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  مقدمه
حـوادث ، مسـموميتها   (عوامل شيميايي بزرگترين ، مشكل صنايع است و بيشترين خسارتهاي مالي ، جاني و اجتماعي 

در مورد آمار و تعداد واقعي مواد شيميايي مـورد مصـرف   . نيز مربوط به عوامل شيميايي است) و بيماريهاي حرفه اي

در حال حاضر ميليونهـا مـاده شـيميايي در     اًئه نمي شود ولي مطمئنه دليل مسائل امنيتي اطالعات دقيقي ارادر صنايع ب

  .صنايع مورد استفاده قرار مي گيرند

پاراسلسـيوس  . امروز بسياري از تحقيقات در زمينه مسائل زيست محيطي، معطوف به عوامل شيميايي زيان آور است 

 ،همه مواد سمي هستند و ماده اي كـه سـمي نباشـد موجـود نيسـت     «ف خود مي گويد روعدر نظريه م) ١٤٩٣-١٥٤١(

با در نظـر گـرفتن ايـن مطلـب گسـتردگي و      . »منتهي اختالف در دز مصرفي جهت ايجاد سميت و يا درمان مي باشد

ا اهميت عوامل شيميايي آشكارتر مي شود و بررسي يك نوع مـاده شـيميايي خـود مـدت طـوالني زمـان مـي بـرد تـ         

  .خصوصيات، اثرات و عوارض ناشي از آن مشخص گردد

ميليون مورد بيماري شغلي در اثـر   ١٥٧تا  ٦٨، ساالنه ١٩٩٥در سال )  W.H.O(طبق تخمين سازمان جهاني بهداشت 

بنابراين يكي از عوامل مخاطره آميز محـيط كـار كـه از لحـاظ تقسـيم بنـدي       . تماسهاي شغلي مختلف ايجاد مي شود

عوامل شيميايي محيط كار مي باشد عوامل شـيميايي در محـيط   . در رده نخست قرار مي گيرد …آور و عوامل زيان 

كار در برگيرنده تمام مواد اوليه، مواد خام مواد وابسته  و فرآورده هاي اصلي، كه در صنعت بكار مي روند يا توليـد  

كن است طبيعي يا مصنوعي بوده و داراي منشـأ  اين مواد كه به شكل گاز، مايع و جامد هستند مم. مي شوند مي باشد

هر يك از اين مواد داراي خطرات و زيانهاي مختص به خود است . باشند) معدني يا آلي(گياهي، حيواني و سنتتيك 

زيان حاصل از آنها بـه نـوع، راه ورود، مقـدار و طـول زمـان تمـاس       . كه در صورت تماس خود با آن رخ مي نمايند

  .بستگي دارد

در . مينه شيوع بيماري هاي حرفه اي ناشي از عوامل شيميايي محيط كار مطالعات فراواني صـورت گرفتـه اسـت   در ز

از طرف شركت زغال سنگ كرمان منتشر شـده اسـت، تعـداد كـارگراني كـه در منـاطق        ١٣٦٣مقاله اي كه در سال 

نفـر از آنهـا    ٦٣١كرده است كه تعداد نفر ذكر  ٦٧٥چهار گانه زغال سنگ كرمان فعاليت مي كنند را روي هم رفته، 

درصـد از آن بـه درجـاتي از     ۹۳ضمن معاينات مبتال به بيماري ريوي ناشي از گردوغبـار بـوده انـد يعنـي در حـدود      

  .پنوموكونيوز مبتال بوده اند

. شيميايي بسيار جدي گرفته شده استدر عمليات مربوط به بررسي هاي مهندسي بهداشت حرفه اي، موضوع عوامل 

و ) پـايش محيطـي  (اين بررسي ها شامل شناخت عوامل شيميايي و اندازه گيـري ايـن عوامـل در هـواي محـيط كـار       

  . جستجوي تأثيرات عامل مورد مي باشد

  

  مديريت مواد شيميايي
نيل به مديريت صحيح مواد شيميايي باهدف كاهش مخاطرات و پيشگيري از عوارض سوء در كليـه مراحـل چرخـة    

پذيرد كه شامل مرحله توليد يا واردات، انجـام فراينـد، نگهـداري، حمـل و نقـل، توزيـع        ميايي انجام ميعمر مادة شي
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حفظ سالمت انسان و پيشـگيري  ) ايمني شيميايي(هدف از مديريت صحيح مواد شيميايي . باشد كاربرد و دفع آن مي

  .باشد از عوارض سوء مواد شيميايي بر محيط زيست مي

  

  ني شيميايياهداف برنامه ايم
پيشگيري و مديريت اثرات مضر كوتاه مدت و بلند مدت مـواد شـيميايي بـر روي انسـان و محـيط زيسـت از توليـد،        

  .نهدام آن را ايمني شيميايي گوينداستفاده تا ا

  .كند برنامه شيميايي دو هدف را دنبال مي

. يق ارزيـابي خطـر بـراي محـيط و انسـان     هاي علمي جهت استفاده ايمن از مواد شيميايي از طر فراهم نمودن پايه  -١

  .هاي ايمني شيميايي خود را در اين زمينه ارتقاء دهند اين اطالعات به آن معناست كه كشورها برنامه

ها و حوادث شـيميايي و بررسـي اثـرات     در جهت ارتقاء فوريت) همكاريهاي تخصصي(هاي ملي  ارتقاء قابليت  -٢

  .آور تماس با مواد شيميايي زيان

ع بررسي هاي فوق الذكر به طور كامل از سوي قوانين كار و تأمين اجتماعي در كشورمان حمايت مي شـود و  موضو

قانون تأمين اجتماعي به صورت مستقيم و غير مسـتقيم   ٩٠و  ٨٨كار و  قانون ٩٩و  ٨٥،٩١،٩٢،٩٥،٩٦در موارد قانوني 

  .اين حمايت ها خودنمايي مي كنند

معاينـات و  ) از طريـق نمونـه بـرداري   (ر برنامه ريـزي مربـوط بـه انـدازه گيـري هـا       موضوع بررسي عوامل شيميايي د

  .تمهيدات كنترلي جايگاه خاصي دارد

  
  عوامل شيميايي و تقسيم بندي آنها

آالينده هاي شيميايي موجود در محيط كار را مي توان از جنبه هاي مختلف نظير حالت فيزيكي، تركيب شـيميايي و  

  :ك آنها تقسيم بندي نموديا اثرات فيزيولوژي

  تقسيم بندي آالينده ها براساس حالت فيزيكي
  .كه شامل مواد در حالت گازي و يا بخار است: گازها و بخارت) الف

  .كه شامل مواد در حالت گردوغبار، مه، دود، دمه، مه دود و غيره  مي باشد: مواد معلق ) ب

  تقسيم بندي آالينده ها براساس تركيب شيميايي
  .گروه گسترده اي از مواد است كه شامل فلزات گوناگون مي باشد: فلزات) الف

  .شامل كليه مواد غير فلزي و غير آلي مي باشد: مواد معدني) ب

  .مي باشد …كه خود شامل حاللها، هيدروكربن ها، الكلها و : مواد آلي) ج

  تقسيم بندي آالينده ها براساس تأثيرات فيزيولوژيك
  آور و محرك مواد التهاب) الف

  مواد خفگي آور) ب
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  مواد بيهوشي آور و مخدر) ج

  سموم سيستميك ) د

  ساير مواد معلق غير از سموم سيمتيك) ه

ماده شيميايي مي تواند از سه راه پوستي، گوارشي و تنفسي وارد بدن شـده و سـپس از ورود انتشـار يافتـه و تغييـرات      

د كرده و مجتمع شده و ذخيره مي گردد و در نهايت از بدن دفع مـي  بيولوژيكي و متابوليسمي را در اندام هدف ايجا

  .حال هر ماده شيميايي مي تواند براساس خصوصيات مراحل فوق را طي كند. گردد

  مشكالت ناشي از آالينده هاي شيميايي محيط كار
يـن ديـد را در هنگـام    مشكالت ناشي از آالينده هاي شيميايي محيط كار از دو ديدگاه قابل بررسي اسـت كـه بايـد ا   

در ادامه به طـور خالصـه مـواردي    . يكي بررسي با ديد ايمني است و ديگري با ديد بهداشتي. بررسي از هم جدا كرد

   .آورده شده است  را كه در هر نوع بررسي بايستي به آنها توجه شود،

  ديد ايمني) الف
ريسـكهايي كـه از لحـاظ    . مـواد شـيميايي اسـت    بحث ايمني مربوط به مخاطرات آني و فوري و اضطراري مواجهه با

  :موارد ايمني وجود دارند عبارتند از

  ) Flammable. (ريسك اول، مشكل آتش سوزي مواد است - ١

  )Explosive .(ريسك دوم، مشكل انفجاري مواد است  - ٢

  )Toxicity. (ريسك سوم، مشكل سمي بودن مواد است - ٣

  )Corrosive .(ريسك چهارم، مشكل خورندگي مواد است  - ٤

  )Coustic .(ريسك پنجم، مشكل سوزانندگي مواد است  - ٥

به ايـن صـورت روي محـيط و فـرد را      اين طبقه بندي براساس خصوصيات مواد انجام مي شود و تاثيرات اين عوامل،

  .ندحادثه مي گوي

  تش سوزي و انفجارآ

مواد منفجره موادي . اماً آتش گير هستندانفجاري نيستند ولي مواد انفجاري الز اًبايستي بدانيم كه مواد آتش گير الزام

هستند كه انرژي نهفته خاصي در آنها به علت ساختار شيميايي وجود دارد و اين انرژي نهفته به صورت گازهـايي بـا   

حجم زياد به صورت يكباره آزاد مي شود و چون فضا براي اشتعال نياز دارد حالت انفجاري پيدا مي كنـد مـثال گـاز    

، گاز مي زده شودزماني كه آن را در فضاي باز آتش  گاز قابل انفجار نيست و يك گاز آتشگير است، يك متان ذاتاً

موجـب انفجـار مـي شـود ولـي در مقابـل گـرد زغـال          ،شودر داخل كپسول به مايع تبديل دولي اگر گاز متان . سوزد

ان و با تهويه معدن، غلظـت گـرد   سنگ منفجره است و عامل انفجار در معادن همين گرد زغال سنگ است نه گاز مت

  .داده مي شودزغال كاهش 

يكـي حـد پـايين اشـتعال و انفجـار      : در مورد خاصيت آتشگيري و انفجـار مـواد دو واژه مهـم و اساسـي وجـود دارد     

)LEL (است و ديگري حد باالي اشتعال و انفجار)UEL (است.  
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باشد كه مقدار حجمي آن برحسب درصد بين دو محدوده يك ماده قابل اشتعال يا انفجار زماني مي تواند حادثه ساز 

ماده مورد نظر هم مهم است و بايد دانست كه گاز مورد نظر سبكتر از هوا است ) دانسيته(البته وزن حجمي . باال باشد

نقطــه  يــد چنــد نــوع مــاده داشــته باشــيم يكــيدر مــورد مــاده قابــل اشــتعال و انفجــار با. يــا ســنگين تــر از هــوا اســت

است كه دماي اختصاصي براي هر ماده است كه با كمترين انرژي ممكن مـاده در آن دمـا   ) Flash Point(فروزش

است كه اگر مايع به اين دما برسد بايـد بخـارات آن را در   )  Boiling Point(ديگري نقطه جوش. آتش مي گيرد

در اين دما ماده خود بـه   است كه)  Auto Ignition Temprature(فروزش هوا جستجو كنيم و سوم دماي خود

خود مشتعل مي شود بنابراين در طبقه بندي مواد مصرفي در يك كارگاه جمع آوري اطالعات فوق الزم و ضروري 

  .مي باشد

  سميت
سميت باال، متوسط و پايين كه نـوع برخـورد بـا مـاده از     . معموال مواد از نظر سميت به سه دسته تقسيم بندي مي كنند

  .ت و شكل فيزيكي ماده بستگي داردديد ايمني به سمي

چـون  . در شرايط سميت باال، اگر ماده به صورت گاز يـا بخـار در هـوا باشـد بايـد تـدابير ايمنـي كـامال لحـاظ شـود          

    مناسـب  شخص بايد حفاظت كامـل شـود و سيسـتم هـاي تهويـه      .  خطرناكترين راه ورود به بدن سيستم تنفسي است

، استفاده از  در شرايط سميت متوسط. ي باشد از لباسهاي تهويه شونده استفاده شودراه اندازي مي شود و اگر ضرور

 .ماسكهاي معمولي جواب مي دهد و وجود سيستمهاي تهويه در كنار وسايل حفاظت فردي مي تواند مـوثرتر باشـد   

  .خطر منتفي است در شرايط سميت پايين،

 : تشـخيص داد تـا حـدودي   مي تـوان   (TLV)ود مجاز استاندارد ميزان سميت مواد شيميايي را با توجه به مقادير حد

   PPM TLV > 500  سميت كم

  TLV = 100 – 500 PPMسميت متوسط 

  TLV < 100 PPMسميت باال 

  خورندگي و سوزانندگي
 PHآنها خـارج از   PHاين مواد به دليل اينكه . قليايي دارند PHاسيدي دارند و يا  PHمواد خورنده يا سوزاننده يا 

در اينجاسـت كـه   . عادي بدن است، بنابراين تاثيرات مخربي چون سوزانندگي و خورندگي روي بدن ايجاد مي كنند

اگر مواد به شكل گاز و بخار باشد خطر بيشتر اسـت و در  . آنها را مشخص كنيمPH  در طبقه بندي مواد  بايستي كه 

مواد معلـق اگـر از طريـق ريـه وارد شـوند تـاثيرات       . خطر خيلي كم است ،جامدحالت مايع خطر كمترمي شود و در 

خيلي سخت است اگر با چشم برخورد كند تاثيرات باز هم سخت است و اگر روي پوست بنشينند به صورت مـزمن  

مـثال سـود   . اسـتفاده شـود   در برخي از فرآيندها بايستي كه ماده جامد به شكل پودر در آمده و بعداً. بيماري زا هستند

گاز آمونيـاك نيـز قليـايي بـوده و     . ذاتا به صورت پولكي است ولي به صورت پودر در مي آورند) اكپر(سوز آور 

وينيـل   ،پـايين يـا بـاالي حالـت عـادي دارنـد       PHمقاومترين ماده در مقابل موادي كه . موجب سوزانندگي مي شود

خورنـده و سـوزاننده بايسـتي از     براي جلوگيري از مواجهه پوستي در هنگام كـار بـا مـواد   . مي باشد P.V.C كلرايد 
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اسـتفاده از ماسـكهاي   . عايق رطوبت نيـز مـي باشـد    P.V.Cاستفاده شود الزم به ذكر است كه  P.V.Cدستكشهاي 

 (Goggle)تمام صورت با فيلتر شيميايي نيز در هنگام كار با اين مواد ضروري است، همچنـين بايسـتي از عينكهـاي   

  .باشد P.V.Cويه استفاده شود، جنس شيشه آنها از پلي كربنات باشد و از جنس كامال پوشيده و داراي سوپاپهاي ته

  ديد بهداشتي) ب
در اين ديد به زمان به عنـوان  . بحث بهداشتي مربوط به مخاطرات مزمن و طوالني مدت با دز كم مواد شيميايي است

بـا توجـه بـه اينكـه قضـيه مـدت        يك عامل بسيار مهم توجه مي شود و در رده بيماريهاي شـغلي بررسـي مـي شـود و    

ريسكي كه از لحاظ بهداشـتي مـي    مسئوليت بيماريهاي شغلي وجود دارد بنابراين از نظر حقوقي اهميت پيدا مي كند،

بايد بدانيم كه در  در بررسي عوامل شيميايي با اين ديد اوالً. تواند وجود داشته باشد، رخ دادن بيماريهاي شغلي است

  :آالينده شيميايي به چه صورت است فرآينده موجود شكل 

است آيا احتمال ورود ماده به داخل ريه وجـود دارد يـا نـه؟ و آيـا      تهااگر ماده به اين صور :آئروسل، گاز يا بخار

اندام هدف همان ريه يا پوست است يا جاي ديگـري   احتمال جذب پوستي وجود دارد يا نه؟ حال اگر وارد بدن شد،

  از بدن مورد هدف است؟

آيا كارگر به صورت پوستي در مواجهه با مـاده اسـت، آيـا فقـط پوسـت انـدام        اگر ماده به صورت مايع است، :مايع

  هدف است يا اندام هدف جاي ديگري است؟

وجود دارد و اندام هدف پس از ورود احتمالي  )گوارشي(آيا احتمال ورود ماده مورد نظر از طريق خوراكي  :جامد

  كجاست؟

ضروري مي باشـد تـا    …و  TLV  ،STEL ي فوق مشخص كردن حدود مجاز تماس شغلي همچون در كنار بررس

  .ميزان خطرزايي و سميت مواد مورد نظر مشخص شود 

با جمع آوري اطالعات ذكر شده با ديدهاي ايمني و بهداشتي، تكليف چگونگي ارائه خدمات بهداشت حرفه اي در 

  :مشخص مي گردد زمينه عوامل شيميايي زيان آور محيط كار

آزمـايش خـون و سـاير     حرفه اي چه معايناتي بر روي كارگر مورد نظر انجـام شـود اسـپيرومتري ،   در زمينه طب  )١

  .آزمايشهاي مربوطه

تكليف كارشناس بهداشت حرفه اي در جهت روشهاي بررسي، اندازه گيري و ارزشيابي و برنامه زمانبندي اين   )٢

  .وطه مشخص مي شودارزشيابي ها و اقدامات كنترلي مرب

در بخش ايمني نيز در مورد انتخاب روشهاي كنترلي و لوازم حفاظت فردي بـه كارشـناس مسـئول راهكـار مـي       )٣

  .دهد

  شرکت داروسازي ابوريحانر بررسي آالينده هاي شيميايي د
مـي   محصـوالت و  مواد بينابيني بصورت مواد اوليه، با آن مواجهه دارند در اين شركت كارگران كه شيميايي موادي

  :اين شركت به شرح زير مي باشد بخش توليد در ي عمدهبه طور كلي مواد مصرف. باشد

  .بعنوان حالل و در گرانول سازي بكار مي رود: )اتانول(اتيل الكل - ١



۱۹۳   

  .بعنوان حالل و ماده بينابيني بكار مي رود: كلروفرم - ٢

 .بعنوان حالل بكار مي رود: تولوئن - ٣

 . و همچنين در ساخت دراژه بكار مي رودبعنوان حالل : متيلن كلرايد - ٤

  .در ساخت كپسول سفالكسين كاربرد دارد: تالك - ٥

  .در ساخت كپسول سفالكسين كاربرد دارد: منيزيم استئارت - ٦

  .بعنوان ماده جانبي استفاده مي شود: پلي اتيلن - ٧

  .ساخت روكش قرص پني سيلين وي استفاده مي شود در: هيدروكسي پروپيل متيل سلولز - ٨

  .بعنوان ماده جانبي استفاده مي شود: نزواتسديم ب - ٩

  .جهت ساخت روكش قرص پني سيلين وي استفاده مي شود: )متانول(متيل الكل -١٠

  . بعنوان ماده جانبي در ساخت قرص استفاده مي شود: سيليكون -١١

  .دراژه استفاده مي شود ساختجهت : تيتانيوم دي اكسايد -١٢

  .در ساخت پني سيلين وي استفاده مي شود بعنوان ماده اصلي: پني سيلين جي پتاسيم  -١٣

  
  بررسي مخاطرات ايمني و بهداشتي آالينده هاي شيميايي

در جدولي كه در ادامه اين فصل ارائه مي شود اطالعات شيميايي تعـدادي از مـواد مصـرفي شـركت گنجانـده شـده       

   .است

خير بله چك ليست ايمني مواد شيمياييرديف
   کنند آشنا هستند ؟ يواد شيميايي که استفاده مآيا کارکنان با ايمني م ۱
   کنند ؟ يآيا کارکنان با دانستن خطرات مواد شيميايي آنرا رعايت م ۲
   آيا اطالعات مواد شيميايي در محل کار به نمايش در آمده است ؟ ۳
   مناسب بايگاني شده است ؟ يدر جا MSDSآيا اطالعات  ۴

۵ 
مواد شـيميايي تجهيـزات حفـاظتي مناسـب بـر       ي، استفاده و ذخيره سازاييآيا کارکنان قبل از جابج

