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 مقدمة

 ينبغي رعلى التي المخاطا من العديد ظهوا إلى العالم شهده الذي التقني التطوا أدى لقد
 ومصانع من واش والمختلفة المتعددة العمل مسبباته، فأماكن في الوقوع وتجنب إدااكها اإلنسان

 لها يتعا  المهنية التي المخاطا من العديد فيها تكثا رعمل بيئات تعتبا ومعامل ومعمالت
 واألجهزة الحساسة، ومخاطا الدوااة اآلالت العالية، ومخاطا الحاااة داجات مثل العاملين

 .المخاطا من ذلك إلىوما  المتصارعدة والغازات السامة المواد ومخاطا السايعة، التفارعالت

 رعامل يتعاضون مليون 110 بأن الدولية المنظمات رعن الصاداة السنوية اإلحصائيات وتدل
 وحادث ثانية رعمل كل إصابات 4 وبمعدل للوفاة تؤدي إصابة ألف 180 منها مختلفة إلصابات

 .دقائق 3 كل خطيا

المختلفة،  العمل مواقع في لإلنتاج األساسي والمحوا الحقيقة الثاوة البشاي العنصا كما يعد
 مفيدة وال غيا ستبقى وتعقيدها، تطواها داجة بلغت مهما الضخمة، واآلالت دواتواأل فاألجهزة

 رعلى هذه البشاي العقل أن وبما ويصونها ويوظفها يحاكها الذي البشاي العقل يتوافا لم إذا تعمل
 الكفيلة اآلمنة العمل ظاوف له تتوافا أن واإلنصاف العدل من فإنه األهمية، من الكبياة الداجة
 .أدائه للعمل في المناسبة الداجة بتحقيق

رعلى  بالمحافظة ُتعنى التي القاآنية والقوارعد المبادئ من كثياا   العزيز كتابه في اهلل ذكا وقد
مجاالت  في والسالمة الوقاية لعلم منطلقا   تعتبا اآليات وهذه وقايتها رعلى والحث البشاية النفس
قوله  البقاة سواة في واد ما هذا رعلى وللداللة ذلك قبل رعنه وسمعنا اليوم رعنه نسمع الذي العمل
الذين  ﴿يأيها النساء سواة في وجاء( ٥٩١) اقم اآلية التهلكة﴾ إلى بأيديكم تلقوا ﴿وال وجل رعز
 (.١٥)اقم  اآلية حذاكم﴾ خذوا آمنوا

 وانعقدت المؤتماات والتشايعات القوانين وسنت المهنية والصحة بالسالمة االهتمام زاد وبالتالي
 اتفاقية٥١١ الدولية اقم االتفاقية مثل العمل في اإلنسان لحماية الهادفة المتالحقة والدولية المحلية
 الصحية الحوادث واإلصابات من الوقاية إلى تهدف والتي ٥٩٩٥ والمهنية لعام والصحة السالمة
 تمكين أجل ومن إلى باإلضافة العمل ببيئة الماتبطة المخاطا من والتقليل العمل رعن الناجمة
 المعامل في السالمة إجااءات توفيا من البد بدواها والقيام أهدافها من تحقيق العلمية المعامل
يجاد لىو  المخاطا من خالية رعمل بيئة وا   من الوقاية بهدف السالمة بقوارعد العاملين تعايف ا 
 .والبشاية المادية الخسائا من قدا وأقل المهنية الصحة من قدا وتحقيق أكبا العمل مخاطا
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 الصحية وماهية المخاطا الكيميائية المواد وتصنيف حصا طاق خالل هذه الدواة ونستعا 
 النقل رعند المتوافقة غيا المواد رعلى التعاف كيفية إلى إضافة الكيميائية، بالمواد الماتبطة والبيئية

 الشخصية ووسائل الحماية أدواتو  الكيميائية المواد انسكابات حوادث والتعامل مع والتخزين
 .ليةو األ واالسعافات الحاائق مكافحة

 

 :الدورة أهداف
 السالمة طبقا  لبطاقات الكيميائية المواد ومخاطا طبيعة رعلى التعاف MSDS. 
 المعامل داخل للسالمة العامة االحتياطات رعلى التعاف. 
 الكيميائية المواد وتخزينونقل  وحفظ لو اتد رعند األمان احتياطات تطبيق. 
 الكيميائية المواد وحوادث وانسكاب المتوافقة غيا المواد مع التعامل كيفية. 
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 تعريفاتالو  مصطلحاتال
 السالمة والصحة المهنية

االدااية الخاصة بوقاية العاملين من المخاطا الناجمة رعن  اإلجااءاتهي تلك النشاطات و  
 .اصابتهم باألماا  والحوادث إلىالعمل التي قد تؤدي  ومن اماكن لونهااو يز رعمال التي األ

تعددت تعاايف السالمة وتنورعت بتنوع مصادا المخاطا الناتجة رعن الحياه الحضااية 
فالسالمة تعاف بانها كافة االجااءات والجهود المبذولة من اجل منه وقوع المخاطا . المعاصاة

ئل الفنية والتقنية التي تمنع الخطا او تقلل من اثااة في المنشآت الصنارعية باستخدام الوسا
 .الضااة من اجل المحافظة رعلى صحه وسالمة العاملين والمحافظة رعلى المكاسب االقتصادية

وهناك من يعاف السالمة رعلى انها مجمورعة من االجااءات الهادفة الى منع وقوع حوادث 
ل امنه خالية من المخاطا، للحفاظ رعلى واصابات العمل واالماا  المهنية وتحقيق ظاوف رعم

 .رعناصا االنتاج من التلف والضياع

كل اجااء يتخذ للحد او لتخفي  من حوادث العمل "وهناك من يعاف السالمة المهنية بانها 
 ".واالماا  المهنية او تقديم وسائل الوقاية واالسعاف مع توفيا ظاوف مناسبة للعمل

تلك النشاطات واالجااءات االدااية الخاصة بوقاية العاملين "وهناك من رعاف السالمة المهنية 
من المخاطا الناجمة رعن االرعمال التي يزاولونها ومن اماكن العمل التي قد تؤدي الى اصابتهم 

 ".باألماا  والحوادث

 

 التعريف االجرائي للسالمة المهنية

التي تبذل من اجل السيطاة رعلى هي الجهود التنظيمية والعملية واالمكانيات المادية والبشاية 
المخاطا المهنية والتقليل من وقوع الحوادث قدا االمكان وذلك للمحافظة رعلى رعناصا االنتاج 

 .الثالثة وهي االنسان وااللة والمادة

 

 الفاعلية

هي مدى قداة المنظمة االدااية رعلى تحقيق االهداف المحددة دون ان يكون في ذلك اضعافا 
 .ها واجهادا القداات وطاقات افاادهالوسائلها وموااد
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 المخاطر

أي ظاوف قد تؤدي الى وقوع الحوادث، او رعطل في اآلالت والمعدات او دماا في البناء او 
 .فقدان في المواد، او تعطيل القيام بمهمة او رعمل معين

 

 الحادث

حدث غيا متوقع وغيا متوقع مخطط له يقع بسبب ظاوف العمل غيا االمنة او تصافات 
 (.Scharf 2002)العمل غيا االمنة مما قد يسبب او ال يسبب خسائا واصابات 

 

 المرض المهني

حالة االرعتالل الصحية التي تصيب العامل وتؤدي الى تقليل كفاءة احد ارعضائه الجسيمة وذلك 
مع مادة كيميائية، او التعا  الحد العوامل الفيزيائية، او الحيوية او غياها  من جااء التعامل

 (.200٥جابا )
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 اهمية السالمة والصحة المهنية

 :تتمثل اهمية السالمة والصحة المهنية في التالي

 :تقليل تكاليف العمل .1

المتمثلة بالحوادث واالماا  ان االدااة السليمة لبيئة العمل تجنب المنظمة الكثيا من المشاكل 
المهنية، هذه الحوادث التي تكلف المنظمة الكثيا من التكاليف المادية والمعنوية المتضمنة 

 .التعويضات المدفورعة للعاملين او لعوائلهم من بعدهم، وكذلك تعطل العمل

 

 :توفير بيئة عمل صحية وقليلة المخاطر .2

المناسب والخالي من المخاطا المؤيدة الى االضااا ان االدااة مسئولة رعن توفيا المكان 
بالعاملين اثناء رعملهم، ان هذه المسؤولية اصبحت متزايدة في ظل التطوا التكنولوجي وبصواة 
خاصة في المنظمات الصنارعية ومن ثم فان االدااة تعمل رعلى التقليل من االثاا النفسية الناجمة 

الحوادث ال يقتصا تأثياها رعلى الجوانب المادية في رعن الحوادث واالماا  الصنارعية، اذ ان 
 .العمل، وانما تمتد اثااها الى مشارعا العاملين داخل المنظمة وكذلك الزبائن المتعاملين معها

 

 :توفير نظام العمل المناسب .3

من خالل توفيا االجهزة والمعدات الواقية واستخدام السجالت النظامية حول ايه اصابة او 
  حوادث واماا

 

 :تدعيم العالقة االنسانية بين االدارة والعاملين .4

حيث تخلق االدااة الجيدة للسالمة المهنية والصحية السمعة الجيدة تجاه المنافسين، هذه السمعة 
 (.2002رعباس )ينتج رعنها استقطاب االفااد الكفء واالحتفاظ بأفضل الكفاءات 
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 :السالمة أدوات
 :اآلتية السالمة أدوات توفا يجب معمل أي في

 .ليةأو  إسعافات صندوق .٥
 .إنذاا بأجااس موصل مبكا إنذاا جهاز  .2
 .بالستيك قفازات للعيون، واقية نظااات الدخان، رعن الكشف أجهزة .2
 .حماية وكمامات قناع للعيون، مغاسل مياه، وخااطيم إطفاء صندوق  .4
 .(الكابون أكسيد ثاني جافة، بوداة(الحايق طفايات  .١
 .ووسائل سحب للغازات وغاف إلجااء التجاابجاادل امل  .6
 .رعليها الدالة باإلنااة وتزويدها الطواائ مخااج  .١

السالمة ومااجعة تواايخ الصالحية الخاصة بطفايات  أدواتالبد ايضا من االهتمام بصيانة و 
 .الحايق دوايا
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 :الكيميائية المعامل في للسالمة العامة االحتياطات
 العامة اإلجراءات

 العالج من خيا الوقاية أن تذكا  .٥
 .واألخطاا الحوادث مصادا رعلى تعاف  .2
 .اندالرعها فوا النياان إطفاء في أساع .2
 والشحوم الزيوت رعن تختلف والمالبس والواق فالخشب المالئمة، اإلطفاء وسيلة اختا .4

 .الكهابائية والمعدات األجهزة رعن يختلفان والبويات، وهما
 .الالزمة الوقاية وسائل واتخذ الخطا مواطن رعلى باستمااا اكشف .١
 حالة في المكان من االنسحاب يمكن حتى الخاوج وطايق الناا موقع بين مكان في قف .6

 .الحايق مكافحة في رعن االستمااا العجز
 المواد تفارعالت المعافة تمام تعاف كنت إذا إال أخاى رعلى كيميائية مادة بإضافة تخاطا ال .١

 .سامة أبخاة إطالق أو اشتعال أو انفجاا يحدث ال حتى بع  رعلى المضافة بعضها
 .المعمل في المستعملة الكيميائية المواد سمية مدى رعن اآلخاين اخبا .٩
 الذين األشخاص لو امتن رعن بعيدا   معينة أماكن في والخطاة السامة الكيميائية المواد تخزين .٩

 .المواد هذه خطواة بمدى كافية لديهم خباة ليس
 مدى ووضح ،ستعمالهاال الالزمة الضاواية التعليمات الكيميائية المواد رعبوات رعلى وفا .٥0

 .خطواتها
 .تهوية كافية وجود بدون التنظيف أدوات تستخدم ال .٥٥
 .االشتعال سايعة الكيميائية المواد من الثقاب رعود مثل المشتعلة المصادا تقّاب ال .٥2
 .الكيميائية المواد مع التعامل أثناء تدخن وال تشاب وال تأكل ال .٥2
 فإنه مفتوح ورعاء في مادة كيميائية أي تسخين حالة وفي تسخينه، يتم تفارعل أي ااقب .٥4

 .اآلخاين لألشخاص المعاكسة الناحية إلى توجيه فوهته يجب
 الواقية والنظااات الكيميائية للمواد مةاو المق والقفازات البالطو مثل الواقية المالبس لبسأ .٥١

 .التجااب إجااء رعند خاصة المعمل في أثناء العمل
 .الفم باستخدام الكيميائية المواد استخدام من بدال   اتالماصّ  مالئ استخدم .٥6
 .المعامل في الغاز مواقد من بدال   الكهاباء مواقد استخدم .٥١
 .التجابة من نتهاءاال بعد والصابون بالماء يديك اغسل .٥٩
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 ليةو األ باإلسعافات الخاصة التعليمات رعلى تحتوي ااشادية لوحات المعمل في رعلق .٥٩
 السامة المادة اسم يذكا بحيث والضااة السامة الكيميائية للمواد التعا  إتبارعها بعد الواجب
 .المصاب إسعاف أجل من إتبارعها التعليمات الواجب تهااذاوبمح

 الماء مع يتفارعل بعضها ألن الصحي الصاف مياه في الكيميائية النفايات من تتخلص ال .20
 تؤثا العظمى واألغلبية الصحي الصاف أنابيب في تآكل يسبب والبع  يسبب حايقا   وقد
 .خاصة رعيةأو  في تجميعها ينبغي بل الصحي مياه الصاف تنقية نظام رعلى

 .العاملين وغاف المعامل وغاف المبنى تهوية رعلى احاص .2٥
 تفارعالت ببع  التقائها رعند تنتج قد والتي معها المتنافاة والمواد بالمادة جدوال   اكتب .22

 انبعاث أو الحاااة داجة في ااتفاع أو حاائق أو انفجاا يحدث وقد سايعة ورعنيفة كيميائية
 .خطاة لغازات

 تنظيف يجب التجااب إجااء من االنتهاء سليمة بعد وبطايقة بحذا الكيميائية المواد انقل .22
اجاع الزجاجيات وغسل العمل مكان وتاتيب  .أماكنها إلى المواد الكيميائية وا 

 .تطبيقها وكيفية اآلمنة العمل وطايقة السالمة أسس رعلى تعّاف .24
 في كبياة لوحات في واإلنقاذ واإلسعاف السالمة رعن المسئولة الجهات هواتف أاقام اكتب .2١

 .غاف اإلداايين

 

 :الكيميائية المواد استعمال عند إتباعها الواجب السالمة احتياطات

 .المواد الكيميائية استخدام قبل الواقية المالبس لبس يجب .٥
 .المعمل داخل قطعيا الشاب أو األكل أو التدخين رعدم .2
 األشخاص لاو متن رعن بعيدا   معينة أماكن في والخطاة السامة الكيميائية المواد تخزين يجب .2

 .المواد هذه مع التعامل في خباة لديهم ليس والذين الغيا معنيين
 داجة تكون التي األماكن أو اللهب مصادا رعن بعيدا لالنفجاا القابلة المواد تخزين يجب .4

 أو للسقوط تعايضها أو الشمس ألشعة مباشاة تعاضها رعدم ويجب حاااتها رعالية
 .صطداماال

 .اللهب موقد رعن بعيدا لالشتعال القابلة المواد حفظ يجب .١
 Materials باستخدام وذلك معها التعامل قبل الكيميائية المواد سمية مدى تحديد يجب .6

Safety Data Sheets (MSDS)  والخطا األمان بعبااات يستعان ذلك إلى باإلضافة 
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 رعلى كل الخطا نوع يوضحRisk & Safety phrases (R&S)  للمواد الكيميائية الدولية
 .الكيميائية المواد رعبوات من رعبوة

 .انفجاا أو اشتعال أو تسمم أي لتفادي وذلك بالتفارعل البدء قبل النواتج معافة يجب .١
 الكيميائية ويجب التفارعالت إجااء رعند ألخاى كيميائية مادة إضافة رعند الحيطة اتخاذ يجب .٩

في  المضغوطة الغازات أسطوانات وضع يجب كما الغازات أسطوانات إغالق من التأكد
 .لنقلها خاصة وسائل استخدام يجب كما بماسك وتثبيتها مناسبة أماكن

 رعنها ينتج التي التحضياات أو التجااب مع التعامل حالة في الغازات خزانة استعمال يجب .٩
 .ضااة أو سامة أبخاة أوغازات 

 .كيميائية مادة أي تذوق أو لمس رعدم يجب .٥0
 السوائل لسحب حال بأي الفم استعمال رعدم يجب .٥٥
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 Material Safety Data Sheets (MSDS) الكيميائية للمواد السالمة راقأو 
 أساسيا ماجعا تعتبا Material Safety Data Sheets الكيميائية للمواد السالمة ااقأو  نإ

 فقاة ٥6 إلى مقسمة تكون والواقة السالمة يخص فيما للمواد الكيميائية

 
 

 :بدونها الكيميائية المادة استالم أو شراء عدم ويجب

 .المنتج تعايف .٥
 للمادة الكيميائي يبكالتا  .2
 .المادة استعمال من المتوقعة األخطاا وصف .2
 .المادة بهذه العمل رعند حادث وقع ما إذا اتخاذها الواجب ليةو األ اإلسعافات .4
 .المادة رعن الناجمة الحاائق إطفاء طاق .١
 .التساب حالة في إتبارعها الواجب اإلجااءات .6
 .معها والتعامل المادة لحفظ الصحيحة الطايقة استخدام .١
 .المادة هذه من لمخاطا التعا  حالة في الشخصية الحماية .٩
 .والفيزيائية الكيميائية المادة خواص .٩

 .وتفارعالتها المادة ثبات ظاوف .٥0
 .المادة سمية مدى رعن معلومات .٥٥
 .التساب حالة في البيئة رعلى المادة تأثيا مدى .٥2
 .المادة من للتخلص الصحيحة الطايقة .٥2
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 .المادة لنقل الصحيحة الطايقة .٥4
 .معها التعامل يفيةكو  المادة بإنتاج رعالقة لها قانونية معلومات .٥١
 المادة رعن أخاى معلومات .٥6

 

 MSDS لـــأمثلة  مافقاتيوجد بالو 
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 المواد الكيميائية الخطرة والعالمات التحذيرية

 :المواد الكيميائية الخطرة

 رعلى مؤثا ا تهديد ا المادة وتشكل هذه بيئية أو صحية أو خطواة ذاتية لها كيميائية أي مادة هي
 تم فقد ومن اجل ذلك أخاى، بمواد اتصالها رعند أو بمفادها والعاملين سواء الموظفينسالمة 
 .الخطاة المادة رعلى وتشيا باختصاا لتدل دولي ا والمعاوفة المختلفة مجمورعة من الاموز استخدام

 

 :العالمة التحذيرية
 ليةو األ الخطواة داجة تحدد وكذلك مادة ما، لخطواة تشيا مطبورعة تنبيهات رعن رعبااة هي

 .رعن المادة معلومات إلى والثانوية باإلضافة
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 Risk & Safety phrases للمواد الكيميائية الدولية والخطر األمان عبارات
يتكون بيان . هو نظام من اموز األخطاا والعبااات لوصف المواد الكيميائية الخطاة والماكبات

R / S  جزء من المخاطا  جزئيينمن(R ) وجزء أخا للسالمة(S) تلي كال منها مجمورعة من ،
 .اقم لها نفس المعنى في مختلف اللغات/ العبااة المقابلة للحاف و  .كل اقم يناظا رعبااة. األاقام

The R/S statement code for fuming "hydrochloric acid" (37%): 

R: 34-37 S: 26-36-45. 

The corresponding "English language" phrases: 

Risks 

R 34: Causes burns 

R 37: Irritating to the respiratory system. 

Safety 

S 26: In case of contact with eyes rinse immediately with plenty of water and 

seek medical advice. 

S 36: Wear suitable protective clothing. 

S 45: in case of accident or if you feel unwell, seek medical advice 

immediately. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrochloric_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrochloric_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/English_language
http://en.wikipedia.org/wiki/English_language
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 التحذيرية الملصقات
 الخطاة الكيميائية المواد ياتاو ح رعلي تثبيتها يتم التي الدولية التحذياية الملصقات تستخدم
 رعلى التعاف لى فيو األ الخطوة الملصقات وتعتبا للمادة، األساسية المخاطا بع  لتوضح
 .أنواع ثالثة إلى تنقسم الدولية التحذيا وملصقات .يةاو الح داخل المادة مخاطا

 NFPA ملصقات .1
 HMISملصقات  .1
 RTKملصقات  .1

 

 NFPAملصقات . 1
 National Fire Protection Associationالحاائق  لمكافحة األمايكية الوطنية تقسم الجمعية

 وذلك نوع، لكل الخطواة داجة توضيح مع الملصق رعلي توضيحها يتم أنواع أابعة إلي المخاطا
 :التالي رعلي النحو

   
 

 اللون هو اإلشتعال لمخاطا المميز واللون األزاق، اللون هو الصحية للمخاطا المميز واللون
 الخاصة للمخاطا المميز اللون بينما األصفا، اللون هو التفارعل لمخاطا المميز األحما، واللون

 .األبي  اللون هو
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 شدة تقسيم تم بحيث المخاطر من هذه كل تأثير بمدي للتعريف الترقيم نظام استخدام ويتم
 :التالي النحو علي درجات إلي خمس التأثير درجات

 
 

 :Special Hazard الخاصة المخاطر

 :التالي النحو رعلي األاقام وهي استخدام من بدال خاصة اموز استخدام يتم الحالة هذه في
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 NFPAملصقات . 2
HAZARDOUS MATERIAL IDENTIFICATION SYSTEM من  النوع هذا في

 شكل رعلى ويكون الملصق المختلفة، بالمخاطا للتعايف األلوان استخدام نظام يتم الملصقات
 للتعايف األحما ويستخدم اللون الصحية، بالمخاطا للتعايف اللون األزاق مستطيل ويستخدم

 ويستخدم اللون التفارعل، بمخاطا للتعايف األصفا ويستخدم اللون للمادة، االشتعال بمخاطا
 ويتم المطلوب استعمالها، الشخصية ومهمات الوقاية الخاصة بالمخاطا للتعايف األبي 

 .(4)اقم  حتى( 0) من للمادة وتكون األاقام الخطواة بداجة للتعايف األاقام استخدام نظام

 أرعلى فتكون( 4)الاقم  حتى الخطواة داجة وتزداد خطواة توجد ال( 0)الاقم أن يعنى وهذا
 .المطلوبة الشخصية الوقاية بمهمات للتعايف وتستخدم الحاوف خطواة،
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 RTKملصقات . 3
 باللغة المادة مخاطا كتابة الملصقات يتم من النوع هذا وفي RIGHT TO KNOW ملصقات

 معلومات الملصقات هذه من الحديث النوع لها، كما يوفا أخاى لغة أية إضافة اإلنجليزية ويمكن
المطلوب استعمالها  الشخصية الوقاية لمهمات صوا إضافة المادة، ويتم مدى خطواة رعن كافية
 واأللوان NFPA الخاص ب التحذيا لنظام اسم إضافة كذلك المادة، ويتم هذه مع التعامل رعند

 طفايات ونوع الالزمة ليةو األ الخطواة باألاقام، وتوضيح اإلسعافات وداجة للمخاطا المميزة
 .تساب المادة معالجة طايقة توضيح حدوث حايق، كما يتم حالة في المطلوب استعمالها الحايق
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 الكيميائية المعامل في واإلصابات المخاطر
 الكيميائية المعامل في المخاطر أنواع

 :رعدة مسببات ائيسية إلىيمكن تقسيم مصادا ومسببات األخطاا المعملية 

 :أخطار ناشئة عن المعمل وتجهيزاته .أ 
  (.الموقع والمساحة)المكان المخصص للمعمل 
  (.الشكل واألبعاد والمواد)المستخدم  المعملينورعية األثاث 
  (.الغاز ،التهوية ،الصاف ،المياه ،توصيالت الكهاباء)صالحية ماافق المعمل 

 :المعمليأخطار ناشئة عن النشاط  .ب 
  (.ياتاو كيم ،زجاجيات ،مواد خطاه ،تسخين ،أجهزة) المعمليطبيعة النشاط 
  (.معدات األمان ،األجهزة لالستخدامصالحية )نورعية األجهزة والمعدات 
  تالفة ،مشعة ،مفاقعة ،يةاو ك ،حااقة، آكلة ،ملتهبة ،مواد سامة)المواد الكيميائية المستخدمة، 

 (.مخلفات
 :أخطار ناشئة عن سلوكيات القائمين بالعمل .ج 
  األكل  ،العبث بالوصالت الكهابية ،التدخين ،كثاة الحاكة)داخل المعمل  الشخصيالسلوك

رعدم التخلص اآلمن  ،يةاو الكيملمس المواد  أو ،ثالجات المعمل فيحفظ المأكوالت  ،والشاب
رعدم االلتزام بااتداء  ،أرعواد الثقاب في سلة المهمالت أورعقاب السجائا أ إلقاء  ،من النفايات

 (.الوقاية الشخصية أدوات
 الخاطئ ألجهزة المعمل االستعمال. 
 التعامل مع  ،بالماصة يةاو كمحاليل  لاو تن)بالمعمل  ياتاو والكيمالخاطئ للمواد  لاو التن

 (.التعاف بالشم ،تاك زجاجات مفتوحة ،غازات ضااة خااج خزانة الغازات

 

