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تعداد واحد 1 :واحد

گروه مدرسین :مژده سادات محمدیان

دانشکده و گروه آموزشی:پیراپزشکی آمل .علوم آزمایشگاهی

مدت و شکل دوره :یک نیمسال تحصیلی

نیمسال و سال تحصیلی :اول 96-97

شرح درس:

درس ا صول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه درسی است که در آن به تعریف حافظت و ایمنی ،لزوم تعیین

مسئول ایمنی ،سازماندهی ایمنی و حفاظت ،بررسیهای بهداشتی پرسنل آزمایشگاه ،آموزش پرسننل آزمایشنگاه ،یری نه
نگهداری مواد آزمایشگاهی ،دفع پسماندهای آزمایشگاهی ،یری ه استریل کردن و ضد عفونی منواد و وسنایل آزمایشنگاه،
حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان و عوامل شیمیایی و بیولوژیک ،چگونگی مواجهه با شرایط بحرانی و کمنکهنای اولینه
پرداخته میشود.

هدف كلي :آموزش لزوم اجرا و اصول کلی ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه ،روشهای انجام آنها و نظارت بر انجام آن به
نحوی که یی تمام فرآیندهای پذیرش ،نمونه گیری ،انجام آزمایش و دفع پسماندهای آزمایشگاهی خطری متوجه پرسنل
آزمایشگاه ،بیماران ،جامعه و محیط زیست نگردد.
اهداف ويژه :مروری بر اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاههای تشخیص یبی:
 .1آشنایی با تعاریف ایمنی و حفاظت و بهداشت
 .2شناخت ضرورت انجام و لزوم پیادهسازی برنامههای ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه های تشخیص طبی
 .3آشنایی با سطوح برنامههای سیستم ایمنی (مدیریت ایمنی ،مسئول ایمنیی ،کمیتیه ایمنیی و مقیررات حفیاظتی،
دستورالعملهای اجرایی و مسئولیت کارفرما در مقابل بیماران ،پرسنل ،جامعه و محیط زیست

.4
.5
.6
.7
.8
.9

آشنایی با سطوح ایمنی آزمایشگاههای زیستی و انواع هودهای بیولوژیک
آشنایی با اصول یراحی ایمن فضای آزمایشگاه
آشنایی با انواع خطرات آزمایشگاهی و وسایل حفاظت فردی و اقدامات فوریتی در شرایط بحران
آشنایی با م ررات ایمنی هنگام کار در آزمایشگاه و نکات ایمنی هنگام کار با وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی
آشنایی با اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی کردن
آشنایی با انواع پسماندها و مدیریت پسماند

دانشجويان پس از طي دوره دوره بايد بتوانند:

 .1تعاریف ایمنی و حفاظت و بهداشت را بیان نماید.
 .2ضرورت انجام و لزوم پیادهسازی برنامههای ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه های تشخیص طبی را شرح دهد.
 .3سطوح ایمنی آزمایشگاههای زیستی و انواع هودهای بیولوژیک را شرح دهد.
 .4اصول یراحی ایمن فضای آزمایشگاه را بداند.
 .5خطرات آزمایشگاهی و نحوه کار با وسایل حفاظت فردی را بیان نماید.
 .6اقدامات فوریتی در شرایط بحران را شرح دهد.
 .7م ررات ایمنی هنگام کار در آزمایشگاه و نکات ایمنی هنگام کار با وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی را بیان نماید.
 .8اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی کردن را شرح دهد.
 .9اصول مدیریت پسماند را بیان نماید.
فهرست محتوا
تئوري√√ :
عملي:
روش تدريس:

ارائه سخنرانی ،پرسش و پاسخ با دانشجویان ،ارائه اسالیدهای آموزشی.
مواد آموزش :وایت برد ،ماژیک  ،پاورپوینت و ویدئوپروژکتور

جدول زمانبندي ارائه درس
جلسات

موضوع

تاریخ

نام مدرس

جلسه اول

 96/6/26م دمه و تعاریف  /سیستم ایمنی

مژده محمدیان

جلسه دوم

 96/7/2اصول یراحی فضنای آزمایشنگاه ،سنطوح ایمننی
آزمایشگاههای زیستی و انواع هودهای بیولوژیک

مژده محمدیان

جلسه سوم

 96/7/16آشنایی بنا اننواع خطنرات آزمایشنگاهی و وسنایل
حفاظت فردی

مژده محمدیان

جلسه
چهارم

 96/7/23نکات ایمننی هنگنام کنار بنا وسنایل و تجهینزات
آزمایشگاهی

مژده محمدیان

جلسه

 96/7/30آشنایی با م ررات ایمنی هنگام کار در آزمایشگاه

شیوه تدریس

مواد آموزشی

سخنرانی،

ماژیک ،وایت

پرسش و پاسخ

برد ،پاورپوینت،
ویدیو پرژکتور

سخنرانی،

ماژیک ،وایت

پرسش و پاسخ

برد ،پاورپوینت،
ویدیو پرژکتور

سخنرانی،

ماژیک ،وایت

پرسش و پاسخ،

برد ،پاورپوینت،
ویدیو پرژکتور

سخنرانی،

ماژیک ،وایت

پرسش و پاسخ،

برد ،پاورپوینت،
ویدیو پرژکتور

مژده محمدیان

پنجم

سخنرانی،

ماژیک ،وایت

پرسش و پاسخ،

برد ،پاورپوینت،
ویدیو پرژکتور

جلسه

 96/8/7اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی کردن

مژده محمدیان

ششم

سخنرانی،

ماژیک ،وایت

پرسش و پاسخ

برد ،پاورپوینت،
ویدیو پرژکتور

جلسه

 96/8/14اقدامات فوریتی در شرایط بحران

مژده محمدیان

هفتم

سخنرانی،

ماژیک ،وایت

پرسش و پاسخ

برد ،پاورپوینت،
ویدیو پرژکتور

جلسه

 96/8/21مدیریت پسماند

مژده محمدیان

هشتم

سخنرانی،

ماژیک ،وایت

پرسش و پاسخ

برد ،پاورپوینت،
ویدیو پرژکتور

جلسه نهم

امتحان

مژده محمدیان

سخنرانی،

ماژیک ،وایت

پرسش و پاسخ

برد ،پاورپوینت،
ویدیو پرژکتور

وظايف و تكاليف دانشجو:

حضور فعال درکالس ،شرکت در بحث کالسی ،پرسش و پاسخ در هر جلسه ،یافتن پاسخ سواالت مطرح شده در کالس.

شيوه ارزشيابي دانشجويان:

ارزيابي تئوري :پرسش و پاسخ در هر جلسه ،یرح سوال در پایان هر جلسه ،امتحان تستی پایان ترم
ارزيابي عملي
منابع:
1. Henry J.B., Clinical diagnosis and management by laboratory methods. 22 th edition, 2011.
2. WHO Laboratory biosafety manual. Third edition. World Health Organization.Geneva.2004.

 .3اصول حفاظت و ایمنی در آزمایشگاهها ،بیمارستانها و مراکز پزشکی .دکتر ابولحسن ضیاء ظریفی
 .4اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه بالینی .مسعود صادقی1388 .
مالحظات :

درس یک واحدی ،به صورت هشت جلسه دو ساعته برگذار شد.

امضاء مدير گروه:

در ادامه طرح درس ضميمه گردد.

معاون آموزشي دانشكده:

