لحاظ حفظ جان و سالمت نيروی کار و 

ارائه نتایج صحيح آزمون ها پيشنهاد دهد.
بر شرایط  موثر  زیان آور  عوامل  تعيين  و  اندازه گيری 
آزمایشگاهی باید ساليانه انجام گيرد مگر در مواردی که 

شرایط اندازه گيری تغيير نکرده باشد.
ميزان  باید  زیان آور  عوامل  تعيين  و  اندازه گيری  در 
اصلي  منابع  تعيين  زیان آور،  عوامل  با  شاغلين  مواجهه 
و  زماني  نظر  از  آالینده  توزیع  وضعيت  آالینده،  انتشار 
مکاني، کنترل آالینده و تعيين ميزان موثر بودن روش هاي 
کنترل آالینده بررسی شود تا بدین طریق تأمين، نگهداري 
و باال بردن سالمت جسماني، رواني و اجتماعي کارکنان و 

در نتيجه آن درستی نتایج آزمون ها بدست آید.
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