   كنند ؟مربوطه را استفاده مي MSDSطبق 

   آيا وسايل حفاظت فردي بطور صحيح نگهداري مي شوند ؟ ۶
   کنند ؟ يآيا کارکنان وسايل وتجهيزات حفاظتي در اختيار را استفاده م ۷
   ؟) قبالً مورد سنجش قرار گرفته اند(مي باشند  استاندارد يتنفس يآيا ماسک ها ۸
   شود ؟ يآيا روش کار استاندارد بطور كامل رعايت م ۹
   شود ؟ يم يگار بصورت درست نگهدارازآيا مواد شيميايي ناس ۱۰
   آيا موادشيميايي خطرناك بصورت در بسته نگهداري مي شود ؟ ۱۱
   وجود دارد ؟آيا سيستم تهويه مناسب در محل کار  ۱۲
   شود ؟ يآيا مواد قابل اشتعال و انفجار از جرقه دور نگه داشته م ۱۳
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   شود ؟ يکارگران خارج از محل کار خورده م يآيا غذا و نوشيدن ۱۴
   كنند ؟آشاميدن نظافت فردي را رعايت مي آيا کارگران قبل از خوردن و ۱۵
     وجود دارد ؟آياسيستم تصفيه فاضالب شيميايي در صنعت  ۱۶

   شود ؟ يآيا مواد زائد مخاطره آميز بطور صحيح دفع م ۱۷
   کند ؟يم يآيا سيستم فاضالب بطور مناسب مواد زائد مايع را جمع آور ۱۸
   به مواد شيميايي مصون هستند ؟ ياز آلودگ يزير زميني و سطح يآيا آبها ۱۹
   ير حد استاندارد است ؟کارگران با مواد شيميايي در ز يآيا تماس شغل ۲۰
   شوند ؟ يجلوگيري از نشت چک م يآيا ظروف و مخازن نگهدارنده مواد شيميايي برا ۲۱
   توانند باعث حريق شوند از محيط کار حذف شده اند ؟ يآيا جرقه هايي که م ۲۲
   شود ؟ يآيا نشت مواد شيميايي در سطح کارگاه ديده م ۲۳
   شوند ؟ يم يمربوطه جمع آور  MSDSدر سطح کارگاه بطور صحيح برطبقآيا مواد پاشيده شده  ۲۴
   و كمك هاي اوليه در محيط كار منظور شده است ؟ يپزشک يآيا خدمات اورژانس ۲۵
   تجربه كرده اند ؟ اآيا كارگران آموزش هاي كمك هاي اوليه ر ۲۶
   ه است ؟آيا سيستم هاي اعالن و اطفاء حريق در محل كار منظور شد ۲۷

۲۸ 
منظـور شـده   )مثل حريـق، پاشـش مـواد، انفجـار    (  يآيا تمرينهاي الزم براي مقابله با شرايط اضطرار

   است ؟



۱۹۵   



۱۹۶   

  پروسه ارزيابي کيفي:  کيفي ريسک ارزيابي

  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتايج
همچنين مـاده  .وست مي باشد محرک چشمها ، دستگاه تنفسي و پ مواد شيميايي و اليبخارات با توجه به اينکه   -۱

. ر زياد بخارات باعث مرگ خواهد شدو همچنين در صورت مواجهه حاد با مقادي اي سمي براي دستگاه تنفسي مي باشد

  . و با توجه به مواجهه زياد با اين بخارات ميتوان گفت که ريسک مواجهه با اين بخارات مثبت مي باشد 

تعيين کسي که مي خواهد ارزيابي را 

 انجام دهد 

 شناسايي تمام مواد خطرناک 

فراهم آوردن و بازنگری اطالعات 

خطرناک  در مورد مواد  

ارزيابي طبيعت کاري که درگير با 

 مواد خطرناک است

 ارزيابي ريسک 

 ثبت نتايج ارزيابي ريسک 

ثبت نتايج ريسک و بازنگري 

 ارزيابي 

 آيا ريسک وجود دارد ؟

 بازنگري ارزيابي ريسک 

 کنترل

 مسير مواجهه •

 شکل  •

 خواص فيزيکي  •

اثرات مضر•

 تقسيم ايستگاههاي کاري  •

 گروه کاري مشابه  •

 اربررسي شرايط و نحوه انجام ک •

  بازنگري اطالعات ، حوادث ، بيماريها •
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مي باشد و با توجه به مواجهه زياد با بخـارات ايـن     A1, A3سرطانزا از نوع بخارات اين مواد  با توجه به اينکه  -۲

  . مثبت است ... بخارات و  اين مي توان گفت که ريسک مواجهه با مواد

  

  :ارزيابي نيمه کمي 
  : بطور کلي هدف از انجام ارزيابي ريسک مواد شيميايي عبارتست از 

  در محيط کار استفاده ، انبار و يا حمل و نقل مي شود  شناخت خطرات ناشي از تمام مواد شيميايي که -۱

 ارزيابي ميزان مواجهه کارکنان با مواد شيميايي خطرناک از طريق تنفسي ، پوستي و گوارشي  -۲

 ارزيابي ميزان کفايت اقدامات کنترلي در دسترس  -۳

 مشخص کردن وظايفي که ريسک بااليي براي سالمتي کارکنان دارند -۴

  نترلي مناسب براي حذف يا کاهش ريسک پيشنهاد اقدامات ک -۵

. مربـوط بـه وظـايف مختلـف اسـت      » ضـريب ريسـک   « نتيجه عملي و اصلي يک برنامه ريسک ارزيابي ريسک ، تعيين 

وظايف فرآيندي بر اساس ضريب ريسک رتبه بندي مي شوند و اين رتبه ها براي تعيـين اقـدامات کنترلـي مـرتبط مـورد      

  . استفاده قرار ميگيرند 

  
  دامنه کاربرد 

در اين راهنما ، ارزيابي ها فقط مربوط به مخاطراتي است که سالمتي کارکنان شاغل در محيط هـاي کـاري را تهديـد     -

 . مي کنند 

ايــن راهنمــا در مــورد حمــل و نقــل مــواد شــيميايي ســمي و خطرنــاک اعــم از مــواد اوليــه ، محصــوالت ، ترکيبــات و  -

 .  محصوالت جانبي قابل استفاده است

راهنمايي الزم را در راستاي تصميم گيري در مورد اينکه چه کسي بايد ارزيابي ها را انجام دهد فراهم آورده و تعيـين   -

 . ميکند که چه کارهايي بايد مورد ارزيابي قرار گيرند 

 . يک روش عمومي براي ارزيابي ريسک ناشي از انتشار يا توليد مواد شيميايي خطرناک طرح ميکند  -

 . اقدامات الزم براي انجام يک ارزيابي را توصيف و ملزومات مستند سازي و ارزيابيهاي مجدد را تشريح مي کند  -

ممکن است بوسيله متصديان امور ايمني و بهداشت صنعتي و ساير افرادي که به نوعي درگير ارزيـابي ريسـک هسـتند     -

 . استفاده مي شود 
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) چنانچه پارامترهاي مورد نيـاز بـراي ارزيـابي شـناخته شـده باشـند       ( نسبي موجود را ارزيابي مورد نظر ميتواند ريسک  -

