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Biological material
هو أي عامل من اصل او منشأ بٌولوجً لدٌه
المدرة على إحداث تأثٌرات ضارة على اإلنسان
أو البٌئة  ،بما فً ذلن:
 الكائنات الدلٌمة (البكترٌا،الفاٌروسات)
 السموم او الذٌفانات toxins
 مسببات الحساسٌة المشتمة من تلن الكائنات
الدلٌمة
 مسببات الحساسٌة والسموم المشتمة من
النباتات والحٌوانات .
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(االحتٌاطات االحترازٌة )Standard Precautions
االحتٌاطات االحترازٌة :هً الحد األدنى من ممارسات
الولاٌة لتجنب العدوى والتً تنطبك على جمٌع األشخاص
بغض النظر عن االشتباه .
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نظافة الٌدٌن
استخدام معدات الحماٌة الشخصٌة (مثل المفازات
واأللنعة والنظارات).
نظافة الجهاز التنفسً  /آداب السعال.
سالمة األدوات الحادة (الضوابط الهندسٌة وممارسات
العمل).
ممارسات الحمن اآلمن ( استخدام االبر والسرنجات
لمرة واحدة مع تعمٌم منطمة الحمن).
استخدام االدوات وأالجهزة المعممة.
تنظٌف وتطهٌر األسطح البٌئٌة عن طرٌك استخدام
المعممات والمطهرات.

 Hand hygieneنظافة الٌدٌن
هو اإلجراء األكثر أهمٌة لمنع انتشار العدوى.
 استخدم الماء والصابون العادي (غسل الٌدٌن) لبل وبعد الدخول
الى المختبرات اوالمستشفٌات.
 استخدام مضاد للمٌكروبات (مطهر الٌدٌن) المخصص والمتداول
أو استخدم مطهر الٌدٌن المعتمد( الكحول).
 على الرغم من أن فرن الٌدٌن باستخدام الكحول فعال فً نظافة
الٌدٌن  ،اال انه ٌجب استخدام الماء والصابون عندما تكون األٌدي
متسخة بشكل واضح (مثل األوساخ والدم وسوائل الجسم).
 بالنسبة لإلجراءات الجراحٌة  ،تعمٌم الٌدٌن لبل ارتداء لفازات
الجراح المعممة وبعد االنتهاء.
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معدات الحماٌة الشخصٌة

Protective

Personal

Equipment
 تشٌر معدات الحماٌة الشخصٌة إلى المعدات المابلة لالرتداء
والمصممة للحماٌة من التعرض للعوامل المعدٌة أو مالمستها.
ٌ جب أن تتوفر معدات الولاٌة الشخصٌة المناسبة وتغطٌة
المالبس الشخصٌة والجلد المحتمل أن تتلوث بالدم أو اللعاب
أو غٌرها من المواد التً ٌحتمل أن تكون معدٌة.
 تشمل:
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ٌ جب ارتداء المفازات لحماٌة الٌدٌن من التعرض للمواد
الخطرة وهنان بعض المواعد ٌجب اتباعها:

 .1لم بتغٌٌر المفازات عند تلوثها او عند الضرورة.
 .2انزع المفازات واغسل ٌدٌن عند اكتمال العمل بمواد خطرة

ولبل مغادرة المختبر.
 .3ال تغسل أو تعٌد استخدام المفازات التً تستخدم لمرة
واحدة .تخلص من المفازات المستعملة مع نفاٌات المختبر
الملوثةٌ .جب أن تكون بروتوكوالت غسل الٌدٌن صارمة.
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الطرٌمة الصحٌحة لنزع الكفوف بعد االنتهاء من العمل المعدي
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ٌ جب غلك انابٌب الطرد المركزي بواسطة لطع
مطاطٌة او اغطٌة خاصة بالشركة المصنعة.
 حماٌة المالبس عن طرٌك ارتداء الصداري
الخاصة بالعمل المختبري وٌجب ا نزعها لبل
الخروج من المختبر وعدم ارتدائها فً
الكافتىرٌات او خارج حدود المختبر.
 حماٌة العٌن والوجه (عن طرٌك استخدام نظارات
والٌة أو لناع أو والً للوجه أو غٌرها من والٌات
البمع) عند التعامل مع رذاذ اوكائنات مجهرٌة
لابلة للتطاٌر او االنتشار  .تطهٌر الوالٌات لبل
الخروج من المختبر او التخلص منها مع نفاٌات
المختبر الملوثة.
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نظافة الجهاز التنفسً  /آداب السعال


تم تصمٌم تدابٌر الولاٌة من عدوى الجهاز التنفسً  /آداب
السعال للحد من انتمال مسببات األمراض التنفسٌة التً تنتشر
عن طرٌك الرذاذ أو الطرق المحمولة جوا.