 :الوقاية من مخاطر المعمل وتجهيزاته
 .اختياا الموقع المناسب في مؤخاة المبنى بعيدا رعن المكان المأهول .٥
 :مساحة مناسبة للعاملين بحيث يكون تخصيص .2
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 .ثاث أكثا من ثلث مساحة المعملال يشغل األأ .2
 .لزم االما إذاالماونة من حيث امكانية تحايك أجزاء  .4
 .غيا مسامية التاو الطأن تكون أسطح  .١
 .رعطاب والصيانة الدوايةاالمطابقة الماافق للمواصفات واصالح  .6
متا وتكون خالية تسمح بالعمل والتحاك  ٥رعن ال يقل رعا  الطاقات داخل المعمل أيجب  .١

 .بيسا داخل المعمل
 .أن تكون هناك مماات واضحة لإلنقاذ السايع .٩
يسمح بالاؤية من الخااج  زجاجيأن تفتح أبواب المعامل للخااج وأن يكون بها جزء رعلوى  .٩

 .ألمان األفااد
أن تكون األاضيات ال تسمح بنفاذ الماء وأن يكون مكان العمل من مواد تتحمل طبيعة  .٥0

االنزالق وفقد االتزان داخل المعمل  إلىالعمل كما يجب أن ال تكون األاضيات ملساء تؤدى 
 .أثناء العمل

 . أن تكون المعامل جيدة التهوية .٥٥

 

 :المعمليالوقاية من مخاطر النشاط 
 .ةتحديد مصادا الخطوا  .٥
 .الوقائية للمخاطا المتوقعة اإلجااءاتتحديد  .2
 .ااتداء مالبس الوقاية الشخصية الالزمة .2
 .تجهيز معدات األمان .4
 .واصالحها دواتواألاختباا صالحية األجهزة  .١
 .ارعداد المواد المعملية الالزمة .6
 .االطالع رعلى بطاقات التعاف والعالمات التحذياية .١
 .استبعاد المواد التالفة .٩
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 :الوقاية من مخاطر سلوك العاملين
 .أطعمة داخل المعمل لاو تناالمتناع رعن  .٥
 .االمتناع رعن الشاب من مصادا المياه المعملية .2
 .المعملية في األكل والشاب دواتواأل انيو األاالمتناع رعن استعمال  .2
 .ياتاو الكيماالمتناع رعن حفظ المأكوالت والمشاوبات في ثالجة  .4
 .المعمل دون دارعى تجنب الحاكة بكثاة داخل .١
 .تجنب العبث بتوصيالت الغاز ومصادا الكهاباء .6
 .النفايات المعملية وضاواة جمعها في أكياس خاصة إلقاءتجنب  .١
 .االمتناع رعن التدخين بالمعمل .٩
 .ذات الخطواة رعلى صحة العاملين واالهتزازاتتقليل الضوضاء  .٩

 .ااتداء مالبس المعمل واستخدام معدات الوقاية المناسبة .٥0
 .الخطاة أثناء العمل منعا للحوادث ياتاو للكيممن مالمسة الجلد  الحذا .٥٥

 

 :الوقاية من االخطار الناجمة من توصيالت الكهرباء
 .رعدم استخدام توصيالت الكهاباء الخااجية المكشوفة .٥
 .األاضياستخدام التوصيل  .2
 .االبتعاد رعن مصادا الماء .2
 .تجنب أثا الكهاباء االستاتيكية .4
 .رعن التوصيالت القديمة الدوايالكشف  .١
 .التوصيالت وباقيفصل الدوائا الكهابية لكل من التهوية واإلنااة  .6
 .تكون فيشات الكهاباء فوق سطح البنش وبالنسبة لخزانات الغاز تكون من خااجه .١
 (.معزولة) خااجيتكون الفيشات القايبة من الدش واألحوا  مغطاة بغطاء  .٩
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 :من توصيالت المياهالوقاية من االخطار الناجمة 
دقيق كما يجب أن تكون مفاتيحها  دوايكشف  إلىيجب أن تخضع مواسيا المياه والصاف  .٥

 .واضحة وسهلة التميز
 رعمومييجب أن يكون هناك محابس أمان لمواسيا المياه كما يجب أن يكون هناك محبس  .2

 .لكل دوا رعلى األقل يغلق رعند الحاجة من خااج المعمل
أن يكون بمداخل المعامل دش مياه نظيف قوى ويكون مكانه خاليا من العوائق ضمانا  يجب .2

 .لسهولة التشغيل
يجب أن يكون بالمعمل دش لغسيل العيون يعمل بكفاءة ويجاى فحصه ماة كل شها رعلى  .4

 .األقل

 

 :الوقاية من االخطار الناجمة من خزانات الغازات والتهوية
 .دخان في خزانة الغازات أوأبخاة  أوجم رعنها غازات ين التيتجاى جميع التفارعالت  .٥
 .يجب أن يتناسب رعدد ومساحة خزانات الغازات مع نوع العمل وحجمه .2
يجب أن تعمل خزانات الغازات بصواة فعالة رعلى تجديد الهواء داخل المعمل وأن تكون  .2

 .مصنورعة من مواد قاداة رعلى تحمل ظاوف العمل
ماة في السارعة  20ت كفاءة مناسبة بحيث تغيا الهواء يجب أن تكون شفاطات الهواء ذا .4

 .دقيقة رعند قمة الخزانة/2م 20وتكون سارعة الهواء 
جانب  إلىيجب أن تكون خزانات الغازات مزودة بصنابيا الغاز والشفط والهواء المضغوط  .١

 .توصيالت المياه والكهاباء
بإرعادة الهواء المحمل  يجب أن تكون أماكن العمل ذات نظام تهوية جيد بحيث ال تسمح .6

 .مكان العمل ماة ثانية إلىبالمواد الخطاة 
يجب أن تزود األماكن التي يحتفظ فيها بالمخلفات الخطاة بجهاز لشفط الهواء كما يجب ان  .١

 .تكون الجداان مبطنة بمواد غيا قابلة لالشتعال
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 الخطرة المواد تصنيف
 International Maritime Dangerous) الخطاة للمواد البحاي العالمي النظام يعتبا

Goods Code) في  الخطاة المواد تقسم حيث الخطاة المواد لتصنيف المتبعة الطاق أفضل من
 الخطواة شدة لتفاوت ونظاا   لها المميزة السمات في ماتبة كل وتشتاك ماتبات للخطواة ٩

 الخطواة ماتبات من لبع  النظام هذا في داخلي تقسيم إجااء فقد تم ماتبة كل داخل وطبيعتها
 المواد خواص وتتفق رعنها المتفارعة الخطواة مع ماتبة بينها فيما الفاوع هذه تشتاك فاوع إلى

 كل وفاوع الخطواة ماتبات يلي فيما وسوف نستعا  بينهما مشتاكة بسمات فاع كل في الخطاة
 .ماتبة بكل الكيميائية المواد بخواص تعايف مع منها

 

 المتفجرة الكيميائية المواد
 1رقم  الخطورة مرتبة

 :يلي كما وهي فروع ستة إلى الخطورة شدة حسب تقسيمها ويمكن

  Mass explosion. جدا   كبياة تدمياية آثاا ذات متفجاة مواد ٥٫٥ الخطواة فاع -
 Explosion.االاتطام رعند االنفجاا خاصية لها متفجاة مواد ٥٫2 الخطواة فاع -

projection  
  Fire hazard.حاائق حدوث انفجااها يصاحب متفجاة مواد ٥٫2 الخطواة فاع -
 تدمياي أثا ولها ضئيل حاااي انبعاث انفجااها يصاحب متفجاة مواد ٥٫4 الخطواة فاع -

 .ضئيل
 أثا لها انفجااها رعند ولكن لالنفجاا تماما حساسة غيا متفجاة مواد ٥٫١ الخطواة فاع -

 .كبيا تدمياي
 تدمياي أثا لها وليس لالنفجاا قصوى بداجة حساسة غيا متفجاة مواد ٥٫6 الخطواة فاع -

 .شأن ذو
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 الضغط تحت المذابة أو المسالة أو المضغوطة الغازات
 2رقم  الخطورة مرتبة

 .Flammable Gasesلالشتعال القابلة الغازات 2٫٥ الخطواة فاع -
 Non Flammable Nonسامة  والغيا لالشتعال القابلة غيا الغازات 2٫2 الخطواة فاع -

Toxic Gases  
  Poisonous Gases (Toxic Gases) السامة الغازات 2٫2 الخطواة فاع -

 

 لالشتعال القابلة السوائل
 3رقم  الخطورة مرتبة

 القياسية الطاق حسب اختبااه رعند ماة ألول بخااا   السائل رعندها يطلق التي الحاااة داجة هي
 هذه في المحددة االختباا شعلة بواسطة ومي  هيئة رعلى لحظيا   اشتعاال   لحدوث وبكمية تكفي

 الحايق نقطة رعن الومي  نقطة وتختلف (Flash Point) الومي  رعليها نقطة يطلق الطايقة
(Fire Point)  يطلق التي الحاااة داجة لالحتااق قابل سائل ألي الحايق تعني نقطة حيث 

 لمدة االحتااق لبقاء تكفي بكمية القياسية الطاق حسب اختبااهرعند  ماة ألول بخااا   السائل رعندها
 .الطايقة هذه في المحددة شعلة االختباا استخدام رعند األقل رعلى ثوان ١

 

 :يلي كما خطورتها شدة حسب فروع وذلك إلى تقسم لالشتعال القابلة السوائل وهذه

 المنخفضة الومي  نقطة ذات السوائل وهي 2٫٥ الخطواة فاعLow Flash Point  .حيث 
 .مئوية داجة ٥٩من،  أقل الومي  نقطة تكون

 المتوسطة الومي  نقطة ذات السوائل وهي 2٫2 الخطواة فاعIntermediate Flash 
point  مئوية داجة 22 مئوية وحتى داجة ٥٩من  الومي  نقطة ذات السوائل وهي. 

 العالية الومي  نقطة ذات السوائل وهي 2٫2 الخطواة فاع High Flash Point وهي 
جديا  ومما هو .مئوية داجة 6٥ وحتى مئوية داجة 22 من الومي  نقطة ذات السوائل
 للكوب الومي  نقاط هي التصنيف هذا في المذكواة الومي  نقاط أن بالذكا
  Closed Cup Flash Point.المغلق
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 الصلبة القابلة لالشتعال المواد
 4رقم  الخطورة مرتبة

 أو لالشتعال قابلة المواد هذه تكون رعندما 4اقم  الخطواة ماتبة في الصلبة المواد تصنف
 المواد تنقسمالمتفجاة و  المواد الخطواة من الماتبة هذه في تنداج وال .له المحدثة فيه أو المشااكة
 :يلي كما فاوع ثالثة إلى 4اقم  الخطواة تحت ماتبة المنداجة

 لالشتعال  القابلة الصلبة الموادReadily Combustible Solids 
 االشتعال ذاتية الموادSubstances liable to Spontaneous Combustion  
 للماء مالمستها رعند لالشتعال قابلة غازات ُتطلق التي المواد ويشمل. 

(Substances, which in contact with water, emit flammable gases). 

 

 العضوية والبيروكسيدات المؤكسدة المواد
 ٥رقم  الخطورة مرتبة

 تفارعلها وتصنف أو تحللها رعن األكسجين ينتج التي الكيميائية المواد ١اقم  الخطواة ماتبة تضم
 :يلي كما هما فارعين في هذه المواد

 المؤكسدة  المواد ويشمل ١٫٥ الخطواة فاع"Oxidizing Substances Agents" ويضم 
 بعمليات تقوم أو األكسجين أنها تطلق إال بالضاواة لالحتااق قابلة غيا كونها مع التي المواد

 .بها المحيطة األخاى المواد في الحايق تحفز أو تبدأ أن شأنها من األكسدة التي
 العضوية  البياوكسيدات ويشمل ١٫2 الخطواة فاعOrganic Peroxides المواد هذه وتعتبا 

ذاات  محل رعضويتين مجمورعتين أو مجمورعة بإحالل الهيداوجين لبياوكسيد مشتقات
 .الهيداوجين
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 والمعدية السامة المواد
 ٦رقم  الخطورة مرتبة

 الموت تحدث التي المواد وهي(Toxic Substances)  السامة المواد ويشمل 6.٥ الخطواة فاع
 صلبة تكون وهذه المواد للجلد مالمستها أو استنشاقها أو ابتالرعها رعند للبشا الشديد الضاا أو
 .سائلة أو

 

 (Infectious Substances) للعدوى المسببة المواد
 7 رقم الخطورة مرتبة

 والكائنات والفياوسات والطفيليات والفطايات البكتايا مثل حية دقيقة كائنات تحتوي التي وهي
تسبب  أنها مقبولة بصواة يعتقد أو رعنها يعاف والتي والمتحواة والمهجنة جينيا   المهندسة الدقيقة

 .الحيوانات أو للبشا األماا 

 

  (Corrosives)كلةاأل  المواد
  ٨رقم  الخطورة مرتبة

 شديدا   تلفا   الكيميائي نشاطها طايق رعن تسبب الخطواة من الماتبة هذه في تصنف التي المواد
 أو األخاى بها والبضائع المحيطة ياتاو للح تسابها رعند تسبب كما الحية لألنسجة رعند مالمستها

سام  بعضها غازات تصارعد ذلك رعن الحاالت من كثيا في وينشأ تلفا  شديدا   النقل وسائل
 .االشتعالو  االنفجاا الجوي مع الهواء خليطه يسبب قد اآلخا والبع 

 

  Miscellaneous Dangerous Substances متفرقة خطرة مواد
 ٩رقم  الخطورة مرتبة

 وال البيئة رعلى خطاا   أو النقل خالل خطاا   تشكل التي المواد الخطواة من الماتبة هذه وتضم
 .للخطواة األخاى الماتبات ضمن تصنيف تنداج
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 األكالة السموم
 :يلي ما األكالة السموم تشمل

 أو والنيتايك والهيداوكلوايك الكبايتيك كحم  معدنية أحما  إما وهي :األحما  .٥
 .والبوايك واألكساليك والفينيك (الخليك) األسيتيك كحم  أحما  رعضوية

 .واألمونيوم والبوتاسيوم الصوديوم هيداوكسيد مثل :القلويات .2
وكلوايد  البوتاسيوم وبامنجانات الباايوم وكلوايد األنتيمون كلوايد ثالثي مثل :األمالح بع  .2

 .الكاوم وأمالح الفضة ونتاات (السيانيدات) وسيانيكالهيد أمالح إلي باإلضافة هذا .الزئبق

 تبدأ أرعااضها فإن ولذلك تالمسها أن بمجاد الخاليا رعلي األكالة السموم تؤثا :العامة األرعاا 
 ثم والمعدة والمايء البلعوم إلي ويمتد والشفتين بالفم يبدأ محاق شديد ألم بشكل تعاطي السم بعد

 تكون نتيجة أسود لون ذي متكاا بقيء مصحوبا   ويكون كله يعم البطن حتى األلم ينتشا
مساك شديد رعطش من ويشكو الماي  والقلوي الحمضي الهيماتين  التسمم حالة في وا 

سهال باألحما   .والكالم والبلع التنفس في البول وصعوبة قلة مع بالقلويات التسمم حالة في وا 
 االختناق إلي أو والوهن العام العصبية الصدمة إلي الحاالت هذه في العاجلة الوفاة سبب وياجع
 أو النيتايك حم  أو األمونيا أبخاة رعن التسمم نجم إذا خصوصا   المزماا للسان أديما نتيجة
 الحاد البايتون التهاب إلي يؤدي مما المعدة انثقاب رعن الوفاة تنجم أن ويمكن الخليك حم 

(acute peritonitis) المايء ضيق نتيجة اإلنهاك إلي سببها فياجع اآلجلة الوفاة أما. 
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 المعدنية األحماض الا أو 
 :الكبريتيك حمض .1

 يمتص اللون وكالهما فأسما التجااي الحم  أما اللون رعديم القوام زيتي سائل النقي الحم 
 آما في كثياا   الصنارعة في الحم  هذا ويستعمل شديدة حاااة اتحادهما من وتنطلق بشااهة الماء

 .2سم ١-4 حوالي منه القاتلة الجارعة تبلغ .البطاايات صنارعة

 

 :المعالجة

 الماي  ألن المقيئات استعمال رعدم وكذلك المعدة انثقاب من خوفا   للمعدة غسيل رعمل يحظا
 أكسيد ثاني ألن والبيكابونات الكابونات أمالح استعمال يجوز ال كما الكفاية بما فيه يقيئ

 والحليب الماء استعمال ويعتبا .وانثقابها المعدة جداا تمدد يؤدى إلي رعنهما الناتج الكابون
 الغشاء ويلطف يحمي ألنه ولكن فقط يخفف الحم  ألنه ليس الحليب ويفضل رعالج أفضل

 أقل والحم  الحليب تفارعل الناتجة بين الحاااة وكذلك أيضا   والمعدة للمايء المبطن المخاطي
 .والحم  الماء بين الناتجة تلك من

 

 :الهيدروكلوريك حمض .2

 الائوية األرعاا  التنفسية معه تكثا ولذلك التطايا سايع اللون رعديم سائل النقي الحم 
حوالي  تبلغ منه القاتلة والجارعة .الكبايتيك حم  من سمية أقل وهو واالختناق التنفس ورعسا
 كما وتنظيفها المعادن لحام في وأيضا   الطبية األغاا  في الحم  هذا يستعمل .2سم ٥١

 النسبة هذه تزيد وقد  %2 بنسبة المعدة في الحم  هذا من الصنارعات، ويوجد كثيا في يدخل
 المعدة، بل في لوجوده إيجابية نتائج الكيميائية االختباااتتعطي  أن يكفي ال تقل، ولذلك أو

 الطبيعية المعدالت تفوق المعدة في الكمية الموجودة أن يثبت وأن الفعلية أميته تقدا أن يجب
 .لوجوده

 

 :والمعالجة والعالمات األعراض

 األبي ، تتلون باللون بل تفحم أي فيها يظها ال األنسجة أن إال الكبايتيك حم  نسق رعلى
 .ظهواا   أكثا التنفسية والمسالك الهوائية والقصبة الحنجاة التهاب أن ويالحظ
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 النيتريك حمض .3

 ذات أكاسيد النيتاوجين أبخاة منه وتتصارعد التطايا سايع اللون رعديم أو أصفا النقي الحم 
 حم  النيتايك ويستعمل .الظهوا شديدة التنفسية األرعاا  تكون ولذلك يةاو الك النفاذة الاائحة

 المعالجة .بالفم 2سم6 حوالي القاتلة والكمية واألصباغ المفاقعات صنارعة وخاصة الصنارعة في
 .السابق االخاى األحما  رعلى نسق

 

 القلويات :ثانياا 
 صلبة متميهة مواد وهي البوتاسيوم اتنابو كو  البوتاسيوم سيدكوهيداو  الصوديوم هيداوكسيد مثل

 رعاضيا   إحداها من التسمم يحدث وقد والمنظفات الصابون صنارعة وخاصة الصنارعة في تستعمل
 محدثة والبلعوم للفم المبطن بالغشاء القلوي بلواات تلتصق الحالة هذه وفي الصلبة سواء بحالتها

 بالمايء حاوق إحداث إلي شابه ويؤدي الماء في المذاب القلوي يشاب شديدة وقد وحاوقا   ألما  
 القلوي بةإذا نتيجة تكون الناجمة المايء وحاوق .البلعوم أو بالفم حاوق أي إحداث دون

 بالمايء المحيطة األنسجة تنخا ذلك وتكون نتيجة المايء جداا بأنسجة والدهون للباوتينات
 كابونات من جم ٥١البوتاسيوم و أو الصوديوم داوكسيديه من جملم ١ حوالي القاتلة والجارعة

 .البوتاسيوم

 

 :المعالجة

 لتجنب ضعيفا   كان ولو بحم  القلوي معادلة تجوز وال المعدنية باألحما  التسمم حاالت مثل
 المضادات الماي  بإرعطاء المايء حاوق تعالج .ذلك رعن الناتجة الحاااة من الكم الهائل

 .الكواتيزونوماكبات  الحيوية
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 األمونيوم النشادر هيدروكسيد

 سائل وهي التنظيف والتبيي  في المنازل وفي الجلد صنارعة مثل الصنارعة في النشادا تستعمل
 انكساا أو المصانع في النشادا أنابيب انفجاا يؤدي وقد خانقة نفاذة اائحة وذو اللون رعديم

 الموجودين األشخاص تسمم إلي مؤديا   الغازات من بياةك ميةك إطالق إلي المعامل في زجاجتها
 .في المكان

 

 األعراض

خاصة  بصواة فيها وتتجلى النيتايك حم  وخاصة األكالة األحما  رعن قيل ما كل تشبه
 .الائوية التنفسية األرعاا 

 

 :العضوية األحماض
 :الفينيك الكربوليك حمض .1

 معاوفة نفاذة ذات اائحة التطايا سهلة متميهه بيضاء بلواات ذات صلبة مادة النقي الحم 
 في الذي يستعمل الخام الحم  أما والجلساين الكحول في الذوبان وسايع الماء في الذوبان قليل

ورعند  .الاائحة نفاذ الملمس لزق القوام غليظ اللون أسود سائل فهو المياه لدواات كمطها المنازل
 لتهاباو  القلبية العضلة وتثبيط زيكالما  العصبي الجهاز شلل إلي ذلك يؤدي الحم  امتصاص

 .(glomeruli)الكبيبات الكلوية

 

 :لمعالجةا

 تآكل يصحبها ال التي بحم  الفينيك التسمم حاالت في والمقيئات المعدية األنبوبة تستعمل
 المعدة وتغسل (ipecac syrup) الذهب رعاق هو المستعملة المقيئات بالمايء وأفضل

 بتهإذا لسارعة الخاوع زيت استعمال ويفضل 2سم 60 حوالي) الخاوع أو الزيتون زيت باستعمال
 لوقاية البي  زالل أو الزيتون زيت من كمية تاك ومن المستحسن امتصاصه منع وكذلك للسم
 القطن من بقطعة مسحها فيجب الجلد لحاوق بالنسبة أما .التآكل من المخاطي المعدة غشاء
 تنفس إجااء األما يستلزم وقد كلوي رعمل غسيل يتم ثم والصابون بالماء أو الخاوع بزيت المبللة

 .الائوي لتهاباالمن  للوقاية حيوية مضادات الماي  إرعطاء يحسن آما صنارعي
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 :واألكساالت األكساليك حامض .2

 في الذوبان وهي سهلة النبات سكا تشبه اللون بيضاء بلواات هيئة رعلي وأمالحه الحم  يوجد
. والطبارعة الجلود صنارعة في تستعمل كما الحبا بقع وخاصة البقع إزالة في وتستعمل الماء
 الكالسيوم ياسب متصاصاال بعد أنه إذ أهم أثاا   للحم  ولكن شديد غيا للحم  األكال واألثا
لي المخية المااكز شلل إلي مما يؤدي الدم من  إلي باإلضافة وتوقفها القلب رعضلة اضطااب وا 

 الحم  من القاتلة والجارعة. فيها الكالسيوم أكساالت بلواات من تااكم الكلوية القنوات انسداد
 .2سم ٥0

 

 :المعالجة

وذلك  اللبن أو الكالسيوم الكتات محلول هيئة رعلي بالفم الكالسيوم من كبياة كمية الماي  يعطي
 مستوي إلرعادة بالوايد الكالسيوم يعطي كما امتصاصه ومنع بالمعدة الموجود الحم  لتاسيب
 الفم رعلي تآكل رعالمات ظهات إذا المعدة غسل ويجب الطبيعي وضعه إلي في الدم الكالسيوم

 ورعمل الحليب أو البي  زالل بإرعطاء المخاطي الغشاء تآكل ويمنع شديد بحذا الشفتين أو
 .كلوي فشل حدث إذا كلوي غسيل
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 الغازية السموم
 الكربون أكسيد لأو .1

 :الخواص

 تهيج أي في يتسبب وال والاائحة والطعم اللون رعديمة الغازات من الكابون أكسيد لأو  غاز يعتبا
 قابل غاز وهو الهواء من نسبيا   أخف إنه كما كيميائيا   متعادل إنه حيث لألغشية المخاطية

 .الكابون ثاني أكسيد إلى يتحول حيث لالشتعال

 

 :التسمم كيفية

 أو رعاضية الوفاة كانت سواء   سنويا   الوفيات من العديد رعن مسئول الكابون أكسيد لأو  غاز
 الشديد المناخ ذات الدول في وخاصة الشتاء فصل في يكون حدوثا   الحاالت وأكثا هذه انتحااية،
 الغازية أو الصلبة أو السائلة الوقود لمواد المكشوف التدفئة بالحاق نتيجة وذلك الباودة

 لأو  غاز يتسبب كما معيبة، مواقد أو التهويةقليلة  غاف في والبوتاجاز والفحم كالكياوسين
 .إليهم النياان امتداد األبنية وقبل داخل وخاصة الحاائق ضحايا أكثا وفاة في الكابون أكسيد

 

 :السامة التأثيرات

 فغاز األكسجين، من الجسم خاليا لحامان كنتيجة الكابون أكسيد لأو  لغاز السامة التأثياات تنشأ
 هيموجلوبين، الكاابوكسي مادة مكونا   الدم بهيموجلوبين استنشاقه رعند يتحد أكسيد الكابون لأو 

 رعلى الكيميائية المجمورعة بنفس يتحدان واألكسجين الكابون أكسيد لأو غازي  من كال   إن وحيث
 .األكسجين حمل رعن رعاجزا   يكون المتكون الكاابوكسي هيموجلوبين فإن الهيموجلوبين، جزيء

ذاو   رعنه ماة 240-200ــــــ ب أرعلى الكابون ل أكسيدأو  بغاز لالتحاد الهيموجلوبين قابلية أن رعلم ا 
 رعنه ينشأ الهواء من جزء ٥١00 في الكابون أسيد لأو  غاز من واحدا   جزءا   فإن باألكسجين،