لکن ، زماني که اطالعات معني دار در دسترس نباشد يا خطاهاي انساني در طـي عمليـات ارزيـابي وجـود     . مشخص کند 

 . داشته باشند ، نتايج ميتوانند سوال برانگيز باشند 

 .ريسک مخاطراتي که متوجه همسايگان صنعت و محيط زيست است توصيه نمي گردد  همچنين براي ارزيابي  -

 اين ارزيابي در مورد کساني که حساسيت خيلي بااليي دارند ، نبايد بکار برده شود  -

 . ي پيشنهاد نمي شود شاين ارزيابي براي تماسهاي پوستي و گوار -

  
  روش ارزيابي نيمه کمي 

  يسک در يازده مرحله انجام مي شود روش ارزيابي نيمه کمي ر

 تشکيل يک گروه کاري  -۱

 تجزيه فرآيند به وظايف کوچکتر  -۲

 شناسايي مواد شيميايي  -۳

 تعيين ضريب مخاطره  -۴

 انجام بازرسي و مصاحبه از مسئوالن و پرسنل  -۵

 جمع آوري اطالعات مربوطه به طول مدت مواجهه و تکرار آن  -۶

 تعيين ضريب مواجهه  -۷

 تعيين ضريب ريسک  -۸

 اجراي عمليات اصالحي -۹

 مستند سازي ارزيابي  -۱۰

 بازنگري ارزيابي  -۱۱

)  ER( ارزياب ميتواند ميزان مواجهه واقعي را براي تعيين ضريب مواجهـه  . براي ارزشيابي مواجهه سه روش وجود دارد 

هـاي مواجهـه ميتواننـد    اگر ميزان مواجهه واقعي قابل دسترس نبود ، فاکتور ها يا پارامتر. و نهايتا سطح ريسک به کارببرد 

براي ارزيابي ريسک ناشي از تماس با مـواد شـيميايي در   . براي تعيين شاخص و ضريب مواجهه مورد استفاده قرار گيرند 

  . مرحله طراحي کارخانه يا فرايند ، ممکن است ميازن مواجهه با استفاده از فرمولهاي تئوريک و تجربي تخمين زده شود 

   اريتشکيل گروه ک -۱مرحله 
يک گروه کاري شامل نمايند گاني از هر دو طرف مديريت و کارگران است که اين افراد صـالحيت همکـاري در ايـن    

فرد شايسته ميتواند يک کارمند يا هر شخصي باشد که آموزشـها و تجـارب الزم را در زمينـه مـواد     . زمينه ارزيابي  دارند 
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همچنين يک مشاوره ايمني يا متخصـص بهداشـت صـنعتي بـراي     . شد مخاطره آميز ، ارزيابي و مديريت ريسک داشته با

  . انجام ارزيابي ريسک بايستي استخدام شود 

  تجزيه فرآيند به وظايف کوچکتر  – ۲مرحله 
  .:تقسيم بندي و تجزيه فرآيند ها به ترتيب زير صورت مي گيرد 

 . کارخانه به واحد هاي کوچکتر تقسيم بندي ميشود  -

 . فرآيند هاي کوچتر تقسيم بندي مي شود هر واحد به  -

 . هر فرايند به وظايف کوچکتر تقسيم بندي ميشود  -

 . کارگران با توجه به موقعيت مکاني و وظايف کاري گروه بندي ميشوند  -

 براي مشاغلي که نياز به تحرک درکارخانه دارند ، مشاغل آنها به صورت خاص مورد مالحظه قرار ميگيرد   -

ينکه تمام کارکناني که با مواد شيميايي مواجهه دارند اعم از کارکنان توليد ، تعمير و نگهداري ، تحقيق و توسـعه ،  از ا -

  . پيمانکاران و نظافت چيان ، مد نظر قرار گرفته اند اطمينان حاصل مي شود 

  شناسايي مواد شيميايي  -۳مرحله 
ظير مواد اوليه ، بينابيني ، محصوالت اصـلي و محصـوالت جـانبي بايسـتي     تمام مواد شيميايي که استفاده يا توليد ميشوند ن

يک ماده شيميايي ممکن است به يکي از شکل هاي جامد ، مايع ، گاز ، بخـار ، غبـار ، ميسـت يـا فيـوم      . مشخص شوند 

محل وجـود داشـته   بدون توجه به سيستم هاي کنترلي که ممکن است در . همه مواد شيميايي بايستي مدنظر گيرند . باشد 

  . باشد و آنها را تخليه کند 

و )  MSDS( با توجه به ليست مواد موجود در انبار ، صورت موجودي ، دفتر ثبـت ، شناسـنامه ايمنـي مـواد شـيميايي       -

 برچسب ظروف 

 بازديد همه محلهايي که مواد شيميايي انباريا مصرف ميشوند  -

 فرايند کاري توليد شوند مانند واسطه ها توجه کردن به مواديکه ممکن است در طول  -

، ) جامـد و مـايع   ( محصوالت جانبي ، محصوالت نهايي وکليه عواملي که از فرايند بيرون مـي آينـد ، نظـر پسـماندها      -

 ضايعات و ترکيبات ناپايدار 

داري بکـار بـرده مـي    توجه کردن به همه مواديکه در حين عمليات هايي نظير راه اندازي آزمايشـي ، تعميـرات و نگهـ    -

 . شوند و يا بوجود مي آيند 

  تعيين ضريب مخاطره  – ۴مرحله 
مخـاطرات  . پس از شناسايي مواد شيميايي مصرفي وتوليدي در هر وظيفه ، ضريب مخاطره اين مواد مشخص مـي گـردد   

  . ناشي از يک ماده شيميايي به ميزان سميت و نحوه مواجهه بستگي دارد 
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 ضـريب   روش ديگـر تعيـين  ) .  ۲جـدول ( ند با توجه به تاثيرات سـمي مـواد شـيميايي تعيـين گـردد      ضريب مخاطره ميتوا

  .  ) ۳جدول ( مواد شيميايي است  )   LC50( و غلظت کشنده )  LD50( مخاطره از طريق دز کشنده 

  



