راهنماي ايمني جهت انتقال نمونه هاي عفوني
انتقال نمونه هاي آلوده يا نمونه هايي که احتمال آلودگي آنها وجود دارد از يک آزمايشگاه به آزمايشگاه ديگر ،از بخش هاي مختلف
بيمارستان به آزمايشگاه بيمارستان يا آزمايشگاه خارج از بيمارستان و نيز از مطب پزشکان به آزمايشگاه ،بايد تحت شرايط استاندارد
صورت گيرد .اين روند بايد با استفاده از ظروف مناسب  ،بسته بندي به روش استاندارد با درج عالئم وبرچسب هاي الزم روي بسته ،
رعايت اصول ايمني جهت انتقال نمونه ،و درنظرداشتن شرايط مناسب طي انتقال نمونه به نحوي که کيفيت و تماميت نمونه حفظ
شود  ،صورت پذيرد.
حمل ونقل نمونه ها مي تواند از راه هوا ،دريا  ،جاده و راه آهن طبق قوانين موجود در هر کشور ودستورالعمل مربوطه ،با رعايت
شرايط صحيح بسته بندي و انتقال انجام شود.
راهنماي ذيل خالصه اي ازقوانين سازمان ملل متحد ) ، (United Nationsقوانين انجمن حمل ونقل هوايي بين المللي ((IATA
بوده و در مورد شرايط استاندارد نقل وانتقال نمونه هاي عفوني يا بالقوه عفوني بحث مي کند.طبق قوانين International = IATA
 Airline Transport Associationاصوال مواد خطرناک به  9گروه تقسيم مي شوند .اين  9گروه بيشتر شامل مواد شيميايي
خطرناک مي شوند ،در اين تقسيم بندي مواد عفوني درگروه  6قرار مي گيرند .اين گروه ،مواد عفوني شناخته شده ويا موادي که
ممکن است عفوني باشند ،را دربر گرفته و شامل باکتري ها ،ويروس ها ،ريکتزيا ،انگل ها ،قارچ هاونيزعوامل ديگري مانندپريون ها مي
باشند .اين مواد در صورتي که به دليل بسته بندي نامناسب به بيرون نشت کنند ،مي توانند در تماس فيزيکي با انسان ويا حيوان
باعث ايجاد بيماري گردند.
مواد عفوني خود به سه گروه A, Bو مواد معاف شده تقسيم مي شوند.
موادعفوني گروه  : Aموادي هستندکه مي توانند باعث ناتواني دائمي ويا بيماري هاي کشنده ويا تهديد کننده زندگي در انسان ويا
حيوان سالم شوند و بسته به بيماري هاي بومي وشرايط هرمنطقه متفاوت مي باشند .به طور مثال نمونه کشت باکتري سل ،بروسال،
وکشت انواع ويروس ها مانند هپاتيت  Bدر اين گروه قرار مي گيرند .موادعفوني اين گروه تحت عنوان United UN 2814
=Nations Numberطبقه بندي شده -اند.
آن دسته از مواد عفوني گروه Aکه فقط باعث بروز بيماري درحيوانات مي شوند ،تحت عنوان  UN 2900قرار مي گيرند.
موادعفوني گروه  :Bموادعفوني که شرايط فوق را از نظر بيماري زايي دارا نمي باشند ،جزء نمونه هاي بيولوژيکي گروه Bو UN
United Nations Number= 3373طبقه بندي مي شوند
در مورد مواد معاف شده ،معموال بايد ارزيابي پزشکي صورت گيرد و با پزشک راجع به شرح حال بيمارمشورت شود که آيا نمونه اين
بيماردر زمره مواد آلوده قرار مي گيرد ياخير.
 نمونه هاي انساني يا حيواني که به احتمال کمي داراي عامل بيماري زا هستند ،مشمول مقررات محموله هاي خطرناک (استفاده از
سه محفظه جهت بسته بندي) مي شوند.
 از مواد معاف شده اي که مشمول بسته بندي سه محفظه اي نمي شوند ،مي توان به نمونه هاي لکه خون خشک شده ،مواد حاوي
ميکروارگانيسم هايي که براي انسان وحيوان بيماري زا نيستند ،موادي که هرگونه عامل بيماري زاي موجود در آن خنثي ويا غيرفعال
شده و هيچ گونه خطري نداشته باشد ،مي توان اشاره نمود.