 .هيموجلوبين كاابوكسي إلى الدم هيموجلوبين من % ١0تحول االتزان رعند

 من األكسجين تحاا مؤثا بشكل يعاقل المتكون هيموجلوبين الكاابوكسي فإن ذلك رعلى ةو ورعال
 .جزيء الهيموجلوبين
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 :التسمم وعالمات األعراض
 في الغاز اكيزت :رعوامل ثالثة مع الكابون أكسيد لأو  بغاز التسمم ورعالمات أرعاا  تتناسب
 العوامل هذه تؤدي حيث المبذول، العضلي والمجهود للغاز التعا  المستنشق ومدة الهواء
 األكسجين نقص أرعاا  ظهوا بالتاليو  الدم الكاابوكسي هيموجلوبين نسب تغيا إلى الثالثة
 .الدماغ وخاصة الجسم وخاليا أنسجة رعلى

 أرعاا  أي رعادة توجد ال الهواء، في الكابون أكسيد لأو  من % 0.0٥ قداه تاكيز فعند ورعليه
 رعند أما % ٥0 من أكثا بالدم هيموجلوبين الكاابوكسي نسبة من يافع ال هذا التاكيز إن حيث

يحدث  هذا فإن معتدل، رعضلي نشاط وجود في واحدة سارعة لمدة% 0.0١ قداه لتاكيز التعا 
 اإلحساس رعن رعبااة رعندئذ األرعاا  ، وتكون%20 بالدم قداه هيموجلوبين للكاابوكسي تاكيزا  

 الغاز تاكيز لنفس التعا  مدة زادت أو النشاط العضلي زاد إذاف. الشدة متوسط ناب  بصداع
 ما إلى لتصل بالدم الكابون ل أكسيدأو  غاز نسبة بالتالي معه تاتفع المستنشق الهواء في السابق

 بالقلق واالاتباك المصحوب بالصداع الحد يشتد الشعوا هذا ورعند ،%١0- 20بين يشتد
مجهود  أي بذل رعند إغماء ويحدث والقيء بالغثيان شعوا مع البصاي والخلل بالدواا واإلحساس

 الدم فإن المستنشق، الهواء في % 0.٥ إلى الكابون أكسيد لأو  غاز تاكيز وبوصول .رعضلي
 الغيبوبة حدوث إلى يؤدي مما هيموجلوبين الكاابوسي %٩0-١0من  سيحتوي رعندئذ

 .الوفاة ثم التنفسي ومن والفشل واالختالجات

 

 :التسمم معالجة

 وجود في الفعال صطنارعياال التنفس تقديم رعلى الكابون أكسيد لأو  بغاز التسمم معالجة تعتمد
 لذلك يستخدمو  .الكابون أكسيد لأو  لغاز أثا أي غياب وفي رعالي تحت ضغط أكسجين

 من جزئيا   ولو ولتخفيف الكابون أكسيد لأو  غاز إحالله محل ذلك يتيح حيث النقي األكسجين
 األنسجة احتياج ولتقليل الدم، في بالزما األكسجين بذوبان األنسجة رعلى األكسجين نقص آثاا

 للمساهمة الجسم تبايد إلى نلجأ وقد تام، سكون حالة في يبقى أن يجب الماي  فإن لألكسجين
 .األكسجين إلى حتياجاال تقليل في
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 المعدنية السموم
 :بالرصاص التسمم

 من ببطء يتم امتصاصه فإن بالفم الاصاص ماكبات تعاطي رعند :الاصاص ماكبات امتصاص
 استنشاق رعند وكذلك الائتين من امتصاصه فيتم المنصها الاصاص أبخاة في حالة أما األمعاء
 واألغشية الجلد من يمتص الماكب هذا فإن الاصاص أيثيل حالة اابع في وأما الاصاص غباا

 سماب يعاف ما فهو رعموما   بالاصاص التسمم أرعاا  أخطا أما. لالستنشاق باإلضافة المخاطية
 بالدم الاصاص نسبة ااتفاع نتيجة وينشأ (lead encephalopathy)الاصاص دماغ ما 
 وتظها العصبي الجهاز رعلي يؤثا مما الدماغي الدموي بعبواه الحاجز تسمح داجة كبياة إلي

 .المتسمم بحياة تؤدي قد غيبوبة صارعية تتبعها تشخيصيه نوبات شكل رعلي األرعاا 

 المؤدي العصبي التوصيل قلة منها أشكال بعدة فتتجلى بالاصاص المزمن التسمم أرعاا  أما
 وكنتيجة .الكاحلو  الاسغ بمفصلي سقوط شكل رعلي حاكي رعصبي إلي ارعتالل النهاية في

 دم فقا فيحدث بالدم ليةو األ الهيم مادة تخليق رعن المسؤولةاإلنزيمات  لعمل الاصاص لتعطيل
(anaemia) لتخليق الهيم ليةو األ المواد وتتااكم  (haem)شكل رعلي الحمااء الدم كايات في 

 من بالاصاص المزمن التسمم رعلي تشخيص المسارعدة في وتسهم األزاق باللون تصطبغ بقع
 .الدم رعينات فحص خالل

 التسمم ويحدث الدم ضغط في ااتفاع رعنه بالكلية ينشأ قصوا إلي المزمن التسمم ويؤدي
 بين رعالقة هناكو  إجها  الحوامل في يتسبب قد كما والنساء الاجال لدي رعقما   بالاصاص

 رعصبي حاكي وخلل رعصبي قصوا أرعاا  ظهوا بينو  األطفال في بالاصاص التسمم
 .وتخلف

 

 بالزئبق التسمم

 في كما يدخل الحاااة قياسو  الدم وضغط الجوي الضغط قياس أجهزة صنارعة في الزئبق يستخدم
المعوي  نسدادباال المصابين للماضى إرعطاؤه قديما   الشائع وكان األسنان وحشو السبائك صنارعة

(intussusception) العالج بقصد. 

 حفظ في للفطايات المستخدم كقاتل الزئبق ميثيل ماكب العضوية الزئبق ماكبات أشها ومن
 .زاارعتها لحين التعفن من الحبوب
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 في الخصوص وجه ورعلى الغافة حاااة داجة رعند الزئبق بخاا يشكل :الزئبق ماكبات امتصاص
 لاو المتد العمل أماكنو  األسنان رعياداتو  المعامل في األفااد رعلي صحيا   خطاا   األماكن المغلقة

 الزئبق أمالحو  المعدني السم بهذا تسمما   يسبب فاستنشاقه .العنصاية في صواته الزئبق فيها
 .األمعاء من بسارعة تمتص

 لألسماكو  .واألمعاء المعدة من لكل المخاطية األغشية رعلي المهيج أثاها إلي باإلضافة
 بهذه الملوثة المياه من أجسامها في الزئبق أمالح تاكيز رعلي قداة خاصة البحاية الكائناتو 

 ماك بالزئبق المزمن التسمم مصادا من مصداا   األسماك كغذاء هذه استهالك يكونو  األمالح
 .ميناماتا بداء الناتج التسمم وسمي باليابان ميناماتا خليج في حدث

 

 :بالفوسفور التسمم

 والمستخدم في األصفا الفوسفوا أما السمية، قليل إنه حيث نسبيا   آمنا   األحما الفوسفوا يعتبا
 جارعات تعاطيو  .للغاية السمية شديد فهو القواا  سموم وصنارعة النااية األلعاب صنارعة
سهالو  وقيء غثيان يؤدى إلي صغياة  حموضة زيادةو  الدم ضغط انخفا  نتيجة انهيااو  شديد ا 
 .بالكبد شديد تلفو  الدم

 

 :بالزرنيخ التسمم

 وقد نشأت اآلخاين قتل في استخداما   السموم سعأو  بأنه طويلة قاون مدي رعلي الزانيخ أشتها
 :وهي ثالث بصفات يتمتع من كونه السمعة هذه

 مختلف في تقديمها يسهل حيث مميز لون أو اائحة وال طعم بال تكون تكاد ماكباته أن :ال  أو 
 .الايبة تثيا أن دون األطعمة والمشاوبات

 رعن الجاني فيه يبتعد حد إلي تطول قد فتاة بعد يبدأ بالزانيخ التسمم أرعاا  ظهوا :ثانيا  
 .رعليه المجني

 ال بحيث السااية المعوية األماا  من كثيا مع تختلط رعنه الناشئة التسممية األرعاا  أن: ثالثا  
 .المعالج لدي الطبيب شكا   تثيا

 السيااميك صنارعة فيو  الحائط واقو  الدهاناتو  القواا و  الطحالب مبيدات في الزانيخ يستخدم
 في للذوبان قابل مسحوق هوو  الزانيخ أكسيد ثالث سمية الزانيخ ماكبات أخطا منو  الزجاجو 
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 األمعاء طايق رعن امتصاصه يتمو  مليجاام 20 إلي 60 بين حاو تتا  القاتلة منه الجارعةو  الماء
 صواة هناكو  .سارعات رعدة إلي سارعة ابع من حاو تتا  فتاة زمنية بعد األرعاا  تظها حيث ببطء
 كميات تشكلو  مباشاة الدم إلي االستنشاق رعن طايق امتصاصه يتمو  األاسين غاز هيو  أخاي
 .التسمم الحاد إلي تؤدي إذ شديدا   خطاا   المحيط الهواء في منه ضئيلة

 

 :بالزرنيخ التسمم معالجة

 رعن من الزانيخ الجسم تخليص إلى للزانيخ التعا  زيادة وقف إلى باإلضافة العالج يعتمد
 .(BAL).البال بمادة (chelating) البحاالست طايق

 

 :بالحديد التسمم

 شائع خاصة بها والتسمم (anemia) الدم فقا حاالت رعالج في جدا   مهمة الحديد أمالح تعتبا
 .كجم/ميلليجاام 20 السامة الجارعة وتعتبا األطفال بين

 

 :المعالجة

كابونات  باستخدام معدي غسيل رعمل أو قيء وجود رعدم في ذلكو  بالتقيؤ االمتصاص وقف
 المغنسيوم كسلفات مسهالت استعمالو  تال/جاام 20 بنسبة (Na bicarbonate) الصوديوم

(magnesium sulfate) الحديد أقااص من كمية إخااج رعلي يسارعد حيث. 

 

 :بالسيلنيوم التسمم

شائع  به التسمم يجعل مما الشعا قشاة لعالج كشامبو السيلنيوم كبايتيت استعمال اآلن يكثا
 غثيان به التسمم أرعاا  وتشمل المنازل في بكثاة لتواجده ذلكو  األطفال في وخاصة الحدوث
 .الدم ضغط في هبوطو  الحاااة داجة في ااتفاعو  تهيج وتشنج ثم وقيء
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 :باأللومنيوم التسمم

 كما يستعمل .الصنارعات من العديد في يدخل فهو االنتشاا الشائعة المواد من األلومنيوم يعتبا
 ,kaolin) لإلسهال كمضادو (buffered aspirin)  المسكنات معو  للحموضة، كمضاد طبيا  

aluminum magnesium silicate)  قابضة كمادة يستخدم كما (astringents).  المعدلو 
 ،أرعاا  تقايبا   2 حوالي الشاب وماء الغذاء في األلومنيوم لاو لتنيوميا ،  ملجم ١الطبيعي 

 التسمم أرعاا  (ENCEPHALOPATHY) أخطا من الدماغ ما  يعتبا :التسمم
 التاكيز قلة األبصاا في ضعف اليدين في ارعشة الكالم في بصعوبة يختصو  باأللومنيوم

 . (MICROCYTIC ANAEMIA)دم فقاو  في العظام لين أيضا   يحدث كما االنتباهو 

 

 المعالجة

 حاالت في ذلكو (DEFEROXAMINE)  بالديفياوكسمين باأللومنيوم التسمم حاالت تعالج
 .مل / ميكاوجاام 200 بالدم األلومنيوم ااتفاع مستوي

 

 :أخطار التسخين والتجفيف
امكان حدوث شاااة و  ذات داجة غليان منخفضة يجب استبعاد اللهبرعند تسخين المذيبات  .٥

 .كهابية
يستخدم الغاز رعند و  الحمامات المائية أساساو  يكون التسخين رعامة بالكهاباء لحمامات الزيت .2

 .الضاواة تحت مااقبة جيدة
السوائل القابلة لالشتعال يجب ضبط حاااة الحمامات بتاموستات رعلى داجة حاااة  لتسخين .2

ذاللسائل و  االشتعالم رعن داجة ° 20 رعن تقل  .معدنيتعذا ذلك يستخدم حمام  ا 
تستخدم حمامات التسخين رعلى أاضية البنش ويجب رعدم افعها بحلقات معدنية، كما يجب  .4

 .منع زيادة حجم وسط التسخين
ال في الحاالت التي ال تتأثا بعدم انتظام التوزيع إحمامات الامل في التسخين  ال تستخدم .١

 .ن ال يكون الامل المستخدم ذو حافة حادةأالحاااى كما يجب 
 .االنفجاا إلىيجب اتخاذ إجااءات مناسبة رعند تجفيف المواد التي ينجم رعنها جو يؤدى  .6
 .جب أن تكون في مكان جيد التهويةأبخاة ي أواألفاان التي ينجم رعن استخدامها غازات  .١
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تلتهب رعند تجفيفها يجب أن تكون االفاان مزودة بمنظم  أوالمواد التي ال تتحمل الحاااة  .٩
 %.20لداجة الحاااة ويضبط رعلى داجة أقل من داجة انصهاا المواد بنسبة 

 

 :أخطار الخراطيم والسدادات المطاطية
 .أن تكون الخااطيم المستخدمة مناسبة لداجات حاااة التشغيل والضغط الالزم يجب .٥
 .من نورعية وصالحية الخااطيم المستخدمة ستماااابيجب التأكد  .2
ن تؤمن أكما يجب ( كوليه)محابس مناسبة  باستخداميجب تأمين الخااطيم ضد االنزالق  .2

 .ضد الحاااة الزائدة التي تسبب رعيوب بها
الغاز الذى يما  أوتتأثا بنورعية السائل  ستخدمة في التوصيالت يجب أن الالخااطيم الم .4

 .فيها
يتم ذلك رعلى أاضية و  لعمل ثقوب في السدادات المطامية يجب استخدام ثاقب مناسب .١

 .مناسبة
ال تسحب لداخل الجهاز تحت تأثيا الضغط و  يجب أن تكون السدادات المطاطية مناسبة .6

 .المنخف 
 .المواد اللزجة فال تنزلق للخااج أويجب أن ال تتأثا السدادات بتأثيا القلويات  .١

 

 :أخطار اسطوانات الغاز المضغوط
 .توضع االسطوانات خااج مكان العمل ويوصل الغاز للتجابة بتوصيالت آمنة .٥
 .سالسل معدنية باستخداميتم تأمين األسطوانات من الوقوع  .2
 أوت سامة يجب وضعها داخل المعامل في خزانات الغازات االسطوانات المحتوية رعلى غازا .2

 .دواليب دائمة التهوية
 .االسطوانات المحتوية رعلى غازات ضااة بالصحة رعموما يجب أن تكون صغياة الحجم .4
المانومتاات والجلب المستخدمة في االسطوانات المحتوية رعلى غازات مؤكسدة من  .١

 .تكون خالية من الزيت والشحوماتاألكسجين وفوق أكسيد النيتاوجين يجب أن 
 .وجود بطاقة تعايف بمحتويات االسطوانة .6
 .تحايك االسطوانات رعلى رعابة خاصة .١
 .تخزين االسطوانات في مكان آمن جيد التهوية بعيد رعن الحاااة .٩
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 .منظم مناسب يغلق رعندما ال تستخدم االسطوانة استخدام .٩
 .واطوبةغلق االسطوانة رعندما تفاغ حتى ال يدخل هواء  .٥0
م ١0رعند تبخا الغازات المسالة تحت ضغط يجب أن ال يحدث ااتفاع داجة الحاااة رعن  .٥٥

استخدام مياه ساخنة لتسخين آنية يما فيها  أوقماش ساخن  أونتيجة حمامات ساخنة )
 (.الغاز

 .تكون الخااطيم المستخدمة محكمة وال تسمح بتساب الغاز .٥2
لتجنب  ببطيء االشتعالتفتح صمامات الغازات التي تشتعل والمؤكسدة التي تسارعد رعلى  .٥2

 (.األيداوجين، األكسجين، الفلوا)الحاائق 
ال تستخدم رعدة لفتح )يجب رعدم استخدام االسطوانات التي ال تفتح صماماتها باليد  .٥4

 (.االسطوانات
لغازات ويجب رعدم طاق يجب استخدام منظم مناسب للضغط رعند استعمال اسطوانات ا .٥١

 .االسطوانة أواجزاء المنظم 
 .رعند العمل بالغازات الخطاة يجب التخلص من الغاز الزائد .٥6
 .معدنيغطاء  لألسطواناتيجب أن يكون  .٥١
 .رعلى صالحية األسطوانات لالستخدام الدواييجب الكشف  .٥٩

 

 :أخطار استخدام الماصات
 :عند استخدام الماصات في األغراض المعملية يجب

 .استخدام مضخات لسحب المحاليل .٥
 .رعند رعدم االستخدام اأسيتحفظ الماصة في وضع  .2
 .تلوثت الماصة إذاتزال مضخات السحب مباشاة  .2
 .المعدية أوتوضع قطعة من القماش رعند فوهة الماصة المستخدمة في سحب المواد السامة  .4
 .معدية من فوهة الماصة أوتجنب اسقاط مواد سامة  .١
 .توكالفأو د مطهاة الستقبال السوائل المعدية ثم توضع في توضع فوطة بها موا .6
 .ناءرعلى جداا اإل أوتفاغ الماصة بالقاب من سطح السائل  .١
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 :أخطار التعامل مع االجهزة الزجاجية والزجاج المكسور
 .لتا ١ال يجب إجااء تجااب في زجاجيات اقيقة الجداا ألحجام تزيد رعن  .٥
م ٥40حاااة مياه التبايد وبخاا المادة التي يااد تكثيفها رعن يجب أال يزيد الفاق بين داجة  .2

 (.م200 إلىفي حالة زجاج البواوسليكات يمكن أن يصل الفاق )
سدادات  أوفي خااطيم ( تامومتاات، أنابيب)الشكل  أسطوانيةال يجب إدخال الزجاجيات  .2

 .استخدام قفازات مناسبة نفلينية بدو 
 .جية رعند تاكيبها خالية من وقوع تحميل رعلى بع  أجزائهاياارعى أن تكون األجهزة الزجا .4
 .األجهزة التي يجاى بها تفارعالت خطاة يجب تاكيبها في خزانة الغاز .١
مثل الطاق الهين بقطعة من الخشب، )رعند فتح السدادات الزجاجية يجب إتباع أسلوب آمن  .6

 .(التسخين بالماء الدافئ أووالسايع لعنق القااوة  والتسخين الحذا
يجب تسخينها من جهة واحدة بل يجب ان يوزع التسخين رعلى  األجهزة الزجاجية المفاغة ال .١

 .جميع الجهات لتالفي الكسا
 .شاخ قبل تفايغها أييجب التأكد من أن األجهزة الزجاجية خالية من  .٩
في حالة التقطيا تحت ضغط منخف  يستحسن وجود انبوبة شعاية زجاجية تسمح بماوا  .٩

 . التسخين الزائدو  تالفيا لعدم انتظام الغليان( النيتاوجين أوواء اله)الغازات 
للوقاية من قطع الزجاج المتناثاة نتيجة كسا جهاز أثناء تفايغه يجب العمل في خزانة  .٥0

 .واقيالغازات خلف ساتا 
 .رعند التعامل مع الزجاج المكسوا يجب لبس نظااة حماية جيدة .٥٥
 .استخدام قفازات لجمع االجزاء الزجاجية المكسواةو  الحاص من التعا  للزجاج المكسوا .٥2
 .جااوف لجمع الزجاج المكسواو  استخدام فاشاة .٥2
 .االجزاء الصغياة من الزجاج المكسوا إلزاحةاستخدام قطن مبلل  .٥4
 .بيولوجيا أوكان الزجاج غيا ملوث كيميائيا  إذااستخدام مكنسة كهابية  .٥١
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 :المسببة للسرطان المخاطر الناجمة عن المواد الكيميائية
إن اإلصابة بالساطان قد تحدث رعند األشخاص الذين يقومون بأرعمال تستوجب التعا  

أشعة )، األشعة السينية والزانيخالمستما لبع  المواد الكيميائية، فمثال  الزفت والنفط  أوالمتكاا 
وبع  األمينات العطاية تسبب  SKIN CANCERاإلصابة بساطان الجلد  إلىتؤدي ( أكس

ساطان  إلىاإلصابة بساطان المثانة والمجااي البولية، والنيكل وبع  الغازات واألبخاة تؤدي 
 .ساطان خاليا الدم أو، (الدم  إبيضا)اإلصابة باللوكيميا  إلىأما البنزين فيؤدي  .الائة

 

 :بة للسرطاناالحتياطات الالزمة عند التعامل مع المواد الكيميائية المسب
 أوأبخاتها العالقة بالهواء  استنشاقذلك بتفادي و  يجب الحذا الشديد رعند التعامل مع هذه المواد

داجة خطواة كل و  هذه االحتياطات تعتمد رعلى طبيعةو  رعن طايق الجلد، امتصاصها أو ابتالرعها
 .مادة

 إلى، باإلضافة اسمهااني مغلقة مكتوب رعليها بوضوح أو يجب حفظ المواد المسببة للساطان في 
 .خواصها الساطانية، كما يجب حفظها في خزانة خاصة تسمى بخزانة المواد المسببة للساطان

يجب أن يتم استخدام هذه المواد في معمل جيد التهوية به دوالب يحتوي رعلى ماوحة تفايغ جيدة 
 توفا صنابيا ماء تفتح بالقدم ومناشف واقية إلىلطاد الغازات، باإلضافة 

 المعاطف المالئمة، كما يجب غسل جميع األشياء المصنورعة من المطاطو  القفازات ااتداءيجب 
غسلها منفاده رعن غياها من و  يجب رعزل المالبس الملوثةو  البالستيك بعد العمل مباشاةو 

 .رعن ااتداء المعاطف المعملية خااج المعامل االمتناعكذلك و  المالبس

العمل رعلى و  إن أمكن،( بوداة)جودة رعلى شكل مساحيق يجب تجنب استخدام الماكبات المو 
 (رعجينة أوشكل معلق  ىرعل) متبخاةمساحيق غيا  إلىتحويلها 

 االمتناعكذلك و  ،االبتالعاستخدام مواد التجميل لتالفي مخاطا  أوالشاب و  االمتناع رعن األكل
 .رعن استخدام الماصات رعن طايق الفم

 .الصابونو  بالماءفي حالة تلوث الجلد يجب غسلة جيدا  
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 :بعض المواد الكيميائية المسببة للسرطان
معظم هذه المواد رعند دخولها الجسم تتااكم فيه حيث ال يتمكن الجسم من التخلص منها مثل بقية 

من هنا تباز مدى و  لذا فإن جارعة واحدة قد تكون كافية لإلصابة بالساطان، .المواد السامة
حيث أنه من الصعوبة جدا  و  باالحتياطات السالفة الذكا أثناء العمل في المعامل، االلتزامأهمية 

رعدد ضخم و  حصا جميع المواد المسببة للساطان ألن هناك المئات منها المعاوفة بقابليتها
في معظم دول  استعمالهاالتي حذا و  األكثا شيورعا  و  لذلك سنداج أهم المواد خطواةو  به مشتبه
 .العالم

التي منع و  ببع  المواد الكيميائية التي أثبتت فعاليتها في تسبب الساطان لإلنسانقائمة  .٥
 :في الكثيا من المؤسسات الصنارعية في العالم استعمالها

 نفثيل أمين -
 بنزيدين -
 الخ  ...المواد الكيميائية المشعة -

ببع  المواد الكيميائية التي أثبتت فعاليتها في تسبب الساطان لدى الحيوانات من  قائمة .2
 خالل التجااب التي أجايت رعليها

  .الهيداوكابونات األاوماتية المتعددة الحلقات مثل بنزوبياين -
 . الهيداازينات ومشتقاتها مثل الهيداازين وداي ميثيل هيداازين -
 Cdالكادميوم  Be، بايليومAsاكبات الزاينخ بع  الماكبات الغيا رعضوية مثل م -

 Tiالتيتانيوم و  Niالنيكل  Co الكوبالت 

 

 :مواد أخرى مسببة للسرطان منها -

، حام  HCHO، الفوامالدهيد CHCL3، الكلواوفوام CI2، الكلوا C6H6البنزين 
 .الخ ...NO2، ثاني أكسيد النيتاوجين CH3CL، كلوايد المثيل I2، اليود HCLالهيداوكلوايك 
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 الحرائق وأنواعها
 أنواع المواد المستخدمة في اإلطفاء األسباب الرئيسية للحرائق

مواد ملتهبة وذلك  استعمالمن الحاائق التي تحدث في المعمالت سببها % 2٥من المعاوف أن 
 :مستلزمات ائيسية وهي أوألن لحدوث الحاائق ثالثة أسباب 

 .غازات أورعادة تكون في صواة أبخاة ( وقود) لالشتعالوجود مادة قابلة  .أ 
 %(٥١بنسبة ال تقل رعن ) االشتعالوجود األكسجين الكافي المسارعد رعلى  .ب 
 .المادة اشتعالداجة  إلىااتفاع داجة الحاااة  .ج 

منع حدوثه  أوحدث الحايق الذي يمكن التغلب رعليه و  توفات العناصا الثالث السابقة إذاف
 :رعن ثالثة رعناصا السابقة بالاسم التالي يمكن التعبياو  .إزالة أحد العناصا السابقة أو ستبعاداب
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، لذا يجب أن نتعامل معها االستعمالوحيث أن هناك العديد من المواد الكيميائية الملتهبة مألوفة 