۲۰۱   

  تعيين ضريب مخاطره بر اساس تاثيرات سمي مواد شيميايي – ۲جدول 

  مثال از مواد شيميايي  تاثير/ بندي خطر توضيح دسته   ضريب مخاطره

۱  

  بدون تاثيرات نامطلوب بر سالمتي -

 ) A5  )ACGIH سرطان زايي -

  جزء مواد سمي و مضر نيست -

کلريد سديم ، بوتـان ، بوتيـل   

  استات ، کلسيم کربنات

۲  
  )بدون شدت زياد ( تاثيرات نامطلوب بر مخاط و پوست  -

  ) A4  )ACGIHسرطان زايي  -

اسـيد ، نمـک    استن ، استيک

  باريم ، غبار آلومينيوم

۳  

هنـوز اطالعـات   (امکان سرطانزايي و جهش زايي در انسان يـا حيـوان    -

  )کافي در اين زمينه ارائه نشده 

 ) A3  )ACGIHسرطان زايي  -

 ) 2B  )IARCگروه  -

 ) pH < 11 > 9    يا pH < 5 > 3 (ماده خورنده  -

  تحريک تنفسي و جزء طبقه بندي مواد مضر -

ن ، زايلـــن ، بوتانـــل ، تولـــوئ

  استالدئيد ، استيک انيدريد ،

  آنيلين

۴  

بـر اسـاس   ( امکان سرطان زايـي و جهـش زايـي و اختالالـت ژنتيکـي       -

  )مطالعات انجام شده بر روي موجودات آزمايشگاهي 

 ) A2  )ACGIH سرطان زايي -

 ) 2A  )IARCگروه  -

 ) B  )NTPگروه  -

 ) pH < 14 > 11.5    يا  pH < 2 > 0ماده خيلي خورنده  -

  ماده سمي -

  

فرمالدئيـد ، کـادميوم ، متــيلن   

کلرايـــد ، اکســــيد اتــــيلن ،  

ــل ،   ــو نيتريــ  – ۳و  ۱اکريلــ

  بوتادين

۵  

 امکان سرطان زايي و جهش زايي و اختالالت ژنتيکي در نوزادان -

 ) A1  )ACGIHسرطان زايي  -

 ) 1A  )IARCگروه  -

 ) A  )NTP گروه -

  ماده خيلي سمي -

  

،  بنـــزن ، ســـرب ، ارســـنيک

بريليم ، وينيل کلرايد ، جيـوه  

  ، کريستال سيليکات

 



۲۰۲   

 تعيين ضريب مخاطره بر حسب سميت حاد - ۳جدول 

  ضريب مخاطره

LD50  
Mg/kg وزن بدن  
جذب  -موش 

  دهاني

LD50  
Mg/kg وزن بدن  

  موش يا خرگوش
  جذب پوستي

LC50  
Mg/liter (4hr)  

  گاز يا بخار
  جذب تنفسي

LC50  
Mg/liter (4hr)  

  ذرات آئروسول و
  جذب تنفسي - موش

2 >200 >2000 >20 >5 

3 >200 to ≤2000 >400 to ≤2000 >0.5 to ≤20 >1to ≤5 

4 >25 to ≤400 >50 to ≤400 >0.5 to ≤2.0 >0.25 to ≤1 

5 ≤25 ≤50 ≤0.5 ≤0.25 
 

  انجام بازرسي و مصاحبه  – ۵مرحله 
انجـام دهيـد و در حـين بازرسـي بـا کارکنـان        ۱ يک بازرسي دقيق بر طبق وظايف کاري ليست شده در فـرم شـماره  

  . مصاحبه کيند 

است و اينکه آيا همه کارکنان مدنظر قرار گرفته شده  ۱هدف از مصاحبه پيدا کردن همه وظايف ليست شده در فرم 

ضـروري  به اين ترتيب براي ارزيابي اينکه آيا همه کارگران با مواد شيميايي سمي و مضـر مواجهـه داشـته انـد ،     . اند 

به عنوان مثـال ، آنهـا ميتواننـد    . است که با کارکنان شاغل با توجه به تجربه کاري و روش اجرايي آنها صحبت شود 

تشريح کنند که در حين تعمير و نگهداري ، کمبود نيروي انساني ، تغيير در تعداد افراد يا مقدار توليد چه اتفاقي مـي  

  .  شيميايي سمي و مضر چه تاثيري ميگذارد  افتد و اين تغييرات روي مواجهه با مواد

اگر يک شغل ، فرآيند يا واحد کاري جديد طراحي و برنامه ريزي شده ولي هنوز بـه بهـره بـرداري نرسـيده اسـت ،      

  .ارزشيابي فرآيند هاي کاري مرتبط الزامي است 

  :  شودحول چهار محور زير طراحي  بايد چک ليست بازرسي

  اد  شيميايي سمي مصرف يا توليد ميشوند واحد کاري که در آن مو -۱

 شکل انجام کار  -۲

 نحوه انتشار آلودگي  -۳

 مناطق مربوط به آلودگي  -۴

  جمع آوري اطالعات طول مدت مواجهه و تکرار آن  -۶مرحله 
براي کارگراني که در معرض مواد شيميايي سمي قرار مي گيرند ، ميزان مواجهه با توجـه بـه مقـدار ، تکـرار ، راه و     

  مدت مواجهه تعيين مي شود  طول

جايي که نتايج نمونه برداري از هوا موجود نيست ، فاکتور هاي مواجهـه مـي تواننـد بـراي محاسـبه ضـريب مواجهـه        

  . مورد استفاده قرار گيرند



۲۰۳   

ه رديفـي را کـه مربـوط بـ    . وجود دارد ) که تاثيرات مشابه بر سالمتي دارند ( اگر مواجهه به دو يا چند ماده شيميايي 

اطالعـات  . پـر کنيـد   در فـرم مربوطـه   ) به منزله تاييد " (  Y"است را با عالمت » ماده شيميايي با تاثيرات مشابه « ماده 

  . بدست آيد )  MSDS( مربوط به تاثيرات مواد شيميايي بر سالمتي مي تواند از طريق شناسنامه ايمني مواد شيميايي 

پنج فاکتور فشار بخار يا اندازه ذرات ، نسـبت آسـتانه بويـايي بـه حـد      ، ت نتايج پايش هوا در دسترس نيس  زماني که

جـدول تعيـين   (  ۳مجاز مواجهه ، ميزان کنترل ، مقدار ماده شيميايي مورد مصرف و ساعت کاري با توجه به جـدول  

ت و بـا  تعيين تمام فاکتورهـاي فـوق الـذکر الزامـي نيسـ     . مشخص و ثبت مي گردد در فرم مربوطه )شاخص مواجهه 

توجه به اطالعات موجود ، پارامترهاي قابل دسترسي بکار برده ميشوند ، ولـي مطمئنـا هـر چـه تعـداد شـاخص هـاي        

  . استفاده شده بيشتر باشد جوابي دقيق تر بدست خواهد آمد

   تعيين ضريب مواجهه -۷مرحله 
طريـق تعيـين شـاخص هـاي مواجهـه       ضريب مواجهه هم ميتواند از طريق تعيين سطح مواجهه واقعي و هم ميتوانـد از 

  بدست آيد 

  : تعيين ضريب مواجهه با استفاده از تعيين سطح مواجهه واقعي  –الف 
( زمـاني هفتگـي    –مواقعي که نتـايج حاصـل از نمونـه بـرداري و پـايش هـوا قابـل دسترسـي باشـد ، متوسـط وزنـي            

TWAWeal  ( با استفاده از رابطه زير تخمين زده مي شود .  