مثال هايي از آزمايش هاي مربوط به اين گروه ،انجام آزمايش حاملگي و يا سنجش ميزان داروها مي باشد .در حال حاضر با توجه به
مشکالت موجود در امر مشاوره با پزشک و يا اطالع از سوابق بيماري فرد ،معموال جهت بسته بندي اين مواد نيز از سه محفظه
استفاده مي کنيم .مواد معاف شده شماره  UNندارند.

بسته بندی نمونه ها
1

بسته بندي نمونه ها مي بايست به روش استاندارد و با استفاده از سه محفظه صورت گيرد با توجه به نوع نمونه اي که منتقل مي
شود اطالعات روي برچسب الصاق شده روي محفظه خارجي نمونه متفاوت است نحوه بسته بندي نمونه هاي مختلف درشکل هاي
پيوست آمده است.
روش بسته بندی:
جهت بسته بندي نمونه ها طبق شرايط استاندارد ،بايد از سه محفظه که واجد شرايط ذيل باشد ،استفاده گردد :
نمونه ايتدا بايد داخل يک ظرف درپيچ دارکه غيرقابل نفوذ به مايعات و همچنين غير قابل نشت بوده ،قرار داده شوود .بيشوتر اوقوات
نمونه ها داخل لوله آزمايش حمل مي شوند.
درصورتي که تعداد نمونه ها و بالطبع تعداد لوله ها زياد باشد ،براي جلوگيري از تماس بين آنها مي توان مطابق اشکال پيوست و به
ويژه شکل شماره  5لوله ها را توسط جداکننده هاي مقوايي ضخيم و يا جداکننده هايي ازجنس ديگر مانند اسفنج از يکديگر جدا
کرده و بسته بندي نمود .
در صورتي که نمونه مايع باشد ،بايد اطراف لوله ها به طور جداگانه ماده جاذب الرطوبه مانند تکه هاي ابر ويا ماده مشابه گذاشت و
سپس درمحفظه دوم قرارداد ،در واقع اين مواد جاذب بين محفظه اول ( لوله آزمايش) و محفظه دوم قرار مي گيرند تا در صورت
شکستن لوله ها يا آسيب محفظه اول ،مواد آلوده به محفظه بيروني نشت ننمايد .مقدار و حجم ماده جاذبي که بين محفظه اول و
دوم قرار مي گيرد بايد متناسب با حجم نمونه باشد طوري که بتواند در صورت شکسته شدن يا آسيب به لوله  ،کل حجم نمونه
مايع را جذب نمايد تا رطوبت به خارجي ترين محفظه نرسد.
پس از قراردادن محفظه اول در داخل محفظه دوم که مقاوم  ،غيرقابل نشت وغيرقابل نفوذ به مايعات مي باشد ،مي بايست
مشخصات نمونه روي آن درج گردد.
درمرحله بعد محفظه دوم داخل محفظه سوم که مقاوم به ضربه و شرايط محيطي نامساعد بوده ،قرار داده مي شود  .در مورد نمونه
هايي که نياز به رعايت زنجيره سرد دارند محفظه سوم مي تواند  Cold Boxباشد.
نمونه هاي عفوني گروه )UN 2814, UN2900( Aمطابق شکل پيوست شماره  1و نمونه هاي عفوني گروهUN 3373( B
)مطابق شکل پيوست شماره  2بسته بندي مي شوند.
عالمت گذاری
کليه بسته ها بايد قبل از انتقال بطور مناسب عالمت گذاري شده طوري که حاوي اطالعات الزم در خصوص ماهيت نمونه  ،خطورات
آن و استانداردهاي رعايت شده جهت بسته بندي  ،باشد.
عالئم روي بسته ها بايد واضح درج شده و خوانا باشند وبه گونه اي قرار گيرند که کامال قابل مشاهده بوده و توسط برچسب يا عالمت
ديگري پوشانده نشده باشد .روي محفظه خارجي (محفظه سوم )هر بسته بايد اطالعات زير درج گردد:


نام و آدرس فرستنده يا ارسال کننده کاال



نام و آدرس حمل کننده کاال



شماره تلفن شخص مسئول تاييد شرايط بسته بندي نمونه



نام و آدرس دريافت کننده (گيرنده) کاال



نوع نمونه



شماره UN



نام گذاري ويژه براي گروه هاي خطر)  :)Proper shipping nameبراي انتقال نمونه هايي که درگروههاي خطر مختلف قرار مي
گيرند نامگذاري ويژه اي وجود دارد که بر روي محفظه بيروني نمونه درج مي گردد مثال براي انتقال موادعفوني گروه  UN2814بايد
عبارت
 INFECTIOUS SUBSTANCE AFFECTING HUMANSبر روي محفظه بيروني درج شود.
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SUBSTANCE AFFECTING