 .بحاص وحذا شديدين

 

 :الحرائق
 :الحرائق أسباب

 :يلي ما الصنارعية المواقعو  المعامل في خاصةو  الحاائق حدوث إلى تؤدي التي األسباب أهم من

 .الالمباالةو  اإلهمالو  الجهل .أ 
 .االنفجاا أو لالشتعال القابلة للمواد السيئ التخزين .ب 
 .التهوية سوء وجود مع لالشتعال القابلة األتابةو  الغازاتو  باألبخاة العمل مكان تشبع .ج 
 .االحتكاك نتيجة الحاااة داجة في رعادي غيا ااتفاع أو شاا حدوث .د 
 تستخدم كهابائية أجهزة من بالقاب االشتعال سهلة مواد وجود أو الكهابائية األرعطال .ه 

 .ألغاا  التسخين
 .السجائا بقايا امي أو الخطاة األماكن من بالقاب الناا إشعال .و 
 .الحاااة بوجود ذاتيا   تشتعل التيو  العمل بمنطقة لالشتعال القابلة والنفايات المهمالت تاك .ز 
 .العمل منطقة أاضيات رعلى لالشتعال القابلة الزيوتو  السائلة النفايات وجود .ح 



 درجة ثالثة - اجراءات السالمة واالمان في المعامل  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه صرف صحي
 

 

 

 22 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :الحريق

 تأثيا بعامل الهواء بأكسجين المشتعلة المادة اتحاد نتيجة تحدث التي الكيميائية الظاهاة تلك هي
 نقطة) تسمىو  مادة لكل بالنسبة الحاااة هذه داجة تختلفو  المواد من مادة معينة لكل حاااة داجة

 .(االشتعال

 

 :االشتعال درجة
 .االشتعالب بدأت المادة تلك إليها وصلت إذا التي الحاااة داجة هي

 :هيو  لالشتعال ضاواية رعناصا ثالثة هنالك

 الخ...قماش، الواق، الخشب مثل صلبة صواة في يوجدو  لالحتااق القابلة المادة أو الوقود .٥
 الخ...الكحول ،البنزين ،الزيوتو  أنوارعها بجميع الشحوم مثل سائلة شبهو  السائلة الحالةو 
 .الخ...الميثان ،االستلين ،البوتان غاز مثل الغازية الحالةو 

 
 

 .األكسجين من حجم% 2٥ رعلى يحتوي الهواء .2

اللهب،  الشاا، مصداهاو  لالشتعال الالزمة الداجة إلى الحاااة داجة بلوغ أي :الحاااة .2
 .الخ … الكيميائية التفارعالت الشمس، أشعة االحتكاك،
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 :المثلث اضالع احد بكسر االشتعال اخماد يتم

 المحتاق غيا ابعادو  لالحتااق القابلة المواد تجزئة هيو  كالحصا التدفق رعن الوقود وقف .٥
 .منها

 مع االتحاد من األكسجين منع ذلك يعنيو  الخنق طايق رعن يتمو  التدفق من األكسجين منع .2
 .اآلخاين العنصاين

 داجة دون ما إلى الحاااة داجة تخفي  أي التبايد طايق رعن يتمو  الحاااي المصدا فصل .2
 .المعينة االشتعال
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 الحريق مخاطر

 :ةالتالي أنواع الثالث في الحريق عن تنتج قد التي المخاطر تلخيص ويمكن

 لإلصابات األفااد حياة تعا  التي المخاطا هيو  األفااد رعلى الخطا: الشخصي الخطا .٥
 .الحايق حدوث رعند األخطاا من للنجاة توفيا تدابيا يستوجب مما

 
 

 المنشآتو  المباني في دماا من يحدث ما هو التدمياي بالخطا المقصود: التدمياي الخطا .2
 قابلة مواد من نفسه المبنى ويهتيح ما ختالفاب التدميا هذا تختلف شدةو  للحايق نتيجة

 حالة في المنتظا غيا يكون المخصص للتخزين المبنى في الناتج فالخطا لالنتشاا،
 لغا  المباني المخصصة أن إلى باإلضافة هذا للسكن، أو كمكاتب المستخدمة المباني
 بها الموجودة المواد نوع منها كثياة رعوامل نتيجة فيها الحايق تأثيا داجة يختلف معين

 هذاو  .االقتصادية قيمتها جانب إلى المبنى داخل في توزيعها طايقةو  لالحتااق مدى قابليتهاو 
 الحايق خطواة مدى في تتحكم التي هي المبنى طبيعية مكوناتو  كمية أن يعني كله
 .رعنه ينتج الذي التدمياي األثاو  استماااهو 

 لمكان القايبة المواقع تهدد التي المخاطا هيو  ااتاو المج رعلى الخطا :التعاضي الخطا .2
 بين مباشا اتصال هناك يكون أن يشتاط الو  الخااجي، الخطا يطلق رعليه لذلكو  الحايق
 القابلة المواد لتعا  نتيجة رعادة الخطواة تنشأ هذهو  هذا .للخطا المعا  المبنىو  الحايق

 فعند لذلك. الخااجي ولهب الحايق لحاااة المبنى يحتويها التي أو منها يتكون التي لالحتااق
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 منطقة غيا في تكون أن إنشائها رعند الماارعي فمن بالوقود للتزود محطة إلنشاء التخطيط
 هذه تعا  يفتا  حيث معينة مسافة بعد رعلى السكنية المباني تكون أن ياارعى أو سكنية
 رعليه يطلق ما هو وهذا المحطة بهذه ما حايق وقع ما إذا ما حالة في كبيا لخطا المباني
 .التعاضي الخطا

 

 :(االشتعال مصادر) الحرائق اسباب

 الحاااة تنتقل حيث الساخنة األسطحو  الغالياتو  األفاان مثل الساخنة األسطحو  االحتكاك .أ 
 اشتعال في تتسببو  الحاااى التوصيل طايق رعن لها المالصقة أو المواد القايبة إلى منها
 .المواد هذه

 قابلة مواد رعلى تحتوى أماكن في القطعو  اللحام أرعمال بسبب الحاائق تحدث :الشاا .ب 
 رعمليات إجااء حالة في ذلكو  المنصها المعدن بسبب أو المتطايا، الشاا بسبب لالشتعال

 .الالزمة السالمة إجااءات اتخاذبدون  القطعو  اللحام
 المواد سايان مثل شيئين بين الحتكاك نتيجة اإلستاتيكية الكهاباء تنتج :الساكنة الكهاباء .ج 

 هيئة رعلى فيه تخاج حد إلى تصل أن إلى الشحنات هذه تتااكمو  البتاول في أنابيب البتاولية
 .اةاو مج ملتهبة مواد أية في حايق حدوث في الشاا هذا يسبب الممكن أن من حيث شاا

 ااتفاع يسبب أكسدة كيميائيتفارعل  بها يحدث المواد بع  :التلقائي أو الذاتي االشتعال .د 
 المواد هذهو  المحيط للجو بتسابها تسمح الو  الحاااة بداجات تحتفظ المواد هذهو  الحاااة داجة
 في القماش من قطع استخدام يتم رعندماو  الدهان، بقاياو  الحيوانيةو  النباتية الزيوت :هي

 الحاااة داجة ااتفاعو  األكسدة بسببو  طويلة، لمدد القماش قطع تاكو  المواد هذه تنظيف
 قطع اشتعال داجة إلى تصل أن إلى للجو رعدم تسابهاو  الحاااة داجة ااتفاع في االستماااو 

 .حدوث حايق مسببة القطع هذه تشتعل بالتاليو  القماش
 .Electrical shortage الكهابائية التمديدات .ه 
 رعلى المشتعلة السجايا بقايا أو السجائا سقوط بسبب الحاائق هذه معظم تحدثو  التدخين .و 

 .األثاث
 .(الباق)الصوارعق .ز 
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 :الحريق منع في تساعد التي الممارسات
 .المعداتو  لألجهزة الدواية الصيانةو  التاتيبو  النظافة .أ 
 .توزيعها طايقةو  كمياتهاو  لالشتعال القابلة المواد انواع جميع مااقبة .ب 
 خالل من الدخانو  اللهب انتشاا لمنع ذلكو  الحايق انذاا نظام مع الهواء تكييف نظام ابط .ج 

 .المبنى من االخاى االجزاء إلىالتكييف  قنوات
 االجهزة انواع جميع تشغيلو  تصميم في السالمة التصميم للوائح ماحلة في الاجوع ينبغي .د 

 .المصنعينو  المقاييسو  للمواصفات الكهابائية المطابقة
 .بالسالمة العاملين تورعيةو  خطواة كثااأل ماكناأل لتحديد ااشادية لوحات ارعداد .ه 

 

 :الحريق انتقال طرق
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 :التوصيل
 احد في حايق يكون كأن موصل خالل من أو المباشاة بالمالمسة يتم بالتوصيل الحاااة انتقال

 هذه طايق رعن الحاااة فتنتقل حديدية، جسوا بواسطة اةاو مج المتصلة بمستودرعات المستودرعات
 قابليتها داجة في المعادن وتختلف .احتااقها يتسبب في مما المجاواة المستودرعات إلى الجسوا
 .للحاااة موصل غيا األخا والبع  للحاااة جيد موصل فبعضها للتوصيل

 

 :اإلشعاع
 المعتمة أو السوداء فاألجسام اآلخا البع  يعكسهاو  األجسام بع  تمتصها الحاااية األشعة
 في الحاااة انتقال يكونو  البااق المصقول السطح ذات أو األجسام الالمعة من اكبا حاااة تمتص
 بل الحاااة يمتص ال الهواءو  كاألشعة الضوئية، الحاااي باإلشعاع موجات شكل رعلي الهواء
 إذا أما داجة الحاااة فتاتفع يمتصها معتما   نكا إذاف ما بجسم تصطدم أن إلى مصداها من ينقلها
 قادا اإلشعاع هذا نأ المعاوفو  .الهواء إلى الحاااة يعكس نهإف مصقول سطح أو المعا   كان
 .اللهب من متاا   30 بعد رعلى اشعال مواد رعلى

 

 :الحراري الحمل
 الغازات هذه في الحاااة .الحاااة داجة لتغيا تبعا   الكثافة لتغيا نظاا   الساخنة الغازات حاكة وهي
 من % 80 حوالي االشتعال حاااة داجة إلى طايقها في تصادفها المواد التي حاااة داجة تافع

 .الطايقة بهذه تنتقل الحاااة
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 الحريق في المعامل عن المبكر االنذار وسائل
 من للخاوج لهم المجال إلتاحة حايق بحدوث العاملين تشعا المبكا لإلنذاا وسائل وجود ينبغي
 :االجهزة من انواع رعدة يوجدو  انتشاا الحايق، قبل المبنى

 .ذلك شابه وما المكاتبو  الممااتو  العاملين بغاف يستخدم حيث الدخان كواشف .أ 
 .في اماكن التوصيالت الكهابائية رعادة تستخدمو  الحاااة كواشف .ب 
 .المفتوحة المناطق في استخدامها بسهولة وتتميز الحمااء فوق باألشعة تعمل كواشف .ج 
 المبنى مكونات بجميع للتحكم المهمةو  الحديثة االنظمة من ويعتبا بالمبنى التحكم نظام .د 

 .الحايق اطفاءو  المبكا انظمة االنذاا خاصةو 
 .المبنى اجاءأ جميع من صوته يسمع نأ يجب االنذاا جاس .ه 

 المباشا الكهابائي بالتياا تعمل التي المبكا االنذاا نظمةأ تاكيب رعلى الحاص ينبغي
 .تشغيلها استمااا لضمان الكهابائي انقطاع التياا حالة في الجافة البطااياتو 

 

 الحريق إطفاء أنظمة
 رعن الناتجة الحاااة بفعل فيها جزء أي أو الشبكة تشغيل يتمو  بالمياه اآللي الاش نظام .أ 

 .خمادها  و  ليهرع السيطاة بغا  الحايق رعلى منطقة الماء فيندفع الحايق
 اأسية معدنية نابيبأ رعن رعبااة وهي والاطبة، الجافة الصارعدة الائيسية طفاءاإل نابيبأ .ب 

 :نورعين إلى تنقسمو  المبنى طوابق بجميع الحايق حنفيات بمخااج تزودو  المبنى بطول تاكب
 متا 12 رعلى ااتفارعها يزيد التي المباني في تستخدمو  :الجافة األنابيب. 
 بالمباني تاكبو  مناسب رعالي ضغط ذو مائي بمصدا مباشاة تتصل :الاطبة األنابيب 

 .كثاأف متا 60 إلىااتفارعها  يصل التي
 .اليدوية الحايق طفايات نظام .ج 
 بحيث متا، 30 بطول ملوي خاطوم بداخله معدني صندوق رعن رعبااة :الخااطيم بكاات .د 

 .المبنى داخل الحايق لمكافحة اتجاه أي الخاطوم في استخدام يمكن
 بحيث الكهابائية المعداتو  الكمبيوتا اجهزة حايق لمعالجة يستخدمو  بالغاز األلي الاش نظام .ه 

 .العامة الصحةو  البيئة رعلى خطا تشكل الو  تلفا  بالتجهيزات تحدث ال
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 :الحريق حدوث كيفية التصرف عند
 :التنبيه .أ 

 .اإلنذاا جهاز .٥
 (المدني للدفاع معلومات) المدني الدفاع .2
 .الحايق إلى مدخل اقاب .أ 
 .الحايق موقع .ب 
 .المتضااين أو المحجوزين األشخاص موقع .ج 
  .المياه مصادا مكان معافة .د 
 .المكان في اخطاا اي إلى اإلشااة .ه 

 
 

 :المكافحة .ب 

 "المتاحةو  المناسبة المطفأة بحمل قم سهولةو  بسارعة رعليه السيطاة يمكنو  صغياا   الحايق كان إذا
 إن أما .اإلطفاء بعملية قمو  الدخانو  الحاااة من نفسك احمو  انخف  "استخدامها رعلى التداب يلزم

 احتماالت من أكبا بالهاوب نجاحك ففاصة أخاج، رعليه للسيطاة مجال الو  كبياا   كان الحايق
 كانت مهما الداخل إلى العودة لاو تح الو  المدني الدفاع وصول انتظاو  طفاء،بعملية اإل نجاحك
 .األسباب
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 :الهروب .ج 

 .السيطاة رعن يخاج الحايق بدأ إذا
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 الحرائق أنواع
 :المحترقة المادة طبيعة حسب متعددة انواع إلى الحرائق تقسم
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 نظرية اإلطفاء
أكثا من العــــوامل الثالثة السابق ذكاها  أوتعتمد نظاية إطفاء الحايق رعلى الحد من رعامل 

 أوبإزالة أحد أضالرعه  االشتعالي أن نظاية اإلطفاء تعتمد رعلى كسا مثلث االمحدثة للحايق، 
 :لذلك تخضع رعمليات اإلطفاء لثالث وسائل هيو  كل أضالرعه

 تبريد الحريق: الا أو 

التي يتم قذفها رعلى و  المياه باستخدامذلك و  ويقصد به تخفي  داجة حاااة المادة المشتعلة
 رعلى قـداة امتصاص الماء لحاااة المادة المشتعلة فيها الناا،تعتمد هذه الوسيلة أساسا  و  الحايق

أن  إلىيالقى الماء رعند استخدامه ألغاا  التبايد نورعين من التغياات فأنه تاتفع داجة حاااته و 
يفيد ذلك في رعمليات كتم النياان و  بخاا يعلو سطح الحايق، إلىتحوله و  داجة غليانه إلىتصل 

 . اءبإنقاص نسبة أكسجين الهـو 

 

 خنق الحريق: ثانياا 

 :ذلك بالوسائل التاليةو  يتم خنق الحريق بتغطيته بحاجز يمنع وصول أكسجين الهواء إليه

فتحات التهوية بمكان الحايق للتقليل من نسبة األكسجين في الهواء إلي النسبة و  غلق منافذ -
 .االشتعال ستماااابالتي ال تسمح 

 .يةاو الكيم ىاو بالاغتغطية المادة المشتعلة  -
أبخاة  أوالجافة  يةاو الكيمالمساحيق  أوثاني أكسيد الكابون  أوإحالل األكسجين ببخاا الماء  -

 .الهالوجينات
يمكن إطفاء الحايق بفصل اللهب رعن المادة المشتعلة فيها النياان وذلك رعن طايق نسف  -

مواد ناسفة كالديناميت، وهذه الطايقة المتبعة رعادة إلطفاء حاائق  باستخداممكان الحايق 
 .آباا البتاول
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 تجويع الحريق: ثالثاا 

 :يتم تجويع الحريق بالحد من كمية المواد القابلة لالشتعال بالوسائل التالية

اللهب مثل سحب و  المواد المتوفاة بمكان الحايق بعيدا  رعن تأثيا الحاااةو  نقل البضائع -
نقل البضائع من داخل  أوالسوائل القابلة لالشتعال من الصهاايج الموجود بها الحايق، 

األشجاا باألااضي الزاارعية و  أزاله النباتات أوالمخـازن المعاضة لخطا وحاااة الحايق، 
 .انتشاا الحايقو  لوقف سايان

زالة المواد المشتعلة فيها النياان بعيدا  رعن و  إزاحة -  القابلة لالشتعال لخطا الحاااة ااتاو لمجاا 
مكان  إلىاللهب كسحب باالت األقطان المشتعلة فيها الحايق من داخل مكان التخزين و 

 .لألخطاا ااتاو المجآخا ال يعا  
 .غلق محابس الغازات القابلة لالشتعال -
أجزاء صغياة لتصبح مجمورعة حاائق صغياة يمكن السيطاة رعليها  إلىتقسيم المواد المحتاقة  -

مزج جزئيات الماء بسطح  أوأجزاء صغياة  إلىمثل الطاق رعلى األخشاب المشتعلة لتفتيتها 
 .السوائل القابلة لاللتهاب

 

 :أطفاء الحرائق بالماء

 كغاز العادي يستخدم الهواءو  بالماء األسطوانة ثلثي يمألو  كبياة، الطفاية أسطوانة تكون ما رعادة
 ألن ذلكو  السائلة، المواد المياه لحاائق تستعمل الو  .للضغط بمقياس تزودو  الداخلي، للضغط
 تستعمل الو  .الحايق ينتشاو  سطحه رعلى الماء فتطفو من أقل كثافة لالشتعال القابلة السوائل
 للكهاباء تعمل موصل الماء ألن ذلكو  الكهابائية التيااات الناتجة رعن الحاائق إلطفاء المياه
 .متااأ 3 بعد من رعلى الحايق نحو القذف فوهة توجهو  المضغوط الهواء بواسطة الماء طفاية
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 :(الفوم)أطفاء الحرائق بالرغوة 

 خاصة الموجودةو  لالشتعال القابلة السائلة المواد رعن المنبثقة الحاائق إلخماد النوع هذا يستعمل
 .الكهابائية التيااات حاائق مع تستخدم ال .الخزانات في

 

 :الفوم في المستعملة يةاو الكيم المواد

 .لمنيوماأل سلفات مسحوق 13% .أ 
 .وزيوت الصوديوم كابونات مادتي من 11% .ب 
 .ماء .ج 
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 :(المسحوق)الجافة  أطفاء الحرائق بالبودرة

 البوداة هذهو  .لالشتعال القابلة السوائلو  الزيوت رعن الناتجة الحاائق إلخماد النوع هذا يستعمل
 البوداة تتكون .فولت 1000 لغاية تطفئ نأ يمكنو  منها ال خطواة أي الكهابائي للتياا رعازلة

 ليهاإ مضافا   التالية، المواد حدأ الزيوت من كذلكو  مشتقاتهو  البتاول حايق لمكافحة المخصصة
 :اخاى مواد

 .البوتاسيوم بيكابونات .أ 
 .الصوديوم بيكابونات .ب 
 .البوتاسيوم كبايتات .ج 
 .الصوديوم كبايتات .د 

 ارعاله المذكواة المواد من خليط من الحاائق أنواع جميع مكافحة في المستعملة البوداة تتكون
 .امونيوم داي فوسفات أو فوسفات مونوامونيوم مادة ليهاإ مضافا  

 

 (:البودرة) الجاف المسحوق طفاية خصائص

 .جدا العالية الحاااة داجات مو ايق .أ 
 .الكهابائي للتياا ناقل غيا .ب 
 شكل رعلى المسحوق النتشاا ذلكو  الناا حاااة من الطفاية يستخدم الذى الشخص يقي .ج 

 .ضباب
 .الضيقة ماكناأل في يتخلل كما قليلة ثوان في الحايق سطح تغطي كثيفة طبقة يكون .د 

 واآلالت للمعدات أتساخ يسبب أنه الجاف بالمسحوق الحايق طفايات رعيوب أباز من و
 .المكائنو 
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 :االستعمال طريقة

 .رعكسه ليسو  الايح مع واقفا   الشخص يكون نأ .أ 
 .الحايق حافة من م1 بعد رعلى من البوداة تقذف .ب 
 الكهابائية اآلالت حاائق لمكافحة استخدامهما يجب الكابون أكسيد ثانيو  الجافة البوداة .ج 

 .الحية

 

 :اإلطفاء ميكانيكية

 .للحاااة تعاضها رعند تذوبو  البوداة ذاات تتكسا .أ 
 .المحتاقة المادة جزيئات بتغليف تقوم .ب 
 .الحاااة جااء من المحتاقة المادة جزيئات بين الحاصل ياو الكيم التفارعل سلسلة تتحطم بهذا .ج 

 .المشتعلة غيا األجزاء إلى الحاااة نقل الجزيئات هذه فتوقف
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 :الكربون أكسيد أطفاء الحرائق بثاني

 يستعملو  ،رعالي بضغط الطفاية داخل المضغوط الغاز خالل من الناا أطفاء هو منها الغا 
 نأل كسجيناأل يمنع رعنها نهإف مشتعلة ناا رعلى سلط إذا ألنه ذلكو  الخنق، لغا  الغاز هذا
 لجميع الكابون أكسيد ثاني طفاية غاز تستعملو  نصفو  بماه الهواء وزن من اثقل الغاز وزن
 الزيوت رعن الناتجة الحاائق في فعال جدا   تأثيا لها .المعادن حاائق مارعدا الحاائق أنواع

 اآلالت حاائق في ايضا   يستعمل .موصل للكهاباء غيا الغاز هذا ألن الكهابائية التياااتو 
 .االطفاء رعملية بعد اثا يتاك اي الو  لها التلف يسبب ال نهأل الدقيقة

 .الحايق مكان من متا 1 بعد رعلى من المكافحة تبدأ
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 (:فلوروميثان داي بروموكلورو) الحرائق بالهالونأطفاء 

 يستخدم للحاائق .الصغياةو  البسيطة الحاائق أنواع جميع لمكافحة يستعملو  غاز رعن رعبااة
 .الدقيقة اآلالتو  الكهابائية المحاكاتو  الكهابائية األجهزةو  الزيوتو  السوائل رعن الناتجة

 خطا من التي تحمينا زونو األ طبقة رعلى ضاا تأثيا لها التي المواد من الهالون مادة ألن نظاا
 غيا بديلة مواد استخدام يتم استخدامه وحاليا إيقاف تم لذلك الشمس من البنفسجية فوق األشعة
 .زونو باأل ضااة

 
 

 :الحريق لطفاية الرئيسية األجزاء

 .اإلطفاء مواد يحتوي الذي المعدني الجسم هو :المطفأة جسم -
 يلحظ. القذف فوهة إلى المطفأة جسم من اإلطفاء مواد رعباه تما الذي الجزء هو :الخاطوم -

 .الصغياة األحجام ذات المطفآت في خاطوم وجود رعدم
 لمنع المخصصةو  التشغيل، ذااع بتثبيت الخاصة المعدنية الحلقة هو :األمان مسماا -

 .التشغيل ذااع رعلى الخطأ الضغط نتيجة اإلطفاء مواد انطالق
 .المطفأة لحمل يستخدم الذي الثابت المعدني الجزء هو :الحمل مقب  -
 تشغيل أداة هوو  الحمل، مقب  يعلو الذي المتحاك المعدني الجزء هو :التشغيل ذااع -

طالقو  المطفأة  .إلطفاء مواد ا 
 في الضغط مؤشا وجود يلحظ) المطفأة صالحية يظها الذي الجزء هو :الضغط مؤشا -

 طايق رعن صالحيتها تختبا التي الكابون أكسيد ثاني رعدا مطفأة القياسية الطفيات جميع
 (.الصيانة أو الوزن
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 :الحريق طفاية استخدام كيفية

 .الحمل مقب  بواسطة جيدا   المطفأة إمساك .٥
 .األمان مسماا سحب .2
 .اللهب قارعدة نحو القاذف فوهة توجيه .2
 .التشغيل ذااع رعلى الضغط .4
 .ويسااا   يمينا   الناا قارعدة رعلى اإلطفاء مواد تحايك .١
 رعلى الايح اتجاه مع الوقوف ياارعى الطلق الهواء في اليدوية الحايق مطفأة استخدام رعند .6

 .الناا من أمتاا ثالثة إلى متاين مسافة
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 المناسبة غيا المطفأة مستخدم يتعا  رعشوائيا ، فقد الحايق مطفأة استخدام الخطا من .١
 .محيطها مع أو المشتعلة لمواد مع اإلطفاء تفارعل مواد رعن تنتج قد كثياة ألخطاا
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 :الحرائق إلطفاء عامة قواعد

 .رعكسها وليس الايح اتجاه مع الحايق تكافح أن يجب -
 .متا 35 بحوالي الحايق رعن بعدأ بالمكافحة ابدأ و -
 .للخلف األمام من بل منتصفه من الحايق تكافح ال -
 .المكافحة أثناء واليساا لليمين الطفاية حاك -
 .أرعلى إلى أسفل من دائما الحايق افحك -
 .تماما إطفاؤه من دكالتأ قبل الحايق مكان تتاك ال -