125.1
40

335
=

××
=

××
=

W
MDFE  

E=  ميزان مواجهه هفتگي )ppm  ياmg / m3  (  

F=  تعداد هفته ( تکرار مواجهه در هفته (  

M=  شدت مواجهه )ppm  ياmg / m3 (  

W=  ساعت  ۴۰( متوسط ساعت کار در هفته (  

D=  ساعت ( متوسط طول مدت هر مواجهه (  

ايـن فرضـيه   . نجام نمي شود هيچگونه مواجهه اي وجـود نـدارد   در رابطه باال فرض شده است که در زمانيکه وظيفه ا

  .بايستي در مورد هر وظيفه اي که تحت بررسي قرار مي گيرد ، مد نظر باشد تا صحت محاسبات تاييد گردد 

  
  ) : ER( ضريب مواجهه 

قايسه مـي شـود سـپس    م)  PEL( که از رابطه باال بدست آمد با مقادير مواجهه مجاز بلند مدت )  E( مقدار مواجهه 

  : از طريق جدول زير تعيين مي شود )  ER( ضريب مواجهه 
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  ضريب مواجهه:  ۴جدول 

E / PEL  ضريب مواجهه )ER (  

< 0.1 ۱  

0.1 – 0.5 ۲  

0.5 – 1 ۳  

1 – 2 ۴  

2 <  ۵  

  : مواجهه مرکب 
تاييـد  (  Yبا اسـتفاده از حـرف   مربوطه مشابه هستند و در فرم  براي تماس با دو يا چند ماده شيميايي که داراي اثرات

  : ن مواجهه مرکب طبق رابطه زير محاسبه گردد زابه آنها اشاره شده است ، بايستي مي) اثرات تجمعي 

PEL
E

PEL
E

PEL
EE

n

n
combined +++= ...

2

2

1

1   

E=  ميزان مواجهه )ppm  يا mg / m3  (  

PEL=  ميزان مواجهه مجاز مربوطه )ppm  يا mg / m3 (  

  
  : ساعت در هفته  ۴۰مواجهه هاي بيشتر از 

فـاکتور  . سـاعت در هفتـه کـاهش داده شـود      ۴۰ميزان مواجهه مجاز بلند مدت بايستي بـراي مواجهـه هـاي بيشـتر از     

که بايستي از ميزان مواجهه مجاز بلند مدت کسر گردد و مقدار آن از طريق رابطه زير بدسـت  )  F(  کاهش هفتگي 

  :مي آيد 

  

  
  
  

H = ساعت ( ساعات کاري در هفته(  

F = فاکتور کاهش هفتگي  

PELa=  ميزان مواجهه مجاز تصحيح شده )ppm  يا mg / m3 (  

دقيقه و يک بار در روز ، شدت مواجهه بايستي با مقـادير ميـزان مواجهـه مجـاز      ۱۵براي تماس هاي کوتاه مدت و تا 

  . کوتاه مدت مقايسه شود 

  : با استفاده از تعيين شاخص هاي مواجهه تعيين ضريب مواجهه  -ب
زمانيکه نتايج حاصل از نمونه برداري و پايش هوا در دسترس نباشد ، ضريب مواجهه مي تواند از طريق شاخص هاي 

  : و با استفاده از رابطه زير بدست آيد )  EI( مواجهه 

( )

FPELPEL

H
H

F

a −=

−
×=
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n=  تعداد فاکتور هاي مواجهه استفاده شده است  

و به ترتيب افزايش شدت مواجهه درجه بندي شده اند ، به ايـن   ۵تا  ۱ر يک مقياس عددي از شاخص هاي مواجهه د

  . متوسط را نشان مي دهد  ۳خيلي باال و عدد  ۵شدت مواجهه خيلي پايين ، عدد  ۱معني که عدد 

  شاخص شدت مواجهه – ۵جدول 

  شاخص مواجهه
  فاکتور مواجهه

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  

فشار بخار يا قطر 

  ميکي ذرهآيرودينا

<0.1 
mmHg 

0.1 – 1 
mmHg 

1 – 10 
mmHg 

10 – 100 
mmHg >100 mmHg 

قطر بزرگ ، 

توده يا ماده 

  مرطوب

قطر بزرگ و 

  ماده خشک

ماده خشک و 

ذرات با قطر کم 

  ميکرون۱۰۰ >

ماده خشک و 

 – 10ذرات ريز 

  ميکرون  100

ماده خشک و 

ذرات ريز و 

 10>پودري 

  ميکرون

 نسبت آستانه بويايي به

 / OTحد مجاز مواجهه 
PEL 

<0.1 0.1 – 0.5 0.5 – 1 1 – 2 < ۲  

  ميزان کنترل آالينده
کنترل کافي با 

  نگهداري منظم

کنترل کافي با 

  نگهداري نامنظم

کنترل کافي 

بدون نگهداري ، 

  غبار متوسط

کنترل ناکافي ، 

  محيط پر غبار

کال بدون کنترل ، 

  محيط پر غبار تر

مقدار ماده مورد مصرف 

  ر هفتهد

اغلب مقدار 

کيلو  ۱ناچيز 

  گرم يا ليتر

مقدار کم 

 10-1مصرف 

  کيلوگرم يا ليتر

مقدار متوسط 

10-100 

  کيلوگرم يا ليتر

  مقدار زياد ،

100-1000 

  کيلو گرم يا ليتر

کيلو گرم  ۱۰۰۰>

  يا ليتر

  ساعات کاري در هفته
 ۸کمتر از 

  ساعت
  ساعت ۳۲-۴۰  ساعت ۲۴-۳۲  ساعت ۱۶-۲۴  ساعت ۱۶-۸

  
  تعيين ضريب ريسک  -۸رحله م

، ضـريب ريسـک طبـق رابطـه زيـر      ) مرحله هفتم ( و ضريب مواجهه ) مرحله چهارم ( پس از تعيين ضريب مخاطره 

  :بدست مي آيد 

ERHRRR ×=  
RR=  ضريب ريسک  

HR=  ضريب مخاطره  

( ) ( ) ( )[ ]n
nEIEIEIER

1

21
... ×××=



۲۰۶   

ER=  ضريب مواجهه  

  
  ضريب ريسک - ۶ جدول

۵  ۴  ۳  ۲  ۱  HR 
ER 

۲/۲  ۲  ۷/۱  ۴/۱  ۱  ۱  

۲/۳  ۸/۲  ۴/۲  ۲  ۴/۱  ۲  

۹/۳  ۵/۳  ۳  ۴/۲  ۷/۱  ۳  

۵/۴  ۴  ۵/۳  ۵/۲  ۲  ۴  

۵  ۵/۴  ۹/۳  ۲/۳  ۲/۲  ۵  

  
  بي اثر

  کم

  متوسط

  باال

  خيلي باال

  اجراي اقدامات اصالحي  -۹مرحله 
 اگر ارزيابي نشان دهد که براي يک وظيفه ، ريسک زياد و قابل توجهي وجود دارد اقدامات اصالحي مناسبي بـراي 

  :اين اقدامات مي تواند در زمينه هاي زير صورت گيرد . آن وظيفه بايستي در نظر گرفته شود 