 تستهدف االستراتٌجٌات فً الممام األول المرضى المصابٌن
بعدوى الجهاز التنفسً بما فً ذلن السعال واالحتمان وسٌالن
األنف أو زٌادة إنتاج إفرازات الجهاز التنفسً واالصحاء.

 تغطٌة األنف والفم عند السعال أو العطـاس باسـتعمال مندٌل
أو لناع ،وطرح المنادٌل أو األلنعـة المـستعملة وتنظٌف الٌدٌن
بعد التالمس مع اإلفرازات التنفسٌة.
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الحماٌة من األدوات الحادة
 ضع فً اعتبارن العناصر الحادة( إبر  ،الشفرات  ،واألزٌز ،
وسكاكٌن المختبر  ،واألسالن) الملوثة بدم المرٌض ولعابه على أنها
من المحتمل أن تكون معدٌة  ،ولم بوضع ضوابط وممارسات عمل
لمنع اإلصابات.
 عدم مسن اإلبر المستخدمة باستخدام كلتا الٌدٌن أو أي تمنٌة أخرى
تتضمن توجٌه سن اإلبرة نحو أي جزء من الجسم.
ً
جهازا مٌكانٌكًٌا مصم ًما لربط غطاء
 استخدم إما تمنٌة ٌد واحدة أو
اإلبرة عند إعادة ربط اإلبر.
 ضع المحالن واإلبر المستخدمة لمرة واحدة والشفرات واألدوات
الحادة األخرى فً حاوٌات مناسبة مماومة للثمب تمع فً ألرب مكان
ممكن من المنطمة التً تستخدم فٌها العناصر.

13

ممارسات الحقن اآلمن Safe injection practices
تطهٌر الحاجز المطاطً على لنٌنة الدواء بالكحول لبل ثمبه
ال تستخدم اإلبر أو المحالن ألكثر من مرٌض واحد
استخدام إبرة جدٌدة ومحمنة جدٌدة  ،حتى عند الحصول على
جرعات إضافٌة لنفس المرٌض.
استخدم لوارٌر جرعة واحدة لألدوٌة الورٌدٌة عندما ٌكون ذلن
ممكنًا.
ال تستخدم لوارٌر الدواء  ،أمبوالت  ،وأكٌاس أو زجاجات أو
زجاجات المحلول الورٌدي ألكثر من مرٌض واحد.
ال تدمج محتوٌات بماٌا لوارٌر تستخدم مرة واحدة الستخدامها
الحمًا.

•
•
•
•
•
•
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الملحقات الثانوٌة للمختبر
ٌ جب أن تكون أبواب المختبر ذاتٌة اإلغالق
ٌ جب أن تحتوي المختبرات على مغسلة لغسل الٌدٌنٌ .جب
أن ٌكون موجودًا بالمرب من باب الخروج.
ٌ جب تصمٌم المختبر بحٌث ٌسهل تنظٌفه وتطهٌره.الٌسمح
باستخدام السجاد والبسط فً المختبرات.
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التخلص من النفاٌات البٌولوجٌة Disposal of biological waste

ٌتم تعرٌف النفاٌات البٌولوجٌة على أنها





infectious waste,
pathological waste,
chemotherapy waste
األوعٌة والعدد المتولدة أثناء التعامل معها  /أو تخزٌنها.
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Infectious waste
ٌتم تعرٌفها من خالل سبع فئات من النفاٌات

:Cultures and stocks 
العوامل المعدٌة لإلنسان والمواد البٌولوجٌة المرتبطة بها  ،ونفاٌات اإلنتاج البٌولوجً  ،واللقاحات
الحٌة والمضعفة  ،وأي شًء ٌستخدم الحتواء أو خلط أو نقل العوامل.
:Human blood, blood products and infectious body fluids الدم وكافة سوائل
الجسم.
 األدوات الحادة  Sharpsالسرنجات والشفرات وكذلك االبر وجمٌع األدوات الحادة.
:Research animal waste الذبائح الملوثة وأجزاء الجسم وفرشة بٌت الحٌوانات التً
تعرضت عمدًا لعوامل معدٌة أثناء البحث أو االختبار.
: Isolation waste النفاٌات البٌولوجٌة والمواد المهملة الملوثة بسوائل الجسم من البشر أو
الحٌوانات والتً ٌتم عزلها ألنها معروفة بأنها مصابة بأمراض شدٌدة العدوى.
 أي مادة تم جمعها أثناء تنظٌف انسكاب نفاٌات معدٌة أو نفاٌات العالج الكٌمٌائً أو الناتجة
عنها.
 اي نفاٌات مختلطة مع نفاٌات معدٌة ال ٌمكن اعتبارها نفاٌات كٌمٌائٌة خطرة أو نفاٌات مشعة
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التخلص من المخلفات البٌولوجٌة والطبٌة
DISPOSAL OF BIOLOGICAL AND MEDICAL WASTE

 كل مختبر مسؤول عن التجمٌع والتخلص السلٌم من النفاٌات
البٌولوجٌة والطبٌة.
ٌ جب فصل المواد عن مجرى النفاٌات العادي وجمعها بالشكل
المناسب فً حاوٌات.
 التخلص من النفاٌات كل حسب الطرٌمة المخصصة له بعد الرجوع
الى تصنٌف المواد حسب تبعٌتها.
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ٌحدد لانون تنظٌم النفاٌات الطبٌة المواعد التً تحكم التخلص من
المواد البٌولوجٌة والنفاٌات الطبٌة الخاضعة للرلابة .
وتشمل المواد الخاضعة للرلابة بموجب هذا المانون ما ٌلً:
 األوساط الزرعٌة ومخزونات العوامل المعدٌة والمواد البٌولوجٌة
المرتبطة بها  ،بما فً ذلن نفاٌات المختبرات  ،نفاٌات اإلنتاج
البٌولوجً  ،اللماحات الحٌة والمضعفة المهملة  ،أطباق
االستزراع  ،واألجهزة التً لها صلة بما ذكر انفا.
 النفاٌات البشرٌة والحٌوانٌة السائلة  ،بما فً ذلن الدم ومشتماته
وسوائل الجسم  ،ولكن ال ٌشمل البول أو المواد الملطخة بالدم أو
سوائل الجسم.
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 النفاٌات المرضٌة مثل األعضاء البشرٌة واألنسجة
وأجزاء الجسم والسوائل التً ٌتم إزالتها عن طرٌك
الصدمة أو أثناء الجراحة أو تشرٌح الجثة أو غٌر
مثبته فً الفورمالدٌهاٌد.
 األدوات الحادة بما فً ذلن اإلبر والمحالن والمشارط
وأنابٌب الورٌد مع اإلبر المرفمة.
 النفاٌات الملوثة من حٌوانات التجارب التً تعرضت
لعوامل معدٌة مثل البكترٌا والفاٌروسات التً تصٌب
االنسان.
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ال تمأل أو تضغط النفاٌات فً الحاوٌة .عندما تكون الحاوٌة غٌر ممتلئة من
السهولة احكام وغلك االكٌاس ٌ.وضع كمٌة من الماء لتولٌد بخار اثناء
التعمٌم.
توضع مؤشرات كٌمائٌة كدلٌل على كفاءة التعمٌم.
ال تغلك الكٌس ،لفعالٌة حدوث التعمٌم  ،من الضروري أن ٌتحرن الهواء
والبخار بحرٌة داخل وخارج االكٌاس أثناء دورة األوتوكالف.
ال تفرط فً تحمٌل األوتوكالف ألن التطهٌر ٌكون حسب حجم الحمولة.
إذا كنت فً شن  ،فإن الحمل األصغر هو األفضل .عادةٌ ،جب معالجة
النفاٌات البٌولوجٌة لمدة ال تمل عن  60دلٌمة .بعد التعمٌم ،
لم بإزالة المؤشر الكٌمٌائً من الكٌس وتحمك من أن الظروف أثناء التشغٌل
كانت مناسب للتعمٌم.
لد ٌتم التخلص من النفاٌات المعالجة بشكل مناسب فً النظام العادي كنفاٌات
غٌر خطرة.
ترفع االكٌاس بعد تعمٌمها وتوضع فً حاوٌات لابلة للتعمٌم.
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النفاٌات الصلبة Solid waste
ٌتم تنظٌف  /جمع السوائل البٌولوجٌة فً حاوٌات مانعه للتسرب.
ٌجب أن ٌتم تمٌٌز هذه الحاوٌة بشكل بارز للنفاٌات الخطرة بٌولوجًٌا وتجهٌزه
بغطاء لتملٌل التعرض لمواد النفاٌات المهملة.
توضع النفاٌات فً حاوٌات سعة  5كالون متفك علٌها ومجهزة باكٌاس مماومة
للحرارة.
تحتوي الحاوٌات عل منطمة لسهولة حملها ونملها من المختبر إلى األوتوكالف
الزالة التلوث.
ال تجمع النفاٌات الخاضعة للوائح فً حاوٌات واكٌاس خطر بٌولوجً برتمالٌة أو
حمراء اللون التً تمت طباعتها برمز الخطر البٌولوجً و  /أو المصنفة على أنها
نفاٌات خطرة بٌولوجًٌا.
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Sharps wasteاألدوات الحادة :