 
 

 :الحريق بطانية

 .المشتعلة المادة إلى األكسجين وصول منع خالل من الخنق أسلوب تعتمد إطفاء وسيلة هي

 .المشتعلة المادة سطح من بالقاب األرعلى الطاف من يكون الحايق بطانية إمساك .أ 
 .الورعاء أو المشتعل الجسم لتغطية بحذاو  العليا الجهة من البطانية تحايك .ب 
 من تجاهاب للبطانية السفلية الجهة من الناا تحّاك مخافة العشوائية السارعة من الحذا يتوجب .ج 

 إخماد من التأكد لحين المشتعلة المادة رعلى البطانية إبقاء ياارعى بعملية اإلطفاء، كما يقوم
 .الناا

 



 درجة ثالثة - اجراءات السالمة واالمان في المعامل  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه صرف صحي
 

 

 

 71 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :هو اللهب ما

 يتكونو  األكسجين مع الساخنة المواد أو الغازات اتحاد فيها يحدث التي المنطقة هو اللهب
 الكبايت، الكابون،) ماكبات رعلى يحتويو  بالهواء رعند اتحادها حتااقاال منتجات من الدخان

 .(الماء بخاا الفسفوا، ،مالمغنيزيو 

 (Chemical Species)الكيميائية  النواتج تافع حتااقاال نتيجة تولدت التي الشديدة الحاااة
 هذه تعود رعندماو  (High Energy State)رعالية  طاقة ذات حالة إلى التفارعل من تشكلت التي

 شكل رعلى تفقد المفقودة الطاقة من ن جزءإف منخفضة، طاقة ذات حالة إلى الكيميائية النواتج
 طبيعة اللهب رعلىو  الدخان ألوان وتعتمد .لالحتااق مصاحب مائي لهب النتيجة وتكون .ضوء
 .المحتاقة المادة

 المطاط مثل البتاول مشتقاتو  منتجات :غامق حماأ بلهب مصحوب :سودأ دخان .أ 
 .وغياها البالستيكو 

 .النيتاوجين منتجات :غامق حماأ بلهب مصحوب بني دخان .ب 
 .المغنيسيوم :المع بي أ بلهب مصحوب بي أ دخان .ج 
 .البوتاسيوم :نهدي لهب .د 
 .كلواومنغنيز: صفاأخضا، أ لهب .ه 
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 :أنواعهاو  االنفجارات

 صدمه أو سايع ضغط تكوين أو إنتاج رعلى قاداا   يكونو  لغازات السايع التمدد هو االنفجاا
 يؤدي البطيء الطاقة إطالق .الطاقة إطالق معدل في يكمن الحايق واالنفجاا بين الفاق .موجبة
 إلى الحايق يؤدي أن الممكن من انفجاا إلى يؤدي السايع الطاقة إطالق بينما (ناا) لحايق
 .(ناا) حايق إلى االنفجاا وكذلك انفجاا

 
 

 :الميكانيكي االنفجار

 .كبيا ضغط رعلى يحتوى الذي الورعاء معدن ضعف نتيجة يحدث

 

 (:المحدود)المحصور االنفجار

 إحداث رعلى قاداا يكونو  الحدوث كثيا النوع ذاهو  .بناية أو ورعاء في يحدث االنفجاا هذا
 .أيضا للبناية الدماا كذلكو  البناية الجاوح لمستخدميو  الضاا

 

 :المحصور غير االنفجار

 لمصدا يتعا و  الهواء مع المتساب الغاز يمتزج .المكان خااج الهواء في يحدث االنفجاا هذا
 .مدماا يكون ما ورعادة االنفجاا يحدث .حاااي
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 :الغباري االنفجار

 السكا مثل لالشتعال قابلة صلبة لمواد النارعمةو  الدقيقة الحبيبات احتااق نتيجة يحدث النوع هذا
 .الكثيا غياهاو  األلمنيومو  الطحينو 
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 اتويالكيما وحفظ تخزين  
 اتويالكيما حفظو  تخزين   عند السالمة احتياطات
 :مقدمة

يمكن و  االنفجاااتو  يكون تخزين المواد الكيميائية في الغالب سببا  للكثيا من حوادث الحاائق
تباع الطاق المناسبة و  التقليل من هذه الحوادث رعند معافة صفات المواد الكيميائية الخطاة ا 

قد تكون تعبئتها و  غازية أوسائلة  أولتخزينها، فالمواد الكيميائية المااد تخزينها قد تكون صلبة 
في اسطوانات  أوة في قناني زجاجي أوفي رعلب معدنية  أوبالستيكية  أوفي أكياس واقية 

نتيجة لتأثاها  أوبناء رعلى ذلك فإن خطواة المادة الكيميائية قد تكون بسبب نفس المادة و  .معدنية
 .بالمواد األخاى المخزونة معها

 

 :ولغرض التخزين يمكن تصنيف المواد الكيميائية إلى األصناف التالية

، والمواد اآلكلة، الغازات المضغوطة والمتفجاة المؤكسدةالمواد الملتهبة، المواد السامة، العوامل 
 .والمواد الكيميائية الحساسة للماء والاطوبة

 

 :تخزين المواد الكيميائية الملتهبة. 1
أما الكميات الكبياة منها . للحايق ماو مقفي خزان معدني و  يجب تخزين هذه المواد بكميات قليلة،

 التلقائي، اإلطفاءنظام و  مزوده بأجهزة التبايدو  قللحاائ مةاو مقفيتم تخزينها في بناية مستقلة 
ذلك لكي و  السفلى من المخزنو  لسحب األبخاة من األقسام العلياو  مزوده بساحبات هوائية جيدةو 

 .تمنع تاكيز بخاا السوائل الملتهبة في المخزن

المصابيح  إلضاءتهاأن تستعمل و  االشتعاليجب أن يتم استبعاد رعن المخزن جميع مصادا  و
 . المزدوجة األغطية" الفلواسنت " الكهابائية 

 .انظا إشااة التخديا الخاصة بالمواد الملتهبة
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 تخزين المواد الكيميائية السامة .2
تكون نواتج سامة رعند تعاضها لظاوف غيا  أوهناك بع  المواد الكيميائية السامة بطبيعتها 

وجدت هذه المواد بكميات صغياة في المعمل  إذاغياها فو  الحوام و  الاطوبةو  طبيعية كالحاااة
يجب تخزينها في مكان خاص بالمواد الكيميائية الخطاة، الذي يكون رعادة تحت دوالب طاد 

يجب أن يكتب رعلى هذه المواد تعليمات توضح و  متصل معه بفتحة صغياة لتهويته،و  األبخاة
ينها في مكان أمين بعيدا  رعن المواد الملتهبة مدى خطواتها، أما الكميات الكبياة منها فيجب تخز 

 . للحايق ماو مقوفي مكان 

تسجل معلومات كاملة  إذايجب أن يكون خاوج المواد السامة من المخزن تحت سيطاة تامة،  و
أخذ توقيعه لتحمله مسؤولية المادة أثناء كونها خااج و  كميتهاو  رعن الشخص المستلم للمادة

يفضل أن ياشد الشخص و  منها انتهائهالمخزن حال  إلىادة الفائ  يلزم الشخص بإرعو  المخزن،
 .كيفية التخلص من المادة السامة المتبقية مع نواتج التفارعل إلىمباشاة 

 أومزود بقناع تنفس محمال بالهواء و  يجب أن يكون مخزن المواد السامة ذا تكييف جيد، و
أما المواد السامة المتأثاة . األكسجين المضغوط بحيث يمكن استعماله في حالة تساب مادة سامة

التي تدرعى و  الاطوبة امتصاصبالاطوبة فيجب أن تحفظ في صناديق خاصة مزوده بوسائل 
 .بالصناديق الجافة

 (انظا إشااة التحذيا من المواد السامة)
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 : المتفجرة بصورة عامةو  تخزين العوامل المؤكسدة .3
النيتايتات، الباومات، الكاومات، الكلواات، الداي و  النتااتو  من العوامل المؤكسدة األكاسيد

المواد المتفجاة بصواة و  العوامل المؤكسدة. كاومات، البياكلواات، البامنجنات، البياوكسيدات
ن هذه المواد بدء الحاائق الحاااة، إذ في إمكاو  االحتكاكو  الاجو  رعامة حساسة جدا  للصدمات

 ال يجوز تخزينها إطالقا  و  .في مكان أمينو  ذاتيا ، لذا يجب أن يكون مخزنها تحت سيطاة دقيقة

العوامل المختزلة كما يجب و  المذيبات العضويةو  ال بالقاب من مخازن الوقودو  مع المواد الملتهبة
لفعل  مةاو مقأن تكون بنايتها  أن تكون كمية هذه المواد المخزونة أقل ما يمكن، كما يجب

 .أن تكون البناية مزوده بوسائل اإلطفاء التلقائيةو  كذلك بالنسبة لدواليب التخزين،و  الحاائق

 ( أنظا إشااات التحذيا الخاصة بالعوامل المؤكسدة والمواد المتفجاة)

 
 

 : تخزين المواد اآلكلة .4
هذه المواد يجب أن يتم تخزينها في مخازن و  القوارعد القويةو  من هذه المواد األحما  القوية

يجب أن و  تزيد من خطواة التآكل، هذاو  مجهزة بساحبات هواء جيدة لكي تمنع تااكم أبخاتها
ذلك للتقليل من زيادة الضغط الداخلي فيها و  ستماااإبية رعلى هذه المواد أو رعية الحو تنفيس األ

 .بسبب تولد الهيداوجين نتيجة للتآكل

 (التحذيا الخاصة بالمواد اآلكلةأنظا إشااة )
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 :تخزين الغازات المضغوطة .٥
 في مكان بالقاب من بناية القسم بحيث يسهل تحميلهاو  يجب أن يتم تخزينها بكميات قليلة

تنزيلها من الشاحنات، كما يفضل أن تكون مثبته بوضع رعمودي رعلى حوامل خاصة مع تثبيتها و 
 . بواسطة سالسل حديدية

أنه يجب  إلىاألمطاا، هذا باإلضافة و  يتم تخزينها بعيدا  رعن تأثيا الحاااة والشمسكما يجب أن 
أن توضع االسطوانات الفااغة في أماكن منفصلة رعن االسطوانات المملوءة، كما يجب أن 

 .المؤكسدةتخزين الغازات الملتهبة بعيدا  رعن الغازات 

 
 

 : تخزين المواد الحساسة للرطوبة .٦
هذه يجب أن تحفظ في سوائل رعضوية غيا و  وهيدايداتها،( Ca ,K ,Na)الفلزات مثل بع  

، كما يجب أن تجهز هذه (النفط األبي )البوتاسيوم في الباافين و  فعالة، مثل حفظ الصوديوم
 .المخازن بمطافئ خاصة بها غيا مائية

 الشاوط الواجب اتبارعها رعند تخزين المواد المشعة

 .جاما من المصادا المشعة االخاى ألشعةرعية المحتوية رعلى مواد بارعثة و بعاد األأ

 :تخصيص بطاقة لكل مصدا مشع متضمنة اآلتي

 .سم المادةأ .أ 
 .النشاط االشعارعي .ب 
 .رعما النصف .ج 
 .تاايخ دخول المستودع وتاايخ خاوجها .د 
 .الكمية .ه 
 .سم الشخص المستلمأ .و 
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 .خطاا المتوقعةاأل .ز 
 .الخطاسعاف في حالة اإلو  الطواائخطة  .ح 

  للتأكد من تساب مواد مشعة ألخامع رعمل قياسات من حين  ستماااابفحص المخازن. 
 توفيا حافظات اصاصية لحفظ المواد المشعة الخطاة. 
  لألبخاةن تفتح في دواليب طاائة أرعند فتح القواايا المحتوية رعلى مواد مشعة يجب 

 .ويجب ماارعـــاة الحيطة والحذا حتى ال تتكسا القواايا
  رعية محكمة لكي تحتفظ أو يجب حفظ القواايا المحتوية رعلى مواد مشعة سائلة داخل

 .انكسـات القااواة االصلية إذابالسائل 

 
 

 :وبشكل عام يشترط في التخزين ما يلي

رعدم الجمع إطالقا  بين المواد التي تتفارعل مع بعضها البع  في مخزن واحد كما يتضح  .٥
 .من الجدول

لكي يخزن و  كبا حجم المخازن الكيميائية لمنع التزاحم بين المواد الكيميائية المخزونة ماارعاة .2
 .كل صنف من األصناف السابقة الذكا بغافة بمفادة

 :أي ينبغي ماارعاة ما يلي. بعيدا  رعن الحاااة ياتاو الكيميجب تخزين  .2
 .ااتفاع داجة حاااة المخازن حتى ال تتأثا المواد الكيميائية بالحاااة الماتفعة رعدم .أ 
فوق أكسيد  التي يتأثا تاكيبها بالحاااة في ثالجات مثل األيثياو ياتاو الكيمييجب حفظ  .ب 

 .الهيداوجين
رعند تعاضها لحاااة  ياتاو الكيمتتسامي بع   يجب أن تغلق العبوات جيدا  حتى ال .ج 

 .الغافة مثل الباوم واليود
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كلوايد الحديديك، حام  . التي ينبغي أن تحفظ في مكان بااد ياتاو الكيميومن أمثلة 
الماكبات السائلة سهلة و  الفوسفوايك، كبايتيد الصوديوم، نتاات الحديديك، نتاات الخااصين

 . وغياها( التبخا)التطايا 

 :دا  رعن الاطوبة أي ينبغي ماارعاة ما يليبعي ياتاو الكيميجب تخزين  .4
جافا  من الاطوبة، وأن تكون أاضية وأسقف المخزن معزولة  ياتاو الكيمأن يكون مخزن  .أ 

 .تماما  رعن الاطوبة
 ذلك ألن بع  األمالحو  في رعبوات ال تدخل الاطوبة داخلها، ياتاو الكيمأن تحفظ  .ب 

 .القلويات تتأثا بالاطوبةو 

 

 :القلويات التي تتأثر بالرطوبةو  ومن أمثلة األمالح

غنسيوم، اكلوايد الصوديوم، كلوايد الكالسيوم، كلوايد البوتاسيوم، كلوايد األمونيوم كلوايد الم
 الخ ...كابونات الصوديوم، كابونات البوتاسيوم، هيداوكسيد الصوديوم، هيداوكسيد البوتاسيوم

يوم والبوتاسيوم والكالسيوم يجب أن تحفظ المواد الحساسة للاطوبة مثل فلزات الصود .ج 
 .الكياوسين وأن تحاط الزجاجة بالامل في أناء أكبا أو( النفط األبي )تحت الباافين 

 

 :المواد الحساسة للضوء

 :يات بعيدا  رعن الضوء أي ينبغي ماارعاة ما يليو ايجب أن تخزين الكيمي .١
 .التي بداخلة ياتاو الكيممحافظة رعلى  االستعمالأن يكون المخزن معتما  في حالة رعدم  .أ 
بالضوء  ياتاو الكيمفي رعبوات معتمة ال تنفذ الضوء، حتى ال تتأثا  ياتاو الكيمأن تحفظ  .ب 

 .ويتغيا تاكيبها

كلوايد الفضة، باوميد الفضة، يوديد الفضة،  :ومن أمثلة المواد الكيميائية الحساسة للضوء
 . الخ... حم  النيتايك، نتاات الفضة

 :أي يجب ماارعاة ما يلي االشتعالدا  رعن مصادا بعي ياتاو الكيمخزين تيجب  .6
 .بأنوارعها االشتعالبعيدا  رعن مصادا  ياتاو الكيميجب أن تحفظ  .أ 
 .ياتاو الكيميجب رعدم استعمال لهب منعا  باتا  في مخزن  .ب 
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األسيتون، البنزين والكحوالت في رعبوات محكمة، ألنها : حفظ المواد سايعة التبخا مثل .ج 
 .االشتعالسايعة 

 .يجب تزويد المخازن بمطافئ للحاائق يدوية وتلقائية حسب نوع المواد المخزونة .١
سقطت ال تؤدي إلي  إذايجب وضع األحما  الماكزة في الافوف السفلية للدواليب حتى  .٩

 .أضااا وخيمة، كما يجب أن يوضع حول زجاجات األحما  الماكزة امل
 يغلق رعليها أغالق محكم،و  (دواليب)يجب أن توضع المواد السامة في أماكن مخصصة لها  .٩

كما يكتب . يكون المفتاح مع المسؤول الذي يعاف مدى خطواة هذه المواد السامةو  تام،و 
 .رعلى العبوات تحذياا  من سميتها

رعية محكمة ويغطي بالماء وذلك لنشاطه الكيميائي أو يجب وضع الفوسفوا األبي  في  .٥0
اء الجوي مكونا  خامس أكسيد الفسفوا، وأن يوضع للتأكسد بتفارعله مع أكسجين الهو  ولقابليته

 .اإلناء في إناء أكبا محاط بالامل
بااميل فوق بعضها البع  بل  أوداخل رعلب كبياة  الموجودةيجب أن ال تخزن المواد  .٥٥

ولذلك ينبغي أن تكون كمية . صفين بحيث تكون غيا متزاحمة أويجب أن تاتب في صف 
 .المواد المخزونة قليلة

 .أن كافة العبوات مميزه بوضوح وتحمل إشااات التحذيا الخاصة بها التأكد .٥2
مادة كيميائية في المخزن ووضع تواايخ رعلى العبوات  ايتوفيا سجل كامل رعن مدة بقاء  .٥2

 .حتي يتم متابعتها
 .ياتاو الكيمالتالف من و  لمعافة القديم ستماااابيجب أن يتم جاد المخازن  .٥4
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 الكيميائيةالتخلص من النفايات 

إن التخلص من النفايات الكيميائية بأنوارعها أما البد منه بسبب خطواة بع  منها تجاه 
 .قد تكون مواد سامه رعند تخزينها لفتاة طويلة أوالحاائق، 

 

 :الطرق األساسية المتبعة في التخلص من النفايات الكيميائية
 :المعالجة الكيميائية .1

ماكبات  إلىاالنفجااية و  الشديدة الخطواة بسبب قابليتها التسمميةيقصد بها تحويل بع  المواد 
 :هي تشمل رعدة معالجات منهاو  أقل خطواة

 :األكسدة .أ 

ثاني أكسيد الكابون و  مواد غيا سامة كالنيتاوجين إلىرعند أكسدة السيانيدات مثال  فإنها تتحول 
 الكلوا كعامل مؤكسد في وسط قلوي كالتفارعل التالي الذي يستخدم فيه

 
 

 :الترسيب .ب 

مواد غيا ذائبة يمكن فصلها من  إلىيقصد به تحويل بع  المواد الكيميائية الذائبة السامة 
مثل معظم األمالح المعدنية الذائبة السامة . من ثم دفنها تحت سطح األا و  .المزيج بسهولة

أمالح  إلىأمالح االنتيمون التي يمكن تحويلها و  الزانيخأمالح و  أمالح الزئبقو  كأمالح الكادميوم
 .غياهاو  الكابوناتو  غيا ذائبة مثل الكبايتيدات

 

 (:الحرق)األكسدة الحرارية  .2
المذيبات  أومزجها مع بع  الوقود  أوكانت قابلة لالشتعال  إذايقصد بها حاق المواد الكيميائية 

 االنفجاااتلفعل  مةاو مقو  العضوية الملوثة ثم حاقها في محااق خاصة معده لهذا الغا 
 .المخلفات الناتجة رعن الحاق أومزوده بوسائل إلزالة الاماد و 
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 :التخزين أوالدفن  .3
اللزجة الشديدة الخطواة كالمواد السامة الشديدة السمية  أوتستخدم هذه الطايقة مع المواد الصلبة 

تحت  أوالنظائا المشعة إذ تدفن هذه المواد في مقابا خاصة في مناطق بعيدة غيا مسكونة،  أو
تامى في البحا داخل خزانات محكمة الغلق لمنع تساب  أواألا  في آباا رعميقة جدا ، 

 .خاضعة للفحص المستما للتأكد من رعدم تسابهاويجب أن تكون هذه األماكن . النفايات منها

 

 :التخلص من النفايات بالسيطرة عليها .4
المجااي بشكل مداوس بعد تخفيضها، رعلى أن يتم التخلص  إلىيقصد به التخلص من النفايات 

بالتالي تكون مواد متفجاة خطاه و  من في مجاى مائي مستما لكي يمنع تاسبها في المجااي
يقتصا هذا النوع من التخلص رعلى بع  المواد و  .ع مكونات أنابيب المجاايبسبب تفارعلها م

 .المتوسطة الخطواة

 

 :طرق التخلص من النفايات الكيميائية
كافة معدات األمان  ااتداءالنفايات الكيميائية يجب  أورعند التخلص من المواد الكيميائية الملوثة 

غيا ذلك من مستلزمات و  نظااات األمان، القفازات، قناع الوجه، أقنعة التنفس: الشخصية مثل
 .األمان

 

 .وفيما يلي طرق التخلص من فضالت بعض أصناف المركبات الكيميائية

 :التخلص من األحماض الغير عضوية
حم  الفوسفوايك يتم و  ايكحم  الهيداوباوميك، حم  الهيداوفلوايك، حم  النيت: مثل

حجوم كبياه من محلول كابونات الصوديوم  إلىببطء و  التخلص منها بأن تضاف تدايجيا  
 .المجااي إلىالجيا المطفأ ثم يصاف المزيج المتعادل و  التجااية
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 :التخلص من األحماض العضوية
 الهيداوجينو  الكابونتشمل معظم األحما  الكابوكسيلية التي يدخل في تاكيبها رعنصا و 
كالوقود، ثم تحاق في محااق  لالشتعاليتم التخلص منها بأن تمزج مع مواد قابلة و  .األكسجينو 

 .خاصة

 

 :التخلص من بعض األمالح الغير عضوية الخطرة
نتاات األلومنيوم، كبايتات األلومنيوم، فلوايد األمونيوم، نتاات األمونيوم، ثيوسيانات : مثل

 كباتيات الحديدوز، فلوايد الصوديومو  اات الكوبلت، كلوايد النحاسوز، كلوايداألمونيوم، نت
 .غياهاو  فلوايد البوتاسيومو 

أخياا  تعادل بحم  و  يتم التخلص منها بمعالجتها بمادة كابونات الصوديوم ثم بالماء،
أكسيد ) الهيداوكلوايك أما األمالح المحتوية رعلى الفلوا فإنه يستعمل مزيج من الجيا المطفأ

 (.الكالسيوم، وكابونات الصوديوم

 

 :التخلص من الفلزات القلوية
الصوديوم، البوتاسيوم، الليثيوم، الكالسيوم، أيثواكسيد الصوديوم، أيثواكسيد األمومنيوم : مثل

 .وغياها

يتم التخلص منها بأن يغطي المسكوب منها بطبقة من مسحوق بيكابونات الصوديوم، ويمزج 
سارعة ثم ( ٥2)الكحول البيوتيلي ببطء مع التحايك وتتاك لمدة  إلىجيدا ، ويضاف المزيج 

 :كانت بكميات كبياة فيتم التخلص منها كما يلي إذاالمجااي، أما  إلىتصاف 

ااق في محااق خاصة مزوده و األو  الجافة، ثم تحاق مع األخشاب تمزج مع بيكابونات الصوديوم
 . بمطافئ خاصة بهذا النوع من المواد

 

 :التخلص من الهيدروكسيدات القلوية واألمونيا
 .األمونيا الالمائية، هيداوكسيد الكالسيوم، هيداوكسيد الصوديوم ، هيداوكسيد البوتاسيوم: مثل

 .رعيااي 6( 6N)وتعادل بواسطة حم  الهيداوكلوايك  يتم التخلص منها بأن تخفف بالماء
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 :التخلص من العوامل المؤكسدة
الباوم، الكلوا، كلواات الكالسيوم، اليود، الفلوا، كلواات المغنسيوم، بياكلواات المغنسيوم، : مثل

حم  البياكلوايك، بياكلواات وكلوايت وكاومات وهيبوكلوايت وبامنجنات وبياسلفات كل من 
 .وم والبوتاسيوم وغياها من العوامل المؤكسدهالصودي

 Na2SO3كانت المادة المؤكسدة غازية، فإنها تماا في محلول مادة كبايتيت الصوديوم إذا
 NaHCO3المختزلة ممزوجة ببيكابونات الصوديوم 

ذاو   أوهيبوسلفات الصوديوم  أوصلبة، فإنها تمزج مع كبايتيت الصوديوم  أوكانت المادة سائلة  ا 
 أوالكبايت  أوال يجوز استعمال العوامل المختزلة القوية . )أمالح الحديدوز، ثم تاش بالماء

لتنشيط ( 6N)وفي حالة استخدام أمالح الحديدوز يفضل إضافة حم  الكبايتيك ( الكابون
االختزال ثم يكسب المزيج من ورعاء كبيا ما ء ويعادل بواسطة كابونات الصوديوم ثم يصاف 

 .يالمجاا  إلى

 

 :التخلص من العوامل المختزلة
ثاني أكسيد الكبايت، كبايتيت الصوديوم الهيداوجينية، نيتايت الصوديوم، كبايتيت : مثل

 .الصوديوم وثيوكبايتات الصوديوم، أمالح الكاوم وكلوايد القصدياوز

 .كان العامل المختزل غاز فإنه يماا رعلى محلول كابونات الصوديوم إذا -
. الماء أوامل المختزل صلب فيمزج مع كمية مكافئة من كابونات الصوديوم كان الع إذاإما  -

وفي كلتا الحالتين يضاف هيبوكلوايت الكالسيوم ويتاك المزيج لمدة سارعتين ثم يعادل 
 .المجااي إلىويصاف ( 6N)بحم  الهيداوكلوايك 