اقدام اصالحي مناسبي را براي حذف يا کاهش ريسـک انتخـاب کنيـد ، نظيـر جـايگزيني مـاده شـيميايي         -۱

تـامين وسـايل    سمي ، نصب و راه اندازي سيستم تهويه موضعي يـا تهويـه ترقيقـي ، اجـراي کنتـرل هـاي مـديريتي و       

  حفاظت فردي ، 

 دوره هاي آموزشي را براي کارکنان برنامه ريزي کنيد  -۲



۲۰۷   

 در صورت نياز از هواي محيط کار نمونه برداري کنيد  -۳

 . در صورت نياز از نتايج معاينات پزشکي استفاده کنيد  -۴

را بررسـي  تجهيزات مربوط به شرايط اضطراري و کمک هاي اوليه را فراهم و روش هـاي اجرايـي آنهـا     -۵

 . کنيد 

در زير بـه برخـي از اقـدامات اصـالحي     . اطمينان از اينکه ريسک در حد قابل قبول است يا نه به عهده کارفرما است 

 :ممکن براي سطوح مختلف ريسک اشاره شده است 

  ريسک ناچيز  -۱

  پايان ارزيابي  -

 سال يکبار  ۵ارزيابي مجدد هر  -

  ريسک کم  -۲

 حفظ کنترل موجود  -

 ) در صورت نياز ( غير مستمر نمونه برداري هوا انجام  -

 سال يکبار  ۴ارزيابي مجدد هر  -

  ريسک متوسط  -۳

 تکميل و حفظ کنترل موجود  -

 ) در صورت نياز ( انجام مستمر نمونه برداري هوا  -

 آموزش کارگران در صورت لزوم  -

 سال يکبار  ۳ارزيابي مجدد هر  -

  ريسک زياد  -۴

 وثر تکميل کنترل هاي مهندسي م -

 انجام نمونه برداري  -

 آموزش کارگران  -

 ) مراجعه کنيد  ۶به پيوست ( بهبود برنامه استفاده از جهاز حفاظت تنفسي  -

 . . . تهيه وسايل حفاظت فردي مناسب نظير عينک ، دستکش و  -

 توسعه و تکميل ايمني فني و تصحيح روشهاي انجام کار  -

 ي اوليه تنظيم دستوالعمل هاي شرايط اضطراري و کمک ها -

 ارزيابي مجدد بعد از انجام مراحل فوق  -

  ريسک خيلي زياد  -۵

 تکميل کنترل هاي مهندسي موثر  -

 انجام نمونه برداري  -



۲۰۸   

 آموزش کارگران  -

 ) مراجعه کنيد  ۶به پيوست ( بهبود برنامه استفاده از جهاز حفاظت تنفسي  -

 . . . تهيه وسايل حفاظت فردي مناسب نظير عينک ، دستکش و  -

 عه و تکميل ايمني فني و تصحيح روشهاي انجام کار توس -

 تنظيم دستوالعمل هاي شرايط اضطراري و کمک هاي اوليه  -

 بعد از انجام مراحل فوق ) ارزيابي دقيق ( ارزيابي مجدد  -

  

  مستند سازي ارزيابي  -۱۰مرحله 
ندات بايستي به صورت مختصـر  مست. تمام ارزيابي بايستي بخوبي در فرم هاي مربوطه ثبت و ب صورت نوشته شوند 

  : و خالصه باشند و در آنها به موارد زير اشاره شود 

  نام اعضاي تيم ارزيابي  -۱

 توصيف واحد کاري  -۲

 تعداد افراد درگير و شاغل  -۳

 محدوده کاري و زمان  -۴

 ليست کاملي از مواد استفاده و توليد شده و آيا شناسنامه ايمني مواد در دسترس است  -۵

 رد مخاطرات اطالعاتي د ر مو -۶

 خالصه فرايند ها  -۷

 شناسايي ريسک ها  -۸

 يک جمع بندي در مورد ريسک ها  -۹

  پيشنهادات -۱۰

 امضاء ، تاريخ و نظر تيم ارزيابي  -۱۱

  امضاء ، تاريخ و نظر کارفرما در مورد تاييد ارزيابي   -۱۲

 
  بازنگري ارزيابي  -۱۱مرحله 

  : ي مورد نياز است در صورت تحقق يکي از شرايط زير ، بازنگري ارزياب

  ايجاد تغييرات در مقدار توليد ، مواد اوليه ، محصوالت ، فرآيند ها و اقدامات کنترلي  -

 وجود گزارشي مبني بر بيماري ناشي از کار در واحد هاي کاري  -

 وقوع حادثه يا رويداد در اثر کنترل نامطلوب  -

 پايش هاي محيطي و فردي نشان دهنده نقص سيستم کنترل  -

 گزارش جديد در رابطه با ميزان سميت ، خواص شيميايي و حد مجاز مواجهه مواد صدور  -



۲۰۹   

  ارائه فن آوري جديد در زمينه سيستم کنترل  -

  

  :نتايج ارزيابی ريسک نيمه کمي در شرکت داروسازی ابوريحان 
  

  ماده
  پارامتر

  تولوئن

  ۶  طول مدت مواجهه

  ۵  تکرار مواجهه

  ۸  شدت مواجهه

 N  تاثير مشابه مواد شيميائی با
  ۶  ميزان مواجهه

  ۲  ضريب مواجهه

  

  2=ER  12.0
50
6

==
PEL

E
  

  

  فرايند
ماده 
  شيميايی

ضريب 
  مخاطره

ضريب 
  مواجهه

ميزان 
  ريسک

رتبه 
  ريسک

  اقدامات اصالحی

  کم  ۴/۲  ۲  ۳  تولوئن  سالن چاپ

 فظ کنترل موجودح -

انجام غير مستمر نمونه  -

در صورت ( برداري هوا 

 )نياز 

 ۴ارزيابي مجدد هر  -

 سال يکبار

  

  
و بايد با توجه به ميـزان ريسـک   . مي باشد کم داراي ريسک  تولوئن با توجه به جدول ضريب ريسک مواجهه با** 

  .  طبق توصيه هاي کنترلي ذکر شده عمل کرد 

  



 ٢١٠  

  :منابع 
1. http://www.sciencelab.com/xMSDS-Ethinyl_estradiol-9923943 
2. http://64.233.183.104/search?q=cache:Q_5ij5lEe-kJ:www.sciencelab.com/xMSDS-
Ethinyl_estradiol-9923943+msds+estradiol&hl=fa&ct=clnk&cd=1 
3.http://64.233.183.104/search?q=cache:_NjIiUW69I8J:www.paddocklabs.com/forms/msds/test
ost.pdf+msds+testosterone&hl=fa&ct=clnk&cd=1 
4. http://www.paddocklabs.com/forms/msds/testost.pdf 
5. msds.chem.ox.ac.uk/TE/testosterone.html 
6. http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/nicstart.html 
7.www.sirs.com 
8.www.toxtnet.com 
9.hazardous substances data bank 
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