عدم رمً اإلبر أو غٌرها من األدوات الحادة فً الممامة العادٌة أو فً
األكٌاس التً تحتوي على نفاٌات خطرة.
ٌجب التخلص من جمٌع األدوات الحادة فً حاوٌة األدوات الحادة
المعتمدةٌ .تم توفٌر هذه الحاوٌات من لبل إدارة الصحة والسالمة البٌئٌة.
لد تذوب بعض حاوٌات األدوات الحادة إذا تم تعمٌمها بالمؤصدة وفً
هذه الحالة تطهٌر المحتوٌات بالوسائل الكٌمٌائٌة .فً حالة استخدام
وسائل كٌمٌائٌة ٌ ،جب تصرٌف السائل من الحاوٌات لبل إحكام غلمها
ووضعها فً وحدات األكٌاس الصندولٌة.
ال ٌجوز ثنً اإلبر المستعملة وغٌرها من األدوات الحادة الملوثة  ،أو
كسرها  ،أو لطعها  ،أو إعادة تغلٌفها  ،أو التالعب بها ٌدوًٌا.
ال ٌمكن وضع حاوٌات األدوات الحادة المستخدمة فً جمع اإلبر
المهملة والمحالن والمشارط فً سلة المهمالت.
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 ال تفرط فً ملء حاوٌات األدوات الحادةٌ .جب إغاللها
عندما تكون ممتلئة بممدار  3/4تمرٌبًا.

ٌ تم التخلص من الحاوٌات التً تحتوي على إبر و  /أو محالن
و  /أو مشرط مهملة خالل ٌ 90و ًما من االستخدام األولً.
ٌجب أن ٌعتمد اختٌار حجم الحاوٌة على الحجم المتولع
لألدوات الحادة التً سٌتم إنشاؤها خالل فترة ٌ 90و ًما.
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النفاٌات السائلة :Liquid waste
 التخلص من الدم وسوائل الجسم األخرى عن طرٌك المؤصدة
أو عن طرٌك الغسل مباشرة فً المجاري الصحٌة دون
الحاجة إلى التطهٌر.
 استخدام أحواض المختبر التً ال تستخدم لغسل الٌدٌن
للتخلص من الدم وسوائل الجسم
ٌ مكن سكب النفاٌات السائلة البٌولوجٌة فً المجاري (المجاري
الصحٌة) تحت الماء بعد أن ٌتم تطهٌره بواسطة المؤصدة أو
بالوسائل الكٌمٌائٌة.
 استخدم عناٌة خاصة لتجنب حدوث تناثر أو رش أثناء سكب
السائل فً البالوعة
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 بعد التخلص من أي مادة سائلة ،لم بإزالة التلوث من على
جمٌع أسطح الحوض (بما فً ذلن الصنابٌر والممابض) مع
مطهرا مناسبًا مثل محلول مبٌض بنسبة  ٪10ثم
وضع
ً
أخٌرا بالماء إلزالة أي بماٌا مبٌض.
اشطفه
ً
ٌ جب أن تكون النفاٌات البٌولوجٌة السائلة األخرى مثل
األوساط الزرعٌة المستهلكة ٌتم تطهٌرها إما عن طرٌك
المعالجة الكٌمٌائٌة أو التعمٌم بالمؤصدة لبل التخلص منها
فً المجاري الصحٌة.
ٌ وصى بالمعالجة الكٌمٌائٌة ألنها تعمل على لتل ومعالجة
العوامل البٌولوجٌة فً المختبر وبالتالً ٌملل من احتمالٌة
االنسكاب أو التعرض أثناء النمل إلى المؤصدة.
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 للتطهٌر الكٌمٌائً للنفاٌات البٌولوجٌة السائلة باستخدام مواد
التبٌٌض :أضف المبٌض المنزلً(على األلل  ٪5هٌبوكلورٌت
الصودٌوم) إلى حاوٌة النفاٌات السائلة بحٌث ٌكون الحجم
النهائً لـ المحلول  ٪10مبٌض .امزج بلطف واتركه لمدة
30-10دلٌمة على األلل لبل رمٌها فً المجاري الصحٌة.
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 ال ٌجوز وضع النفاٌات السائلة التً تم معالجتها بالمبٌض
فً المؤصدة .مادة التبٌٌض تحدث تأكل األسطح الداخلٌة
للمؤصدة وٌملل من العمر اإلنتاجً للمؤصدة وسوف تبطل
ضمانات الشركات المصنعة.
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شكرا ً لحسن األصغاء
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