 

 :التخلص من البيروكسيدات الغير عضوية
بياوكسيد الهيداوجين، بياوكسيد الصوديوم، بياوكسيد البوتاسيوم بالنسبة لبياوكسيد : مثل

المجااي مباشاة أما  إلىالهيداوجين، يتم التخلص منه بتخفيفه بالماء ثم التخلص منه 
البياوكسيدات األخاى فإن التخلص منها يتم بأن تغطى بضعف حجمها من مزيج مكون من 

 إلىيضاف المزيج و  ثم تمزج جيدا  ( أحجام كابونات الصوديوم التجااية (٥0)حجم امل و( ٩0)
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مع التحايك المستما، ثم تعادل بحم  ( لتا 4 -2)ورعاء كبيا به محلول كبايتيت الصوديوم 
 .الكبايتيك المخفف

 

 :التخلص من الكبريتيدات الغير عضوية
كبايتيد و  األمونيوم، كبايتيد الكالسيومكبايتيد البوتاسيوم، كبايتيد الصوديوم، كبايتيد : مثل

 .الهيداوجين

يماا رعلى محلول كلوايد حديديك  هبالنسبة لكبايتيدات الغازية مثل كبايتيد الهيداوجين، فإن -
(FeCI3) 
حجوم كبياة من محلول كلوايد الحديديك ثم  إلىأما الكبايتيدات األخاى فإنها تضاف  -

 إلىأن يتعادل المزيج، وتصاف  إلىمع التحايك  تضاف إليها كابونات الصوديوم التجااية
 .المجااي

 

 :التخلص من السيانيدات
السيانوجين و  سيانيد الكالسيوم، سيانيد النحاسوز، سيانيد البوتاسيوم، سيانيد الصوديوم: مثل
جيد  في جوو  االشتعاليجب أن يجاي التخلص منها بعيدا  رعن مصادا ( سيانيد الهيداوجين)

 التهوية

 .سائل سيانيد فإنه يمتص بواق نشاف ثم يحاق انسكابفي حالة  -
وفي حالة تساب غاز سيانيد الهيداوجين فيجب إماااه رعلى محلول هيداوكسيد الصوديوم  -

 .المجااي إلىالمشبع بمادة هيبوكلوايت الكالسيوم ثم تصاف السيانات الناتجة 
لول ماكز من هيداوكسيد مح إلىفي حالة السيانيدات الغيا رعضوية تضاف تدايجيا   -

بعد سارعة واحدة و  المزيج محلول كبايتات الحديدوز إلىالبوتاسيوم ثم يضاف  أو. الصوديوم
المحلول  إلىتضاف زيادة من الكبايت بدال  من كبايتات الحديدوز  أو. المجااي إلىيصاف 

 .المجااي ىإلالثيوسيانات ثم تصاف  إلىالقلوي للسيانيد ثم يسخن المزيج لتحويل الناتج 
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 : التخلص من الهيدروكربونات والكحوالت والكتيونات واإلسترات
ذايتم التخلص منها بحاقها، و  نشااة  أوكانت قابليتها للحاق قليلة تخلط مع قصاصات واق  ا 

 تحاق في محااق خاصةو  خشب

 

 :التخلص من اإليثرات
من المخزون منها لفتاة طويلة  يتم التخلص منها بواسطة حاقها، مع الحذا الشديد رعند التخلص

، لذلك يجب فتح محتويات هذه العبوات (مواد متفجاة)ألنها قد تكون محتويه رعلى البياوكسيدات 
 .لالنفجااات مةاو مقحاقها في محاقة و  رعلى مسافة بعيدة

 

 :التخلص من االلدهيدات
  الخ... االسيتالدهيد، البنزالدهيد، االكاولين، الكلواواسيتالدهيد: مثل

فيمكن امتصاصها بواق النشاف ثم يوضع الواق  لةاو الطانسكبت كمية قليلة منها رعلى  إذا -
 .في الدوالب الطااد لألبخاة لغا  تبخاة

ذاو  - كانت الكمية المسكوبة كبياة فتغطي بطبقة من كبايتيت الصوديوم الحامضي  ا 
NaHSO3) ) ورعاء كبيا يحتوي  إلىويضاف للمزيج كمية قليلة من الماء ويحول المزيج

 .المجااي إلىرعلى الماء ويصاف 
بمزجها مع بع   أوأما رعند إتالف العبوات الكبياة من هذه المواد فيمكن حاقها إما لوحدها  -

 .الوقود

 

 Microbiology Laboratoryالدقيقة  األحياءمعمل 

 فيه لةاو المتد نورعية الموادو  معداتهاو  يتطلب العمل في هذه المعامل دااية كافية بمحتوياتها -
المجتمع نظاا لوجود خطا كامن في جميع و  سلوب التعامل مها بما يضمن سالمة العاملينأو 

 .الميكاوبات
لذا تم وضع بع  التوجيهات الهامة التي يجب ماارعاتها والتقيد بها لتحقيق سالمة الجميع  -

 .رعلى قدا من الجودةأقل قدا من الخسائا و أبإذن اهلل ب
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ـــل االســـالمة داخـــل معاحتياطـــات  ـــة األحيـــاءم ـــل مـــع المـــزارع البكتيريـــةو  الدقيق  كيفيـــة التعام
Microbiological Laboratory Safety 

 .يجب غلق المعطفو  قبل الدخول للمعمل Laboratory coatااتداء المعطف النظيف  .٥
 .التعامل مع أي رعينة بالمعمل مهما كان نورعها رعلى أنها رعينة معدية .2
 .جلب األغاا  الشخصية داخل المعمل أوالشاب و  رعدم األكل .2
 .بعد العملو  بالمطها المناسب قبل Benchالعمل  لةاو طتنظيف  .4
كسا أي اداة  أوانسكاب أي مادة  أويجب إبالغ المشاف رعلى المعمل في حال تلوث  .١

 .زجاجية
 .المزااع الميكاوبية خااج المعمل أورعدم حمل العينات  .6
 .حية رعلى كل رعينةكتابة جميع البيانات التوضي .١
 .الحاص رعلى نظافة وسالمة االجهزة والمعدات .٩
 .الصابون قبل مغاداة المعملو  غسل اليدين جيدا بالماء .٩

 .استخدام الفم اثناء العمل داخل المعمل أورعدم لمس العينين  .٥0
اني و ماصات توضع في األو  شاائحو  ماصاتو  المعمل المستخدمة من أنابيب أدواتكافة  .٥٥

 .تنظيفها الخاصة بها لحين

 
 Safetyداخل الكابينة الواقية ( pathogenic) الدقيقة الخطاة األحياءتلقح مزااع  .٥2

cabinet مع ااتداء القفازات الواقية. 
 .ال تتلوثفي حالة استخدام القفازات الواقية يجب رعدم لمس كافة محتويات المعمل حتى  .٥2
نية المحددة خلص منها توضع في األالقفازات الملوثة المااد التو  المزااع الملقحةو  العينات .٥4

يفضل وضعها داخل  .لذلك حتى يتم تعقيمها والتخلص منها بالطاق الصحيحة المناسبة
 .Biohazardsرعبوات رعليها رعالمات تحذياية 

 .الشعا الطويل يجب أن يابط للخلف لتالفي خطا االحتااق والتلوث .٥١
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الدقيقة فيجب  األحياءيعتبا الصديق المصاحب لطالب رعلم  Microscopeالمجها  .٥6
رعدم تاك و  ويجب تنظيف العدسات وازالة اثاا زيت السيدا، صيانته والتعامل معه بدقة

 .غلق المجها بعد االنتهاء من الفحصو  الشايحة رعلى المجها
 .ساخ في حو  الغسيلو األو  رعدم امي المواد التالفة .٥١
 .من العمل نتهاءاالالحاص رعلى اطفاء اللهب بعد  .٥٩
 :تياالتبع أو  ابقي هادئ، مزااع ميكاوبية حيةفي حال وقوع  .٥٩
  وقت بأساعاخبا المشاف. 
  قطعة قطن فوق المادة المسكوبة أوضع منشفة واقية. 
 اسكب مادة مطهاة بكمية وافاة فوقها. 
  دقيقة وضعها في الورعاء المخصص ٥١القطن بعد  أواافع المنشفة. 

 

 (Controlling of Microbes)الدقيقة  األحياءالتحكم ب
 (Methods of Control)طرق التحكم 

 أوالدقيقة سواء كانت ضااة  األحياءإبادة لكافة صوا  أوهو رعملية إزالة  Sterilizationالتعقيم 
 (.إزالة ميكانيكية أوقتل )غيا ضااة من الشيء المااد تعقيمه 

 :حقيقتينهو مؤسس رعلى و  الدقيقة األحياءالتعقيم ابتكاا ساهم في تطوا رعلم 

 تحقيق التعقيم. 
 المحافظة رعلى كفاءة التعقيم. 
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 :طرق التعقيم
 (الطبيعية)الطرق الفيزيائية 

 :الحرارة .1
 Dry heatالحرارة الجافة  .أ 

يستخدم لتعقيم ابا التلقيح ( مصباح بنزن)اللهب المباشا  باستخدام Incinerationالحاق  .٥
 .حيث يسخن السلك البالتيني لداجة االحمااا وينتج رعن ذلك قتل كل الكائنات الملوثة باإلباة

الكحول معا حيث يتم غمس المشااط و  يستخدم اللهب Alcohol-flamedالتلهيب الكحولي  .2
بالتالي تحدث و  نتج رعن ذلك اشتعال الكحوليو  المالقط في الكحول ثم تماا في اللهب أو

 .رعملية التعقيم
م °٥60)افاان الهواء الساخن رعند داجات حاااة مختلفة  باستخدام Hot airالهواء الساخن  .2

تستخدم االفاان ، (سارعات ٩م لمدة ٥00° أوم لمدة نصف سارعة °٥٩0 أولمدة سارعتين 
استخدام هذه الطايقة للتعقيم ياارعى رعدم  رعند. الماصاتو  الزجاجية كالدوااق دواتلتعقيم األ
ن االنكماش السايع الذي أكما ، تتكسا الدوااق الزجاجية هو ساخن حتى الو  فتح الفان

 .داخل الدوااق إلىيحدث داخل الدواق قد يسبب دخول الهواء الملوث 

 

 Moist heat: الحرارة الرطبة .ب 

 .بخااهذه الطايقة تعتمد رعلى استخدام الماء رعلى هيئة 

 

 Autoclaveاستخدام جهاز االتوكالف  .1

اطل لكل بوصة مابعة لمدة  ٥١يبلغ  ىم وضغط جوي رعال°٥2٥يعتمد رعلى داجة حاااة تبلغ 
بع  المواد تحتاج فتاات اطول مثل كمية كبياة من التابة قد يحتاج )دقيقة  20 -٥١من 

. تتحمل داجات حاااة رعاليةساط الغذائية التي و يستخدم لتعقيم األ( تعقيمها سارعة من الزمن
 بحيث يسارعد رعلى تغلغل الحاااة داخل الخاليا بسارعة استخدام هذا الجهاز يوفا الوقت للبخاا

تخثاه اساع مما هو الحال رعليه رعند استخدام و  بالتالي تكون رعملية تجمع الباوتين الخلويو 
 .الحاااة الجافة
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 (مساا بخاا الماء داخلهو  التاكيب العام لهالشكل رعبااة رعن مقطع في جهاز االتوكالف يوضح )

 

 :Radiationشعة استخدام األ .2

تستخدم و  كبيا تأثياهانه كلما كان الطول الموجي قصيا كلما كان أساس رعملها في التعقيم أ
 في بع  الصنارعات الغذائيةو  دويةوحدات تعبئة األو  ةالجااحيشعة لتعقيم غاف العمليات األ
كاسيد في الوسط المعامل تكوين فوق األ إلىالمميت  تأثياهايعزى و  المعملية البالستيكية دواتاألو 
، X-rayشعة السينية يمثلها األ. DNAالمباشا رعلى المادة الوااثية في الخلية  التأثيانتيجة  أو
شعة فوق البنفسجية واأل( ذات قداة كبياة رعلى االختااق ةشعة مؤينأ) Gamma rayشعة جاما أ
 (.غيا مؤينة وقداتها رعلى االختااق ضعيفة)

 

 Chemical Methodsالطرق الكيميائية 
تسمى و  هذه يكون لها تأثيا قاتلو  Sterilization))قليل من المواد الكيميائية تستخدم في التعقيم 

Germicidal  منها بع  الغازات مثل الفوامالين وFormalin. 

التي قد يكون لها تأثيا مثبط و  Disinfectionالمواد الكيميائية تستخدم في التطهيا  بع 
Germistatic  الدقيقة كما قد يكون لها تأثيا قاتل األحياءرعلى نمو.Germicidal  

 تسمى الدقيقة رعلى األجسام الغيا حية األحياءالمواد الكيميائية التي تستخدم لقتل 
Disinfectants Chemical. 
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 جسام الحية تسمىالدقيقة رعلى األ األحياءتقليل  أوالمواد الكيميائية التي تستخدم لقتل 
Antiseptic chemical. 

تتداخل مع  أو DNA أوبناء الباوتين  أوالمواد الكيميائية قد يكون الجداا الخلوي  تأثياموقع 
 .يضية للكائن الدقيقالعمليات األ

يعمل رعلى قتل الكائن الدقيق نظاا لقداة % ١0رعند تاكيز  Ethyl alcoholالكحول االيثيلي  -
ذاو  الباوتين Coagulationهذا التاكيز من الكحول رعلى تخثيا   Dissolvesبة الدهون ا 

 Dehydrationيعمل رعلى تجفيف % ٥00ن التاكيز أفي حين ، Germicidalهذا تأثيا و 
ن داجة تأثيا المادة الكيميائية إبناء رعلى ذلك ف Germistatic تأثياهذا و  الخاليا دون قتلها

 .ياتبط بالتاكيز العالي للمادة الكيميائية رعلى الكائن الدقيق ال
له تأثيا كبيا رعلى تثبيط و  Formaldehydeمنها الفوامالدهيد  Aldehydesلدهيدات األ -

 .الباوتينات
 شا رعلى اإلنزيماتيعمل رعلى قتل الميكاوبات رعن طايق التأثيا المبا Iodine اليود -

 .Tyrosineميني التياوسين الباوتينات الخلوية حيث ياتبط مع الحام  األو 
نه يكون حم  أالدقيقة في المياه حيث  األحياءيعمل رعلى تقليل رعدد  Chlorineالكلوا  -

كما يمكن إن يستخدم ، رعندما يضاف للماء Hypochlorous acidكسيد الكلواين أفوق 
 .sodium hypochloriteرعلى هيئة ماكبات مثل  أوCl2 رعلى هيئة غاز 

 heavy metalsالمعادن الثقيلة  -
  Antisepticالفضة تعتبا  -
 .لجاوح الجلد Antisepticالزئبق يستخدم  -
  Cyanobacteriaالنحاس يستخدم في المسابح للتحكم في نمو السيانوبكتيايا  -
ات الديتول التي تستخدم بع  مشتقات الفينول مطهاات قوية مثل مشتق Phenolالفينول  -

 .أسطح المناضد التي يجاى رعليها رعمليات العزلو  لتعقيم األاضيات
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 (الترشيح)الطرق الميكانيكية 
حجام مسامية قاداة رعلى أتعتمد هذه الطاق رعلى تمايا المواد المااد تعقيمها رعبا ماشحات ذات 

رعادة يستخدم الماشحات ( الدقيقة األحياءتسمح بماوا  مسامات ال)حجز أي كائن دقيق 
 النيتاوسليلوز أو Cellulose acetateالتي تصنع من اسيتات السليلوز و  الغشائية

nitrocellulose كما أن هذه ، الفياوساتو  تستخدم هذه الماشحات للتخلص من البكتيايا
الشكل . )الحاااةتلك المواد التي تتأثا بداجة و  الماشحات يمكن أن تستخدم في تعقيم الباوتينات

المستخدمة لتعقيم السوائل التي ال تتحمل  membrane filterالتالي وحدة الماشحات الغشائية 
 .(داجات الحاااة

 
 

من األهمية بمكان في هذه األيام بحيث توضع له  Biosafety الحيويويعتبا مفهوم األمان 
التي يمكن أن تحدث في  Biological hazardsقوارعد خاصة لتقليل األخطاا البيولوجية 

اإلنسان أثناء رعمله مع المواد  إلىكذلك لمنع األماا  التي يمكن أن تنتقل و  المعامل البيولوجية
المستخدمة  دواتيتم ذلك من خالل التأكد من سالمة األو  البيولوجية الخطاة في المعامل الطبية

الحتياطات الالزمة أثناء التعامل مع المواد في المعامل البيولوجية وتعقيمها باستمااا، وماارعاة ا
 .أيضا بعملية التخلص اآلمن من المواد البيولوجية الخطاة الحيويكما يعنى األمان . البيولوجية
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 :وتشمل األخطار في المعامل البيولوجية

 العوامل المماضة Infectious Agents الفطاياتو  لإلنسان التي تشمل البكتيايا 
 .الباوتوزواو  الفياوساتو 

  السمومToxins  السموم البكتياية المختلفة ويتضمن و  مثل سموم الكولياا بيولوجيمن أصل
 :ما يلى الحيوي األمانالتعامل مع الملوثات البيولوجية من أجل 

الحيطة التامة رعند و  aerosolsضباب  أوالتعاف رعلى مخاطا التعامل مع مواد تنتج ازاز  -
كذلك التعامل الحذا و  ما شابهو  المشااطو  مثل الحقن Sharp toolsحادة  أدواتاستعمال 

 .الزاع البكتياية بيئاتمع 
 الواجب اتخاذها لتقليل هذه المخاطا مثل ااتداء مالبس واقية مثل القفازات األمانإجااءات  -

كذلك التخلص و  استخدام حجاات خاصة مجهزة لهذه األغاا  أوالكمامات و  المعاطفو 
 .لتجااب المعمليةاآلمن من مخلفات ا

 .التعا  للملوثات البيولوجية أوالتعامل الحذا مع حوادث االنسكابات  -
 :ما يلى بيولوجيمعمل  أيفي  الحيويوتتضمن الخطوط العايضة لألمان  -

 الفهم الكامل من جانب العاملين في المعامل البيولوجية للمخاطا التي يمكن التعا  لها 
رعقد دواات تدايبية متكااة للتدايب  ينبغيفي هذا الصدد و  الممكنة لتقليلها اإلجااءاتو 

يتضمن كيفية مواجهة و  يشاح ذلك بالتفصيل معمليفي هذا الشأن كما يجب توافا كتيب 
 .هذه المخاطا

 تحتوى رعلى أماكن مقفلة و  نظيفة باستماااو  كل المعامل البيولوجية يجب أن تكون ماتبة
 .لو الحفظ العينات بحيث ال تكون سهلة التن

 كذلك استعمال الثالجات في المعامل و  التدخين في المعملو  الشابو  يمنع تماما األكل
شخص ال ينتمى  أيكذلك يمنع و  اآلدميالمياه بغا  االستخدام  أولحفظ األطعمة 

 .للمعمل بالتواجد فيه
 يستخدم و  يمنع استخدام الفم في سحب أية سوائل في المعمل بواسطة الماصة العادية

 .ها ماصات خاصة ال تعتمد رعلى الفم في رعملهابدال من
  يجب غلق األبواب في المعامل البيولوجية لتحجيم المساحة التي يتم فيها التعامل مع

 .المواد الخطاة بيولوجيا
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 توضع و  يجب وضع لوحات إاشادية توضح مستوى الخطا لكل رعامل داخل المعمل
اقم هاتفه و  المسئول رعن المعمل أولوحة تحذيا خااج المعمل موضح فيها اسم المشاف 

 .لسهولة االتصال به

 

 مستويات الحماية الشخصية
دائم لجميع العاملين في المعامل و  يجب ااتداء مالبس العمل الوقائية بشكل صحيح -

 .الكماماتو  البيولوجية التي تتعامل مع الملوثات البيولوجية التي تشمل المعاطف
يتم و  ت التي تتضمن اتصال مباشا مع الملوثات البيولوجيةيجب ااتداء القفازات أثناء العمليا -

 .يتم ارعدامها بواسطة المختصينو  التخلص من هذه القفازات فوا انتهاء التجااب
بعد التعامل مع مواد يشتبه في  أوبعد نزع القفازات قبل مغاداة المعمل  األيدييجب غسل  -

 .تلوثها بيولوجيا
 يالتحماية للوجه أثناء التعامل مع المواد  أدوات أي أواقية األقنعة الو و  يجب ااتداء المناظيا -

 .يشتبه تلوثها بيولوجيا
 الماصاتو  الشاائحو  التي تشمل المشااط Sharpsالحادة  دواتيجب االحتياط الدائم مع األ -

يتم التخلص منها بطايقة آمنة بجمعها في  أويعاد تعقيمها في كل ماة و  األنابيب الشعايةو 
تعا   أي أوحوادث انسكاب  أي ثم تعدم( دليل الخطواة)ذات لون أحما رعية خاصة أو 

 .لملوثات يتم التعامل معها بأساع ما يمكن
أدخنة التي تزيد من فاص  أوضباب  أويجب االحتااس أثناء العمليات التي ينتج رعنها ازاز  -

 .الغا  في هذه الحالة يتم اجااء هذه العمليات في خزانات مغلقة مجهزة لهذاو  التلوث
 واستخدام ماشحات مفاغة  ستمااااباستخدام سوائل معقمة  -

 

 عوامل عدم زيادة التلوث
بعد انسكاب و  في نهاية اليومو  يجب تعقيم أسطح العمل بمعقمات مناسبة قبل بداية العمل -

 .مادة خطاة بيولوجيا مع ارعتباا جميع المواد خطاة أي
األتوكالف  باستخدامقبل التخلص منها وذلك ( صلبة أوسائلة )يتم تعقيم أية مواد  -

Autoclave استخدام المعقمات الكيميائية المناسبة  أوChemical Disinfectants. 
 .يتم تعقيم األدوات المعملية قبل مغاداتها المعمل لإلصالح أو إرعادة معاياتها أو بيعها -
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 العمل مع المواد الخطرة بيولوجيا
معامل الطب الحيوية  أو Microbiology الميكاوبيولوجيال يسمح ألى من العاملين في مجال 

Biomedical  بالعمل قبل أن تتحقق من خلفيته في التعامل مع هذه النورعية من المعامل التي
هناك أابعة مستويات للعمل اآلمن بهذه . Microorganismsيدخل في نشاطها الكائنات الدقيقة 

وجود  إلىمن رعدم وجود خطواة للتعا  لألماا  لألشخاص األصحاء العاديين : المعامل
وجود  الضاوايوهنا يكون من . خطواة كبياة رعلى األشخاص التي تهدد حياتهم باألماا 

 .ل المواد المعينةو اتعليمات لتد

خباة هو ياتبط بتوصيف الو  Biosafety الحيوياألابعة مستويات المشاا إليهم تمثل األمان  و
 مالمح التسهيالت المعملية لكل مستوى من الخطواةو  أجهزة األمانو  الميكاوبيولوجيفي مجال 

 ياتبط رعادة بخواص رعامل اإلصابة الحيويواختاا مستوى األمان . مواد أيل و االماتبطة بتدو 
أهمها شدة الما ، الطايقة الموثقة لنقل العامل المسبب لإلصابة، إمكانية وجود منارعة واقية و 
ل و اكذلك الخطواة النسبية للتعا  الناتجة رعن العمليات المستخدمة في تنو  رعالج مؤثا أو

 .Agentالمادة 

 

 Biosafety Level 1 (BSL-1): الحيويل لألمان والمستوى األ 
السليم  العاديللوقاية من المواد المعاوف أنها ال تسبب أماا  لإلنسان  األساسيهو المستوى 

منعزل ويتم العمل فيه بماارعاة  البيولوجيوفي هذه الحالة ال يشتاط أن يكون المعمل . صحيا  
 :االحتياطات العادية التي تشمل

 .يحظا دخول المعمل أثناء إجااء التجااب البيولوجية .٥
 .مل مع المواد البيولوجية ومزااع الكائنات الحية الدقيقةبعد التعا األيدييتم غسل  .2
 بعد نزرعها بمواد معقمة األيديالقفازات أثناء إجااء التجااب مع غسل و  استخدام المعاطف .2

 .كذلك التخلص من القفازات في نهاية تجابةو 
الشاب و  كذلك تخزين األكلو  المكياج أواستعمال العدسات الالصقة و  الشابو  يمنع األكل .4

 .اآلدميلالستخدام 
تستخدم الماصات الميكانيكية بدال و  يمنع استخدام الفم لسحب السوائل بالماصات العادية .١

 .منها
 .الحادة في المعمل دواتالتعامل الحذا مع األ .6
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 .أبخاة ألنها تكون مصدا للعدوى أوازاز  إلىتقليل العمليات التي تؤدى و  تجنب .١
 المذيبات العضويةو  داجات الحاااة تتحملو  اءيجب أن تكون أسطح العمل ضد الم .٩

كذلك بعد و  تعقيم أسطح العمل ماة واحدة يوميا رعلى األقل يجبو  .المختلفةالمعقمات و 
 .حدوث انسكابات ألى مواد بيولوجية

 .تعقيمها قبل التخلص منها بالطاق الصحيحة ينبغينفايات  أي .٩
الخطاة  أوالمتعامل مع المواد المعدية  البيولوجيتوضع الفتات تحذياية في مدخل المعمل  .٥0

 .بيولوجيا
القواا  داخل المعمل البيولوجية حيث أنها من و  استخدام باامج للقضاء رعلى الحشاات .٥٥

 .رعوامل نقل العدوى
له أكثا من باب لسهولة الخاوج و  سجاجيد ونبدو  يجب أن يكون المعمل سهل التنظيف .٥2

 .في حاالت الطواائ

 

 Biosafety Level 2 (BSL-2): الحيويلألمان  الثانيالمستوى 
التي تسبب أماا  لإلنسان من خالل ( المواد)ل طيف رعاي  من العوامل و اوهو الخاص بتد
كذلك فياوس نقص و  B الكبديفمثال  فياوس . من خالل األغشية المخاطية أووصولها الحقن 

يجب أخذ و  .لهذا المستوى الثابتةيمثلون العوامل  Salmonellaالسالمونيال و  (اإليدز)المنارعة 
الحادة لمنع حدوث اإلصابات المذكواة في هذا  دواتاأل أوالحقن  لاو تداالحتياطات الالزمة رعند 

تاكيز و  خصوصا  رعند نمو Controlيجب أن يكون هناك مستوى أرعلى من التحكم و  .المستوى
 :فيما يلى الحيويان ل لألمو يختلف هذا المستوى رعن المستوى األو  .فياوس نقص المنارعة

المسببة )المعدية و  المتعاملين مع المواد الخطاة بيولوجياو  وجود باامج تدايبية خاصة للعاملين .٥
 (.لألماا 

الحادة في هذه  دواتاألو  احتياطات أكثا شدة للتعامل مع المواد الخطاة بيولوجيا ذااتخ .2
 .المعامل

اجااء التجااب في خزانات مقفلة زجاجية و  تحجيم العمليات المؤدية إلنتاج ازاز أوتقليل  .2
 .فقط األيديتسمح بدخول 

 .رعمل باامج تطعيم دواية للعاملين في هذه المعامل .4
 .وجود إضاءة خاصة تمنع االنعكاس الذى يؤثا رعلى الاؤية .١
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 Biosafety Level 3 (BSL-3): الحيويالمستوى الثالث لألمان 
 إلىكذلك تلك التي قد تؤدى و  التنفسيالجهاز  وهو خاص بالتعامل مع العوامل التي تؤثا رعلى

في و  األبحاثو  Clinical diagnostic التشخيصيةيستخدم في األغاا  الطبية و  .رعدوى مميتة
من و  حالة التعامل مع العوامل المسببة للمخاطا المذكواة يجب التحكم في العمل بهذه المعامل

وجود غافة آمنة بيولوجيا  و  بنظام خاصيدخلها كما يجب أن يكون بالمعامل أجهزة تهوية 
تستخدم و  .من المعمل يالمعدهذا يقلل من انطالق الاذاذ و  الخطاةو  للتعامل مع المواد المعدية

من البكتيايا التي و  .االحتياطات السالفة الذكا في المستوى السابق مع داجة أكبا من الحيطة
 Mycobacteriumكتايا المسببة للسل تمثل رعامال  يجب التحكم فيه رعلى مستوى رعال هو الب

tuberculosis. 