براي انتقال مواد آلوده در گروه  UN 2900بايد عبارت

INFECTIOUS

 ANIMALS onlyبر روي بسته مربوطه درج گردد(.مطابق شکل پيوست شماره )1
براي انتقال نمونه هاي گروه  UN3373بايد عبارت  Clinical Specimensويا  Diagnostic Specimensبرروي بسته
مربوطه درج شود.
بطور مثال
”UN 2814“INFECTIOUS SUBSTANCE AFFECTING HUMANS
ويا
”UN 2900“INFECTIOUS SUBSTANCE AFFECTING ANIMALS


برچسب داراي عالمت خطر زيستي (مربوط به مواد عفوني) بايد به صورت لوزي شکل برروي محفظه بيروني الصاق شوود بوه طووري
که عبارت ""گروه  " 6در قسمت پايين آن درج شده باشد(.مطابق شکل )3



محدوده دمايی قابل قبول جهت انتقال و ذخيره سازی
در مواردي که از يخ خشک يا نيتروژن مايع استفاده مي شود ،نوع و مقدار آن بايد مشخص شود.
شايع ترين مواد خنک کننده که جهت حفظ زنجيره سرد در هنگام انتقال استفاده مي شوند يخ ) ،(Ice Packيخ خشک و نيتوروژن
مايع مي باشند .در اين صورت اليه هاي اول و دوم بايد در برابر درجه حرارت پايين مقاوم و نشت ناپوذير باشوند  .در هنگوام انتخواب
اليه خارجي بايد به نوع ماده خنک کننده توجه گردد .
در صورتي که از يخ معمولي استفاده مي گردد  ،کافيست که اليه خارجي کامال نشت ناپذير باشد .
در صورت استفاده از يخ خشک اليه خارجي بايد نشت ناپذير بوده ولي قابليت عبور گاز دي اکسيد کربن را داشته باشد .
در مواردي که نياز به استفاده از نيتروژن مايع مي باشد ،اين اليه ها بايد قابليت تحمل درجوه حورارت هواي بسويار پوايين را داشوته
باشند.



برچسب  Package Orientationدر هنگام انتقال نمونه هاي مايع ،بويژه با حجم بيشتر از  55ميلي ليتر مي بايست نصب گوردد و
نشان دهنده جهت رو به باال براي حمل محفظه حاوي نمونه باشد(.مطابق شکل )4

حجم قابل انتقال
براي نمونه هايي که از راه زميني جابجا مي شوند محدوديتي براي حجم مواد تعيين نشده است .نمونه هايي که درگوروهUN 2814
قرار مي گيرند و نمونه هاي با حجم بيش از  55ميلي ليتر و يا  55گرم را نبايد در هواپيماي مسافربري بارگيري نمود .حداکثر حجم
نمونه هايي را که مي توان با هواپيماي باربري انتقال داد  4ليترو يا  4کيلوگرم مي باشد.


انتقال نمونه هاي عفوني به صورت شخصي و بوسيله افراد از طريق هوايي کامالً غير قانوني مي باشد.



در صورت آسيب ديدن بسته بندي ويا نشت مواد بايد فوراً به مسئولين مربوطه اطالع داد.



در شرايطي مسئوليت ارسال کننده نمونه به پايان مي رسد که نمونه عفوني تحت شرايط استاندارد منتقل شده وارسال کننده از
دريافت آن توسط گيرنده مطمئن شود.
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1 شکل

Packaging instructions for UN 2900
and UN 2814: category A

Proper shipping name

UN certified containers, P620
2 شکل

Packaging for UN 3373 (category B, P650)
Primary receptacle:
• Leakproof or stiftproof
• absorbent material (eg.
Kleenex)
Secondary packaging:
• Leakproof or stiftproof

Rigid outer packaging:
Never envelopes
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شکل 3

شکل 4
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5 شکل

References:
1_Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances -WHO 2013–2014
2_WWW.IATA.Org-(Infectious substance transport)
دکتر شهال فارسي
آزمايشگاه مرجع سالمت
دبير کميته کشوري ايمني و امنيت زيستي آزمايشگاهي
1311خرداد
1392 ويرايش اول آذر
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