 

 Biosafety Level 4 (BSL-4): الحيويالمستوى الرابع لألمان 
 Aerosolالتي قد تودى بحياة اإلنسان رعن طايق الاذاذ و  Exoticالغايبة و  يهتم بالعوامل الخطاة

route  تعزل و  مع هذه الظاوف لحماية األفااد المتعاملينو  .التي ال يوجد لإلصابة بها رعالجو
ايبية خاصة دالمعامل رعن العامة ويحظا الدخول إليها لغيا المختصين الذين تعقد لهم دواات ت

األمان و  الحيطةتاارعى داجات و  يعطوا التطعيمات المناسبةو  للتعامل مع هذا النوع من المواد
المزود  الزجاجي يجب رعلى العاملين أن يقوموا بعمل تجاابهم في الصندوقو  السالفة الذكا

كذلك يكون و  .مزودة بالهواء للتنفسو  ااتداء مالبس حاجزة أومانعة للتسايب و  بقفازات محكمة
تكتب بطاقات رعلى كل المواد الموجودة في المعمل و  هناك إشااف مستما للعمل في هذه المعامل

 .أن تحفظ في خزانات خاصةو  يذكا فيها داجة الخطواة
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 :اإلصابة يجب إتباع اإلرشادات اآلتيةللوقاية من 

 ل المواد التي قد تسبب ماضا  و اكذلك بالطو المعمل بعد تدو  يجب ااتداء القفازات الواقية
 .كذلك قبل مغاداة المعملو  يجب غسل اليدين بعد خلع القفازات الواقية

 يجب إجااء التجااب بحذا لكى تقلل إمكانية تكوين اذاذ. 
  تكوين اذاذ إلىتعلق رعلى حائط الغافة البيولوجية اآلمنة العمليات التي تؤدى. 
 ليس بالفمو  استعمل ماصات ميكانيكية. 
 كذلك رعند و  يجب ازالة السطوح التي حدث بها تساب للمواد المسببة لألماا  رعلى الفوا

 .االنتهاء من إجااء التجااب
 ال تستخدم مواد الزينة و  العدسات الالصقة للعينال تلمس باليد و  ال تدخن،و  ال تأكل، ال تشاب

 .ل أدوية في المعملو اتن أو
  العيون واقيالبس. 
 الحادة مثل الحقن التي بها ابا، ماصة باستيا، األنابيب  دواتكن حذاا  رعند التعامل مع األ

 .واألجهزة الحادة األخاى scalpelsالشعاية، قواطع 
 غلق أبواب المعمل رعندما تجاى به تجااب حافظ رعلى. 
  نقل المزااع  أورعية ثانوية مضادة للتساب لتحايك أو استخدمCultures. 
 يجب إزالة نفايات المادة الناقلة للعدوى قبل التخلص منها. 

 

 الوقايـة من المخاطـر البيولوجيـة

 شأن حدود األمانفي  211/2003من قرار وزارة القوي العاملة والهجرة رقم ( 33)مادة 
 تأمين بيئة العملو  لدرء المخاطر هزماالحتياطات اال و  االشتراطاتو 

 الفياوساتو  فاورعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطا اإلصابة بالبكتاياو  تلتزم المنشأة
سائا المخاطا البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعا  العمال و  الطفيلياتو  الفطاياتو 

 :بها رعلى النحو اآلتـيلظاوف اإلصابة 

تخزين المواد البيولوجية و  لاو تدو  تلتزم المنشآت التي يتعا  فيها العاملين نتيجة الستخدام .٥
جااء إالتكنولوجيا الحيوية ب باستخدامالتي يتم إنتاجها  أو كيميائيةوالبيو  (الحيوية)الخطاة 

أرعداد دليل خاص و  لها التعا  المهنيو  تصنيف للملوثات البيولوجية طبقا  لداجة خطواتها
 .في بيئة العمل( الحيوي)التلوث البيولوجي و  بطاق مكافحة العدوى
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 رعدم تعا  العامالت الحوامل إلىالصحية التي تؤدى و  التنظيمية اإلجااءاتيجب اتخاذ  .2
( الحيوية)النساء في سن الخصوبة ألي مصدا من مصادا العدوى بالملوثات البيولوجية و 

 .ملالخطاة في بيئة الع
المشاوبات في األماكن و  وضع نظام للمتطلبات الصحية األساسية لسالمة األغذية .2

تخزين و  باستخدامفي المنشآت التي تقوم  لهااو تدو  تخزينهاو  تحضياهاو  المخصصة إلرعدادها
 .التدخين في هذه األماكنو  ل األطعمةو امع حظا تن( الحيوية)المواد البيولوجية الخطاة 

 طبقا  للمواصفات الصحية المعتمدة لتحصين العاملين باللقاحات االلتزام بوضع نظام .4
البكتياية للعاملين المعاضين للمخاطا و  الفياوسيةو  األمصال ضد األماا  المعديةو 

أماكن معالجة و  الماكبات الحيويةو  تخزين الموادو  لو اتدو  البيولوجية الناتجة رعن استخدام
 .المخلفات الخاصة بهاو  النفايات

النفايات و  معالجة المخلفاتو  التعقيمو  اة المنشأة وضع نظام خاص للتطهيارعلى إدا .١
 .البيوكيميائيةو  (الحيوية)البيولوجية 

الالزمة الخاصة بمكافحة ناقالت وحامالت الما   اإلجااءاترعلى إدااة المنشأة اتخاذ  .6
الماكبات و  في أماكن العمل التي يتم فيها التعا  للمواد( الحشااتو  القواا )والعدوى 
أن ياارعى في و  المخلفات الخطاة الناتجة رعنهاو  التخلص من النفاياتو  معالجتهو  البيولوجية

 البيئيةو  المواد المستخدمة في رعمليات المكافحة أن تكون مطابقة للمواصفات الصحية
 .تدايب العاملين رعلى االستخدام المأمون لهذه الموادو 

مناشف وصابون )النظافة الشخصية  أدواتغتسال و توفيا ماافق للنظافة العامة وأماكن لال .١
أن تكون مالئمة لطبيعة و  بحيث تتناسب مع رعدد العاملين بالمنشأة( ومواد مطهاة وغياها
 .المخاطا والملوثات

تلتـزم المنشـأة بتوفيا مهمات الوقاية الشخصية المالئمة لطبيعة العمل والمخاطا البيولوجية  .٩
أن يتم و  ي بيئة العمل وبشاط أن تكون مطابقة للمواصفات الصحيةوالبيوكيميائية ف( الحيوية)

 أوتدايب العاملين رعلى استخدامها وصيانتها وحفظها طبقا  للمواصفات الواادة من المصنع 
 .المواد لهذه المهمات

التي يجب أن تتالءم مع طبيعة و  اإلنقاذو  ليةو اإلسعافات األو  توفيا وسائل الارعاية الطبية .٩
 (الحيوية)تخزين المواد البيولوجية و  لاو وتدلحوادث المحتملة أثناء استخدام المخاطا وا

تدايب العاملين رعلى استخدامها طبقا  للمواصفات الطبية المعتمدة في تقاايا و  البيوكيميائيةو 
 .الصحة الحيوية لكل مادةو  السالمة



 درجة ثالثة - اجراءات السالمة واالمان في المعامل  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه صرف صحي
 

 

 

 121 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 اإلجااءاتو  المخاطانشا المعلومات رعن و  التورعيـةو  تنظيم باامج للتثقيف الصحيو  إرعداد .٥0
 تخزين الماكباتو  لو اتدو  البيئيـة في إنتاج استخدامو  الصحيةو  الخاصة بالسالمة الحيويـة

ذلك رعن و  التخلص من النفايات الخاصة بهاو  طاق معالجتهاو  (الحيوية)المواد البيولوجية و 
لعالمات او  وضع بطاقات التعايفو  النشـاات الفنيةو  الحلقـات النقاشـيةو  طايق التدايب

 (.الحيوية)اإلاشادية الخاصة بالسالمة البيولوجية 
ن مع و اتلتزم إدااة المنشأة بأرعداد وثيقة السالمة الحيوية الخاصة بالمواد البيولوجية بالتع .٥٥

المنتج لهذه المواد رعلى أن تتضمن هذه الوثيقة المخاطا الناتجة رعن استخدام  أوالمواد 
ماكب بيولوجي  أوالتاكيب المحدد لكل مادة و  كوناتالمو  الماكبات البيولوجيةو  المواد

جااءات الطواائ الخاصة في حاالت التلوث و  (حيوي) الارعاية و  اإلسعافاتو  االنسكاب أوا 
 اإلصابات نتيجة التلوث بالمواد الحيويةو  الجاوحو  لية في حاالت التعا  للتلوثو الطبية األ

السالمة و  بطاقات التعايفو  حات اإلاشاديةالمعلومات الخاصة باللو و  التداولو  نظم التخزينو 
المخلفات الخطاة و  نظم معالجة النفاياتو  اللقاحاتو  األمصالو  رعالمات التحذياو  الحيوية

 .الناتجة رعنها
تدايب مجمورعة من العاملين رعلى تنفيذ و  الحوادث الحيويةو  إرعداد خطة لمواجهة الطواائ .٥2

جااء و  الخطة  تنمية المهاااتو  الدواية المنتظمة رعلى تنفيذها لتالفي القصوا االختباااتا 
 .األجهزة الالزمة لذلكو  توفيا المعداتو  ...افع كفاءة القائمين رعلى تنفيذهاو 
الهندسية في تصميم نظم التهوية في بيئة العمل المحتمل و  االلتزام بماارعاة الشاوط الفنية .٥2

ذلك بتجهيز نظام التهوية بماشحات خاصة و  (حيويةال)الماكبات البيولوجية و  تلوثها بالمواد
مع  المجاواةالمساكن و  مناطق العمل إلىلمنع انتشاا الهواء الملوث بالعوامل البيولوجية 

منع و  رعزل الوحدات التي تحتوى رعلى مخاطا بيولوجية رعن باقي أماكن العمل األخاى
 .الخاصة بالسالمة الحيويةالتنظيمية  اإلجااءاتدخولها إال لغيا العاملين بها خالل 
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 مراض المهنية البيولوجيةاأل
 :المقدمة

  العوامل المسببة للما 
  والطفيليةالمهن المعاضة لألماا  المعدية 
 طاق اإلصابة 
  تقييــــم التعا 
  العدوىقابلية 
 التشخيص المبكا لهاو  الطفيليةو  األرعاا  المبكاة لألماا  المعدية 
 الفحوص الطبية 
 الوقائية اإلجااءات 

 

 :العوامل المسببة للمرض
فاازاتها السامةو  التعا  المهني للكائنات الدقيقة الحية المعدية، الطفيليات يحدث في العديد و  ا 

 :الماتبطة بالمهنة هيو  المشتاكةالطفيلية و  المعدية لألماا هم العوامل المسببة أو  من المهن

 

 الفياوسات: 

 .فياوس ما  نيوكاسيل ،السعاا ،داء الكلب ،د ج، ب، الوبائي الكبدي لتهاباال

 

 والايكتسيا البكتايا: 

، Q fever ةو االسق، الدان ،التيتانوس، Brucella الحمى المتموجة،  Anthraxالجماة الخبيثة
 .ليبتوسبياا

 

 الفطايات: 

 .األغشية المخاطية، هيستوبالزموزيسو  الفطايات المؤثاة في الجلدالكانديدا، 
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 الباوتوزوا: 

 .الليشمانيا–المالايا، الفالايا 

 

 الطفيليات: 

 .البلهااسيا، انكلستوما، اإلسكااس، توكسوبالزما

 

 الكالميديا: 

 :قوة تأثياها في الجسم رعلىو  وتعتمد هذه الكائنات في بقائها

 نورعية بيئة العمل. 
  التهوية، حالة التابة–العوامل المناخية والفيزيائية مثل الحاااة، الاطوبة. 
 رعوامل تغذيتها ومتطلباتها للتكاثا. 

 

 :المهن المعرضة لألمراض المعدية والطفيلية
 المهن الزاارعية. 
 البالد الناميةو  بع  المهن في البالد الحااة. 
 بنوك ( المهن الطبية)حجاات التشايح  ، المعامل ،العيادات ،المستشفيات :الخدمات الصحية

 .العاملين في التخلص من المخلفات الطبيةو  الدم
 تصنيع اللحومو  أسواق، السلخانات :منتجاتهاو  التعامل مع الحيوانات: الخدمات البيطاية، 

المستشفيات و  ،العيادات ،مصانع منتجات األلبان ،الماشيةو  مزااع الدواجن، األسماك
 .المدابغ ،البيطاية

  اإلسطبالتو  حظائا الحيواناتو  مثل رعمال المجازا)المتعاملون مع المخلفات الحيوانية 
 (المدابغو 

 الموانئرعمال أاصفة  ،الصحيالصاف و  المصااف المائيةو  الباكو  العاملون في التاع، 
 .رعمال المزااعو 
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 :جدول األمراض المعدية والطفيلية المحتملة ببعض المهن
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 :اإلصابةطرق 
 تختلف تماما مااحل العدوى.)ضعيف المنارعة لعامل معدى أوتعا  شخص غيا محصن  إذا
 :وهي( من ما  آلخا الفسيولوجيالخلل الماضى و 

  (الجماة الخبيثة، الباوسيال، ليبتوسبياا، البلهااسيا)تختاق الجسم رعن طايق الجلد السليم 
 ،wound sepsis، داء الكلب)المصــاب البعـ  اآلخا يدخل الجسم رعن طايق الجلد و 

 .التيتانوسدي،  .سيبي،  الوبائي الكبديااللتهاب 
 رعن طايق الجلد المتهتك مثل بع  الفطايات أو. 
  المالايا، الليشمانيا، )رعن طايق لدغ الحشاات مثل  لألماا تدخل بع  الباوتوزوا المسببة

 (.ايكتسيا، داء النوم
 ستنشاق األبواغ الجاثوميةقد تحدث العدوى رعن طايق اال و [spores] األتابة الملوثة  أو

 . Q feve)الدان ،هيستوبالزموزس الفياوسي،ما  نيوكاسل )مثل 
 اإلسهال، فياوسات الجهاز الهضمي، )شااب ملوث مثل  أول طعام و اتحدث نتيجة تن

 .، شلل األطفال(Aااللتهاب الكبدي الوبائي 
 ل الغذاءو ارعند تواجد العمال في مناطق غيا متوافا فيها االشتااطات الصحية بأماكن تد 

 .دواات المياهو  مياه الشابو 
  بع  األماا  نتيجة إفاازات السموم(Endotoxins ،Exotoxins)  الناتج من البكتايا

 .أثناء تكاثاها

 

 :تقييــــم التعرض
 فيلية الطو  تقييم خطواة التعا  لألماا  المعدية

 :يمكن تحديد المخاطر المحتملة لمجموعة من العمال من خالل

o  الحيوان في و  األماا  المشتاكة بين اإلنسان أوتقاايا حاالت اإلصابة باألماا  المعدية
 .المستهدفين لإلصابة بهذه األماا و  مجمورعات العمال المعاضين

o دااسات وبائية رعن اإلصابات باألماا  المعدية المشتاكة بين اإلنسان والحيوان. 
o  الطفيلياتو  بيانات رعن انتشاا ناقالت األماا. 
o  الفياوساتو  اختبااات الجلد للدان،و  تحاليل المنارعة،)التحاليل المنارعية للعمال مثل- 

 (.الايكتسيا، السالمونيالو 
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o ،تكون العالمات المبكاة الخاصة للعدوى ناداة ولكنها كافية و  التشخيصو  التأثياات اإلكلينيكية
 .مهنيةو  توافات أيضا رعوامل جغاافية إذااحتمال الما  خاصة  إلىللتنبيه 

 

 :قابلية العدوى
 :طفيلية همو  العاملون ذو القابلية إلصابتهم بأماا  معدية

o في دوا النقاهة من أماا  خطياةو  الغيا محصنين. 
o  المنارعةالمصابون بنقص. 
o ضعف الصحة العامةو  الذين يعانون من سوء التغذية. 
o الكبد وهم معاضون لإلصابة بما  الليبتوسبياوزسو  المصابون بضعف في وظائف الكلى 

 .الوبائي الكبديااللتهاب و 
o الجاوح الوخزيةو  المصابون باإلصابات البسيطة. 
o كاثا البكتايا الالهوائية ت إلىيؤدى و  الجلد المبلل بالعاق مستهدف للعدوى بالفطايات

 (.التيتانوس)مثل

 

 :التشخيص الممكن لهاو  الطفيليةو  األعراض المبكرة ألمراض المعدية
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 مراض البكتــــيــــــريــــاأ
 انثااكس Anthrax (الجماة الخبيثة) 
 الباوسيـــلال Brucella  (المالطية)الحمى المتموجة 
 ليبتوسبياا 
 Leptospira  التيتانوس:Tetanus 
 الــــدان T.B.  
 هو االسقـــــ  Glanders  

 

 (:الجمرة الخبيثة) Anthrax انثراكس

اإلنسان من المارعز واألغنام والماشية والخيول وتوجد أيضا في القطط  إلىما  قاتل ينتقل 
  Bacillus anthracisوالكالب المصابة والميكاوب المسبب له هو ميكاوب رعصوي يسمى

قد  أوسنة  ٥2 إلىلفتاة طويلة قد تصل   sporesإلىيتحول و  حين يخاج من الحيوان المصاب
 .سنة 60 إلىتزيد 

 

 :طرق العــدوى

  رعن طايق بلعspores 
 رعن طايق الجلد 
  (االستنشاق)رعن طايق الجهاز التنفسى  

 

 :الفئات المعرضة

 رعمال الزاارعة وارعى األغنام والماشية 
 رعمال المجازا والمدابغ والخدمات البيطاية 
 صنارعة البطاطينو  غزل الصوفو  رعمال جز 
 الحوافا و  الشعاو  ل الصوفو اتدو  رعمال صنارعة الغااء 

 أيام 7إلى  2من  :مدة الحضانـــة
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 :العالمـــاتو  األعراض

 :أنواع هي 3االنثراكس 

 :الجمرة الخبيثة الجلدية .1

 أوالوجه  أوإصابة الجلد ببثوا مستدياة سوداء متفحمة ومحاطة بالتهابات جلدية وتوام باليدين 
 .الظها

 :الحمى الفحمية الرئوية .2

ااتفاع في داجة  إلىويحدث نتيجة استنشاق االبواغ مما يؤدى  التنفسيتؤثا رعلى الجهاز 
حدوث التهاب ائوى  إلىالحاااة، ارعشة وسعال، التهاب الشعب والقصبة الهوائية، مما يؤدى 

 التهاب المفاصل  لىإالمخالطين رعن طايق الاذاذ وأيضا تؤدى  إلىمميت وقد تنتقل العدوى 

 ، وتضخم بالكبد والطحال والغدد الليمفأويةءوقي نغثيا :المعويةالحمى الفحمية  .3

 

 :التشخيص

 يتاايخ التعا  المهن 
  العالمات اإلكلينيكيةو  األرعاا 
  ( ، سياولوجيبكتايولوجي)الفحوص المعملية 

 

 :طرق الوقايـــة

 (.األحذية الواقية، الماايل الواقية قفازات، كمامات،) استخدام وسائل الوقاية الشخصية 
 نظافة بيئة العمل والتهوية الجيدة، النظافة العامة 
 تنفيذ باامج إدااة التخلص من المخلفات الحيوانية بطايقة صحية وبيئية سليمة 
   التخاذ الالزم المستشفى إلىرعند االكتشاف المبكا للحاالت يتم تحويل الماي 
  المايضةالتخلص السليم من الحيوانات 
  للعمال المعاضين الدواي الطبيالفحص 
  للحيوانات البيطاي الدوايالفحص 
 لهاأو فحص المنتجات الحيوانية المستوادة قبل السماح بتد 
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 :العـــالج

 أيام 2وحدة ميجا لمدة  ٥:بنسلين باوكايين: البنسلين

 

 (:المالطية)الحمى المتموجة  Brucella البروسيـــلال

ل لبن حيوان مصاب وخاصة األغنام والبقا ويمكن أن أو اإلنسان رعن طايق تن إلىالما  ينتقل 
 تحدث اإلصابة أيضا رعن طايق الجلد واألغشية المخاطية في حاله وجود جاوح

 

 :أنواع وهي 3 إلىالبروسيلال تنقسم 

 وغالبا تتواجد في المارعز: باوسيلال مليتنسيس Brucella melitensis  
 اجد في األبقااوتتو : باوسيلال أبواتس Brucella abortus  
 وتوجد في الخنازيا  :باوسيلال سويسBrucella suis  

 

 :الفئات المعرضة

 رعمال الزاارعة ارعى األغنام 
 رعمال مزااع وتابية الحيوان 
 العاملون بالخدمات البيطاية 
  األلبانرعمال معامل 
  رعمال المجازا وتصنيع وتعبئة اللحوم 

 

 :مـــدة الحضانــــة

 شهوا  ١ إلىأسابيع وممكن أن تطول مدة الحضانة  ١ إلىأيام  ١ من
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 :العالماتو  األعراض

 داجة الحاااة مع رعاق شديد وسعال ااتفاع مذبذب في 
 الجسم وخاصة المفاصل والعضالت آالم في 
 فأويةتضخم بالطحال والغدد الليم 
 من %  20مل في ل العالج المناسب يحدث اإلجها  المتكاا للحواأو وفي حالة رعدم تن

 الحاالت التي تتعا  لإلصابة 

 

 :التشخيص

 السيما في الحاالت الحادة و  يمكن أحيانا فصل الميكاوب المسبب للما  من الدمو  .سياولوجى

 

 :الوقايـــــة

 ولهاغلى اللبن جيدا  قبل تن 
 الحيوانات،األحذية في حالة التعامل مع و  القفازاتو  لماايل :استخدام المالبس الواقية 

 التوليد  أوخاصة أثناء الذبح و 
 التخلص من الحيوانات المصابة. 
  تطعيم الحيواناتو  البيطاي الدوايالكشف. 
  رعلى العاملين الدواي الطبيالكشف. 
 نظافة بيئة العمل. 
 تطعيم المعاضين بالمصل s 19vaccine  

 

 :العـــالج

 يوم 2٥جم يوميا لمدة  2ااسيكلين تت 
  يوم  2٥جم ستابتومايسين يوميا لمدة  ٥في الحاالت الشديدة يضاف 
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  Tetanusالتيتانوس

 غلب دول العالم ولكن بنسب مختلفةأالتيتانوس من االماا  التي تنتشا في 

 

 :الميكروب المسبب للمرض

خاصة التابة الزاارعية و  يوجد بالتابة الهوائيهو و  Clostridium tetani ميكاوب التيتانوس
 .الغنمو  الخنازياو  المارعزو  الكالبو  نتيجة خاوجه مع فضالت بع  الحيوانات مثل الخيول

رعن طايق جاح في  أو، (الوليديالتيتانوس ) يدخل جسم االنسان اما رعن طايق الحبل السايو 
ما أالمطهاات و  الحاااةو  الميكاوب في الحالة النشطة حساس للمضادات الحيويةو  .سطح الجلد

spores ن ميكاوب التيتانوس يستخدم كأداء اختباا لكافة رعملية إمة ولهذا فو اشديدة المق فإنها
 .التعقيم

 

 طرق العدوى

 .تحتوى رعلى ميكاوب التيتانوس التي باألتابةتحدث اإلصابة بالما  رعند تلوث الجاوح 

 

 الفئات المعرضة

 رعمال الزاارعة 
 مال المناجم والمحاجارع 
 العاملون بمزااع الحيوانات 
  البناء والتشييدرعمال 
 رعمال المجازا والمدابغ 

 

 : مدة الحضانة

 يوم  2٥ إلى 4
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 :العالماتو  األعـــراض

يفاز هذا الميكاوب سموما في جسم اإلنسان تسبب تقلصات حادة في العضالت حول الفك 
 عد ذلك تشمل الجسم كلهبو  الظهاو  وتمتد حتى تشمل رعضالت الاقبة

 

 :الوقايـــــة

 وسائل الوقاية الشخصية استخدام 
  الصحيزيادة الورعى 
  تحقن في  2سم 2/٥الحقن بجارعتين من اللقاح المضاد للما  كل جارعة رعبااة رعن

رعند حدوث جاح و  سم ٥بعد ستة اشها جارعة و  أسابيع 4العضل وتفصل بينهما فتاة 
 :تياألملوث قد يؤدى لإلصابة بالتيتانوس يجب 

 تنظيف الجاح 
 ارعطاء المصل anti-tetanic serum ٥0كان الماي  لم يسبق تطعيمه خالل الـ إذا 

 .سم 2/٥سنــوات السابقة يعطى جارعة منشطة 
  الحقن بالبنسلين 

 

  .T.B :الــــدرن

 من االماا  التي تنتشا انتشااا واسعا في جميع دول العالم النامية والمتقدمة

 

  Tubercle Bacilli ميكاوب الدان :الميكروب المسبب للمرض

 

 :طـرق العــدوى

  رعن طايق الاذاذ من شخص ماي 
 فحص البصاق للعاملين في المعامل 
 رعن طايق تنأول اللبن الملوث بالميكاوب 
  الخدمات البيطاية ورعمال المجازا 
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 :الفئــات المعرضــة

 العاملون بمستشفيات ومستوصفات الصدا 
 العاملون بمعامل التحاليل البيطاية والبشاية 
 لطيوا والحيوانات ومنتجات األلبان المصابةالمتعاملون مع ا 
 منتجات ألبان الحيوانات المصابة مستهلكو 
  رعمال المزااع والحظائا وتعاملهم مع الحيوانات المايضة 

 

 :مـدة الحضانــة

 أسبوع  ٥2إلى  4من 

 

 :العوامل المساعدة على انتشار المرض

 صغا السن وخاصة خالل السنة األولى من العما 
 أثناء الحمل السيدات 
 سوء التغذية 
 اإلصابة بما  اإليدز 
  السيليكوزس الائوياإلصابة بما  التحجا  silicosis 
 سوء التهوية وتلوث البيئة 

 

 :األعــــراض والعالمات

 ااتفاع في داجة الحاااة ليال، رعاق غزيا 
 فقد الشهية مع نقص في الوزن 
  سعال مع بصاق مدمم 
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 :الفحــوص

 اختباا تيوباكلين Tuberclin test  
 أشعة رعلى الصدا 
 سارعة تاسيب 
 فحص ومزارعة للبصاق 

 

 الوقايـــــة

  الواقياالهتمام بتطعيم الفئات المستهدفة للتعا  بالطعم BCG  
 االهتمام بتطعيم األطفال طبقا لبانامج التطعيمات 
  (التهوية الجيدة، النظافة العامة)نظافة البيئة 
 التخلص من مخلفات الماضى بطايقة صحية وبيئية سليمة 
 استخدام المعاضون لوسائل الوقاية الشخصية 
  غلى اللبن جيدا 

 

 العـــالج

استابتومايسين، أ ن هـ، ايفامبيسين، : ويشمل .طبقا لبانامج مكافحة الدان بوزااة الصحة والسكان
 ايثامبيوتول

 

 امراض الفيروسات
 .B ،C ،Dدي ، سي، بي الوبائي الكبديااللتهاب 

 إلىالمعاوفة ،والذى ينتقل من الشخص المصاب  الوبائي الكبديهو نوع من أنواع االلتهاب 
إحدى مشتقاته، كما ينتقل رعن طايق اللعاب واالتصال  أوالشخص السليم رعن طايق الدم 

 .الجنسي

 

 من أسبوع إلى ستة شهوا مــدة الحضانـــة
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 الفئات المعرضة

األطباء الجااحين، أطباء األسنان، المماضات، العاملون بحجاات العمليات وأكشاك الوالدة، 
 .الكلويوحدات الغسيل -معامل التحاليل -العاملين بمستشفيات الحميات -بنوك الدم 

 

 العالماتو  األعراض

 رعالمات إكلينيكية أين تظها رعليه قد يحي االنسان لفتاة طويلة دون أ 
 اصفااا بالعينين، أنيميا، هزال 
 خلل بوظائف الكبد 
 لكبد يعتبا من مضارعفات هذا الما اإلصابة بساطان ا 

 

 طرق الوقاية

 الواحد استخدام المحاقن البالستيكية ذات االستخدام 
  استخدام وسائل الوقاية الشخصية وخاصة للجااحين وأطباء التوليد واألسنان وغياهم من

 (القفازات)الفئات المعاضة 
  اآلالت الجااحية، آالت األسنان جيدا قبل كل استخدامتعقيم 
 هافحص أكياس الدم جيدا  قبل استخدام 
 بالدم قبل قيامهم بعملية التباع فحص المتبارعين 
  وخلوها من اإلصابة بالما  الكلوياالهتمام بنظافة وحدات الغسيل 
 دينية وااللتزام بالقيم والفضائلاالهتمام بالنظافة الصحية وال 
 الكبديضد االلتهاب  الواقياألطفال والفئات المعاضة بالمصل  تطعيم B.  

 

 التشخـــيص

 للدم المعمليرعن طايق الفحص 
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 الخطرة المخلفات البيولوجية من التخلص
 بتاى أطباق رعلى وتشتمل خطاة بعوامل بيولوجية ملوثة مواد هي الخطاة البيولوجية المخلفات
 مع التعامل في البيولوجية التحاليل في استخدمت وماصات ساط وقفازاتأو و  وأبا وحقن وأنابيب

 المخلفات صلبة، تجمع مخلفات أو سائلة مخلفات تكون أن إما رعامة بصواة وهي مواد خطاة،
 هذه تااكم ورعدم والتخلص سارعة المعالجة وياارعى معالجتها، ويجاى أكياس أو رعيةأو  في

 :يلى ما فيه يدون المعمل بسجل يحتفظ أن ويجب المخلفات،

 المعالجة تاايخ 
 هامعالجت تمت التي المخلفات كمية 
 المخلفات نورعية 
 المعالجة في المستخدمة الطايقة 
 بالمعالجة القائم اسم 
 النهائي التخلص وسيلة. 

 

 خطــر المـــواد المشعـــة

لقد أصبح للمواد ذات النشاط اإلشعارعي استخدامات كثياة في مختلف قطارعات الحياة 
كالطب والصنارعة والزاارعة والمجال العسكاي والبحوث والدااسات العلمية، وقد لجأت العديد 

االستفادة من الطاقة الذاية، بإنشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة وهي في  إلىمن الدول 
 .في كثيا من دول العالمازدياد ملحوظ 

أخطاا رعلى حياة اإلنسان ورعلى و  ن لها أضاااإوبالاغم من الفوائد الكثياة لهذه اإلشعارعات، ف
البيئة بحكم نورعية الحوادث اإلشعارعية والنووية التي يمكن أن تحدث نتيجة االستعمال السيئ 

 .الخطأ البشاي أو

التي أصبحت و  العالم خالل السنوات األخياة،التقدم التكنولوجي التي شهدها و  ونظاا   للطفاة
تملك مثل هذه  التي ال المجاواةأصبح الخطا رعلى الدول و  وفي ازدياد مستما، التداولكثياة 

لموقعها الجغاافي، كما حدث في المفارعل النووي في و  ذلك لقابها من الدولو  المفارعالت،
، وسوف نستعا  في هذا جاواةالماكتشاف نسبة المواد اإلشعارعية في الدول و  ل،بتشانو 

 .الوقاية من نشاطهو  كيفية الحمايةو  الموضوع، المعطيات العامة حول اإلشعاع
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أن أمالح اليواانيوم تنبعث منها إشعارعات  Becquerelاكتشف بيكابل  ٥٩٩١في رعام 
قاموا بتجااب و  تؤثا في اللوحة الفوتوغاافية، وقد اهتمت مدام كواي وزوجها بهذه الظاهاة

 تمكنا من اكتشافو  وهو احد خامات اليواانيوم، Bitchl lendeرعدة رعلى معدن البتشيلند 
 .البوليونيومو  هو الااديومو  فصل رعنصاين هامين من هذا الخامو 

ينبعث و  وقد سميت المواد التي تنبعث منها هذه اإلشعارعات بالمواد ذات النشاط اإلشعارعي،
لى من أحاف الهجاء و من اإلشعارعات سميت بالحاوف األ من هذه المواد ثالث أنواع

يتعا  و  وهذه اإلشعارعات تختلف في خواصها وقوة نفاذها،( جاما، الفا، بيتا)هي و  اليونانية
اإلشعارعات المؤينة وغيا )اإلنسان خالل حياته اليومية لنورعين من هذه اإلشعارعات 

 (.المؤينة

 

 أنواع النشاط اإلشعاعي
 :يمات إلشعارعات الفا وبيتا وجامايتمثل في إطالق جس النشاط اإلشعارعي

 :Alpha Particles -إشعاعات جسيمات الفا .أ 

وهي رعبااة رعن جسيمات ثقيلة مشحونة كهابائيا   بشحنة موجبة تتحاك في خط مستقيم وتنبعث 
منها و  اليواانيوم ذات قداة محدودة رعلى اختااق الحواجزو  رعن ذاات العناصا الثقيلة مثل الااديوم

يمكن إيقافها كليا   بواسطة قطعة من الواق، ليس لها أضااا خااجية رعلى و  سطح جلد اإلنسان
الشااب فإن آثااها الضااة  أوالطعام  لاو تن أودخلت داخل الجسم سواء رعن طايق التنفس  إذاانه 

 .تبدأ، وتمثل بذلك خطاا   إشعارعيا   ال يستهان به

 

 :Bate Particles إشعاعات جسيمات بيتا .ب 

وهي رعبااة رعن الكتاونات ذات شحنة سالبة وقداتها أرعلى من إشعارعات الفا رعلى اختااق الموانع 
ولها القداة رعلى اختااق أنسجة جسم اإلنسان ومواد أخاى وأكبا قداة من أشعة الفا بألف ماة 

( مم 2)األلمنيوم سمكها  أوبشايحة من مادة الاصاص  نفادهاوأساع بثمان ماات، ويمكن وقف 
وهي رعبااة رعن موجات كهاومغناطيسية وليست أجسام ذات سارعة رعالية ولها القداة رعلى النفاذ 

 .وال يمكن إيقافها بل يمكن أضعافها فقط
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خطياة جدا   رعلى جسم االنسان، أي  Gammas Particles -وتعتبر إشعاعات جاما .ج 
المواد و  نسجة جسم اإلنسان،بيتا لقداتها الكبياة رعلى اختااق أو  أنها اخطا من إشعارعات الفا

 .األخاى من مسافة بعيدة

 .لمنع اختااق هذه األشعة يعتبا معدن الاصاص اقدا معدن رعلى اضعاف إشعارعات جاما و
 

 األشعة السينية .د 

لهذه األشعة القداة التي تفوق و  وهي رعبااة رعن موجات كهاومغناطيسية ذات طول موجي قصيا
أكثا األنواع استعماال   في و  المواد، فهي األكثا تطواا   و  أشعة جاما في اختااق جسم اإلنسان

داوع واقية سميكة من مادة ذات كثافة رعالية من  باستخدامالحماية منها و  مجاالت الطب،
 .الاصاص

 

 :اإلشعاعات غير المؤينة .ه 

 .الحاااةو  الضوءو  األشعة فوق البنفسجيةو  وهي مثل األشعة تحت الحمااء

 .وغيا المؤينة( النووية)المؤينة والفاق بين اإلشعارعات 

هو أن اإلشعارعات المؤينة لها القداة رعلى إحداث تغيياات ويمكن أن تظها هذه التغياات في 
 .جسم اإلنسان كآثاا ماضية

 

 مصادر االشعاعات
 المصادر الطبيعية

األشعة : تعتبا الطبيعة بالنسبة لمعظم الكائنات الحية أكبا مصدا للتعا  اإلشعارعي، مثل
العناصا المشعة في و  األا  من الفضاء الخااجي ومن الشمس، إلىالكونية وهي التي تصل 

الهواء كذلك يعتبا غاز الاادون و  الماءو  مواد البناء،و  التي توجد في القشاة األاضية،و  الطبيعة
ت مستويات و اتتفو  السطح، إلىيتساب غاز الاادون من التابة و  م اإلشعارعات الطبيعية،من أه

من خطواة هذه زون يزيد و أخا، كما أن تآكل طبقة األ إلىتاكيز هذا الغاز في الهواء من مكان 
 .األشعة رعلى اإلنسان
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 التي لإلنسان يد فيهاو  المصادر الصناعية
ورعالج بع  األماا  وذلك نتيجة الكشف والعالج يتعا  اإلنسان لإلشعاع رعند تشخيص 

باألشعة، وأيضا من األسباب التي تعا  اإلنسان لهذه اإلشعارعات مشاهدة التلفاز الملون، 
السفا بالطائاات، بع  السارعات الفسفواية، أجهزة فحص الحقائب في المنافذ، أجهزة اإلنذاا 

الحاااة فسكان المجتمعات الحديثة و  نمن الحايق المثبت في المباني مثل أجهزة كشف الدخا
تة و امعاضون دائما   لموجات كهاومغناطيسية من صنع اإلنسان بتاددات مختلفة ومستويات متف

في الشدة، ويمكن أن تصدا هذه الموجات من خطوط نقل الطاقة الكهابائية، وأفاان 
شاشات و  ف الجوال،المحطات القارعدية لنظام الهاتو  أجهزة االتصال الجوالةو  الميكاوويف،

 رعيذامحطات البث اإلو  أجهزة العالج الطبيعي المستخدمة في المستشفيات،و  الحاسب اآللي،
 .األقماا الصنارعية إلىأجهزة االستشعاا رعن بعد، باإلضافة و  التلفزيونيو 

 .التساب من المفارعالت النووية نتيجة خطأ بشاي -
 .التفجيا والتجااب النووية والحاوب -
 .اإلنسان بالقاب من أماكن تخزين نفايات مشعةتواجد  -
 .الحوادث المختباية -

 

 (عن طريق الهواء) انتقال التلوث اإلشعاعي
قاب المنشآت  أويعتبا االنتشاا الجوي من أهم رعوامل انتقال المواد المشعة نتيجة الحوادث 

نسان نتيجة الهواء ، والذي يؤثا مباشاة رعلى اإلالمجاواةالنووية من الحدود اإلقليمية والدول 
المياه ويتاتب رعلى ذلك تلوث  ومصاداالملوث باإلشعاع وتساقط الغباا الذاي رعلى األا  

 .المواد الغذائية والمياه بالموااد المشعة المؤثاة رعلى صحة اإلنسان

اإلنسان نتيجة تلوث  إلىكذلك هناك العديد من العوامل غيا المباشاة النتقال المواد المشعة 
 األنهاا ومناطق صاف المياه في  أوالبيئة بالملوثات اإلشعارعية، وتاكيزها في المواد الغذائية 
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 وسيلة الكشف وتحديد المادة المشعة
يعتبا رعداد جيجا من األجهزة المستخدمة للتعاف رعلى مصدا وجود المادة المشعة وهذا الجهاز 

ويعمل  .اإلطفاء والدفاع المدني، والجنود لتحديد النشاط اإلشعارعيمفيد جدا   وخاصة   لاجال 
 .صوت منبه أوهذا الجهاز رعلى هيئة  نب  

 
 

 قياس مستوى اإلشعاع
 .إلشعاع بوحدة الاونتجن أو الاادتقاس جارعات ا

أي أن الفاد العادي  من الااد السنوي ٥0/٥ي لإلشعاع في انجلتاا مثال   معدل االستقبال الفاد
ااد، وفي هذا المستوى ال تظها رعلى الشخص أي أرعاا ، إال أن  ١رعاما    ١0يستقبل خالل 

ااد من اإلشعاع وتعتبا حالة تعا  الجسم  ٥١0األرعاا  تظها في حالة تعا  الجسم لنسبة 
استبدال الخاليا  أوال يستطيع الجسم إصالح ( Lethal Dose)ااد حالة خطاة  4١0لنسبة 

 .إلى تقليل الدم وتساقط الشعاؤدي التالفة مما ي

 

 التأثيرات اإلشعاعية المبكرةو  الخطر
حيث و  أسابيع من التعا  لجارعة رعالية من اإلشعاع، إلىيحدث الخطا بعد بضع سارعات 

ها رعلى يكون تأثيا و  يستنزف رعددا   كبياا   من خاليا أرعضاء جسم اإلنسان مسببا   تدمياها
 .قصان كايات الدم البيضاءن التقيؤ اإلنسان بإصابته بالغثيان
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 التأثيرات اإلشعاعية المتأخرة
 .ومن مظاهاها اإلصابة باإلماا  الخبيثة وحدوث رعتام للعين

 

 التأثيرات الوراثية
وهي التي تنتج رعن التلف في الخاليا التناسلية ويحدث تغيا بالطفاات الوااثية في المادة الوااثية 

هياوشيما ونيازاكي، يعانون من أثا القنبلة الذاية التي ألقيت للخلية، ومازال سكان مدينتي 
 .رعليهم، وذلك بحدوث تشوهات في األجنة

 

 الحماية من النشاط اإلشعاعي
الداخلي، وخطا اإلشعاع  خطا اإلشعارعي)نورعين من الخطواة، وهو  إلىيتعا  اإلنسان 

 (الخااجي

 
 

 خطر اإلشعاع الداخلي

غباا محمل بمادة  أوعاع الداخلي، تتمثل في منع دخول جزيئات الحماية والوقائية من اإلش
رعن طايق جاوح  أومياه ملوثة،  أول أغذية و اتن أوداخل الجسم، رعن طايق التنفس  إلىمشعة 

 .خااجية في جلد اإلنسان

وتشمل الحماية الشخصية في ااتداء المالبس الواقية مثل أجهزة التنفس مجهزة بماشحات 
 أول األطعمة أو أحذية واقية، قفازات ومالبس واقية واالمتناع رعن تن توضع رعلى الوجه،
 .شاب المياه الملوثة
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 :الحماية من النشاط اإلشعاعي الخارجي

جسم اإلنسان من المصادا  إلىيتعا  اإلنسان لإلشعاع الخااجي نتيجة اختااق األشعة مباشاة 
 .المشعة

 

 :ل التاليةالحماية من اإلشعاع الخارجي تعتمد على العوام

  المسافة/Distance : كلما كانت المسافة بين المصدا وجسم اإلنسان بعيدة تقل الخطواة
وتزداد داجة األمان، وكلما قاب اإلنسان من المصدا ازداد المعدل بشكل ملحوظ، وازدادت 

 .الخطواة
 التغليف/:Shielding كلما و  سمك الغالف المستخدمو  تعتمد الحماية بالتغليف رعلى كثافة

 .الكثافة ازدادت داجة األمانو  ازداد السمك
 رعامل الوقت /Time:  الحماية الزمنية هي احتياط واجب حيث أنه كلما مضت مدة رعلى

 .التلوث اإلشعارعي قلت قيمة الجارعة المستقبلة رعلى النشاط اإلشعارعي
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 ليةو األ  اإلسعافات
 :الغائرةو  البسيطة الجروح .أ 

 أن إلى والصابون الجااي الماء بواسطة متسخة كانت إذا بلطف البسيطة الجاوح تغسل .٥
 ويابط معقم شاش أو ضمادة فوقه دموية ويوضع جلطة أي إزالة وتجنب نظيفا الجاح يصبح
 .مشدود باباط

 مافورعا المصاب رعلى الجزء ويحافظ القطن من افادة رعليه يوضع غائاا الجاح كان إذا .2
 .المستشفى إلى بسارعة المصاب وينقل

 

 :الشظاياو  الغربية األجسام .ب 
 بإماااه ملقاط تعقيم والصابون ويتم بالماء تنظيفها يجب قذاة الشظية حول المنطقة كانت إذا .٥

 .الشظية واستخااج لهب فوق
 بالمقلة ملتصقا أو وكان مطمواا العين من الملون الجزء أصاب قد الغايب الجسم كان إذا .2

 بواسطة معقم بماء بالغسيل الغايب الجسم إزالة لاو وحللخلف  الاأس واحني العين تحك فال
 .غسل العين ورعاء

ذاو  نظيفة مبللة بواسطة ماسحة إزالته فيمكن بالعين ملتصق غيا الغايب الجسم كان إذا .2  ا 
 .الطبي العون وأطلب قطعة شاش أو بافادة العين تغطي إزالته تعذا

 

 :حرارى مصدر من المباشرة الحروق .ج 
 البااد الماء وأسكب المحاوق لألا  الجزء بمالمسة تسمح وال األا  رعلى المصاب أاقد .٥

 .البكايك بحم  الحاق ورعالج يزول األلم حتى ثلج قطع وضع الحاق رعلى
 بعد المبللة المالبس انزعو  تتوام أن قبل الضيقة المالبسو  األحزمةو  السارعاتو  الخواتم إزالة .2

 .ملتصق بالحاق شيء أي تنزع الو  تباد أن
 تعبث وال الجلد السائب تنزع وال النفطات تفقأ وال معقمة بضمادة المصابة المنطقة غط .2

 .اإلصابة رعلى دهنية مواد أو مااهم أو غسوال تضع وال المصابة بالمنطقة
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 :العين في الكيميائية الحروق .د 
 رعلى وأرعمل يجاى بلطف بااد ماء تحت المصاب الجزء وضع المصاب رعين تفاك ال .٥

 .السليمة العين حماية
 .للمستشفى المصاب وأنقل للعين افادة بواسطة باقة العين ضمد .2

 

 :والحلق الفم حروق .ه 

 حول ضيقة مالبس وتنزع أية متكااة فتاات رعلى البااد الماء من قليلة جارعات المصاب يعطي
 .المستشفى إلى المصاب وينقل والصدا الاقبة

 

 :الكهرباء حروق .و 

 ماهم أو غسوال تضع السائب وال الجلد تنزع وال النفطات تفقأ وال باباط وثبتها معقمة ضمادة ضع
 .اإلصابة فوق دهنية مواد أو

 

 :المالبس احتراق .ز 
 رعلى المصاب الخااجي ويلقي الهواء أو الطلق الهواء إلى الخاوج من المصاب يمنع .٥

 .أرعلى إلى المحاوقة الجهة وتكون األا 
 أو ستااة أو بواسطة معطف بشدة المصاب لف أو الماء بواسطة المصاب ناا أطفأ .2

 (.قطن، صوف)لالشتعال  قابل غيا نسيج من سجادة أو بطانية

 

 :التسمم .ح 
 .الحال في تنفس صنارعي ويجاى الطبيب ويستدرعى التعا  منطقة رعن المصاب يبعد .٥
 .للتسمم المسببة السالمة للمادة بيانات بطاقات إلى ياجع التسمم سبب معافة حالة في .2
 .ألن ذلك يضارعف من تأثيا المادة تحث المصاب رعلى التقيؤ مطلقا ال .2
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 :الكسور .ط 

 واستدرعاء مضارعفة الكسا لعدم الاأس أو العظام في بكسوا المصاب الشخص تحايك رعدم
 .الطبيب

 

 :الصدمات .ي 
 إذا الجسم تدفئةو  مستوى الجسم رعن الاأس خف  مع اضطجاع حالة في المصاب يمدد .٥

 .بها كسوا يكن لم إذا المصاب ساق وافع بااد ا كان
 .بااد بماء مبللة قطعة قماش بواسطة تخف  المصاب حاااة داجة في ااتفاع حدوث رعند .2
 في المصاب تدلك أطااف جاوح وجود رعدم حالة فيو  النوافذ فتحو  التهوية رعلى المحافظة .2

 .الدموية الدواة لتنشيط القلب اتجاه
ذاو  منبهة مادة المصاب يعطي .4  استنشاق رعن طايق تنبيهه يمكن للورعي فاقد ا كان ا 

 .األمونيا
 .األما لزم إذا صنارعي تنفس رعملية تجاي .١
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 ملحقات
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 المراجع 

 

   تم اإلعداد بمشاركة المشروع األلمانيGIZ 
  و مشاركة السادة:- 

 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي البير ميالدالسيد / د 
 حيرةشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالب عبد الرحمن الخولي/ د 
 اإلسكندريةشركة صرف صحي  حسام الشربيني/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خالد محمد فهمي/ د 
 شركة صرف صحي القاهرة رمضان محمد/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شريف سرور/ د 
 شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية محمد ابراهيم/ د 
 الصرف الصحيالشركة القابضة لمياه الشرب و  محمد اسماعيل/ د 
 شركة صرف صحي القاهرة محمد صبري/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي محمود عبد الرحمن/ د 
 شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف مرزوقة شعبان/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مصطفى فراج/ د 
 الشرب والصرف الصحيالشركة القابضة لمياه  ممدوح محمد زريق/ د 
 مها خالف/ د GIZ 
 شركة مياه القاهرة مي السيد حسين/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نسرين عبد الرحمن/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يحيى شريف/ د 

 


