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بيولوجية في         لمواد   حماية العمال من المخاطر المتعلقة بالتعرض         
أماآن العمل بإيطاليا      

BRالمخاطر البيولوجية         

تشمل المخاطر البيولوجية جميع األنشطة التي يتعرض أو يمكن أن                           
بيولوجية نتيجة لعملهم         لمواد   يتعرض فيها العمال        

إنتاج , عمل أبحاث, مثًال في معامل الميكروبيولوجي  (البيولوجية  للمواد    اإلستخدام المتعمد 
) لقاحات إلخ

مثًال في ( حيث يوجد الخطر بشكل طبيعي نتيجة طبيعة نشاط العمل   –  التعرض المحتمل 
)أنشطة يتم فيها التعامل مع الحيوانات إلخ , قطاع الصحة
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90/679/EEC
لعمل حماية العمال من المخاطر المتعلقة بالتعرض لعوامل بيولوجية أثناء ا          

93/88/EEC
تعرض لعوامل بيولوجية أثناء العمل     تعديل التوجيهات السابقة حول حماية العمال من المخاطر المتعلقة بال             

95/30/EC
ن المخاطر المتعلقة بالتعرض لعوامل           تطوير خاص بالمستجدات الفنية حول التوجيهات األولى لحماية العمال م          

بيولوجية أثناء العمل  
97/59/EC

ن المخاطر المتعلقة بالتعرض لعوامل           تطوير خاص بالمستجدات الفنية حول التوجيهات األولى لحماية العمال م          
بيولوجية أثناء العمل  

97/65/EC 
خاطر المتعلقة      خاص بالمستجدات الفنية حول التوجيهات األولى لحماية العمال من الم            للمرة الثالثة     تطوير

بالتعرض لعوامل بيولوجية أثناء العمل       

تطبيق توجيهات اإلتحاد األوروبي حول      

 المخاطر البيولوجية     :  المراقبة الصحية للعمال  
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الخاصة بالبرلمان والمجلس           EC / 54 / 2000توجيهات      
2000 سبتمبر     18األوروبي في        

مخاطر التي    حماية العمال من المخاطر ضد صحتهم وسالمتهم بما فيها الوقاية من ال               ...
ن العمل  اتتسب أو قد تتسبب في تعرض العمال لعوامل بيولوجية في مك         

 2008 أبريل 9 في  81قرار تشريعي  

النص الموحد لحماية صحة العمال في إيطاليا  

من التوجيهات األوروبية إلى التشريع اإليطالي     : المخاطر البيولوجية     

التعرض للمخاطر البيولوجية     : العنوان العاشر  
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عامل بيولوجي   
وُيقصد بها الكائنات الدقيقة بما فيها تلك التي    

 مزارع الخاليا والطفيليات , تم عديلها جينياً 
كن أن مداخل الجسم البشري والتي من الم

; .تتسبب في عدوى أو حساسية أو تسمم  

الكائنات الدقيقة       
سواء , وُيقصد بها آائنات بيولوجية دقيقة   

تستطيع التكاثر أو نقل , خلوية أو غير خلوية
مواد جينية 

مزارع الخاليا     
, ة زجاجة  ئوُيقصد بها نمو الخاليا داخل بي     

.  والتي تأتي من آائنات متعدة اخاليا     

تعريفات

دخول والحياة  لوتجسد القدرة على ا : اإلصابة •
.والتكاثر داخل جسد المضيف 

وتعني قدرة الكائنات الدقيقة على إلحاق      : المرضية •
. بالمضيف مرضيضرر

وتعني قدرة الكائنات الدقيقة على اإلنتقال     : اإلنتقال •
من شخص ألخر

توفر إجراءات وقائية فعالة  : إمكانية محايدتها   •
 لمنع المرض أو تصنيع أدوية لمكافحته  
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2المجموعة      
يمكن أن تتسبب في أمراض لإلنسان  •
يمكن أن تكون من المخاطر المهنية   •
الًيحتمل إنتقالها للمجتمع •
 غالبًا يتوجد لها وقاية أو عالج •

 4 إلى المخاطر البيولوجية     يتم تقسيم  
مجموعات من المخاطر طبقًا لمستوى    

اإلصابة

46تصنيف العوامل البيولوجية الملحق                 

3المجموعة      
 يمكن أن تسبب أمراض مزمنة لإلنسان  •

تعتبر من المخاطر المهنية الجادة  
يمكن أن تنتشر في المجتمع •

غالبًا توجد طريقة للوقاية أو للعالج•

4المجموعة      
تتسب في أمراض مزمنة لإلنسان  •
تشكل أحد المخاطر المهنية الجادة   •

يمكن إنتشارها بشكل سهل •
غالبًا التوجد وسيلة وقاية أو عالج •

1مجموعة      
عادة ال تتسبب في أمراض لإلنسان 
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هل يوجد   
طريقة وقاية  

أو عالج   

هل تنتشر 
إلى المجتمع 

خطر على    
العمال  

اإلصابة 
لإلنسان 

المجموعة     

- - - ال 1

نعم غير محتمل   نعم نعم 2

نعم ممكن   نعم نعم 3

ال بسهولة    نعم نعم 4
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األنواع واألحجام الرئيسية للكائنات الدقيقة                 

الفيروسات    <0,1μ

البكتيريا   

الفطريات     

الطفيليات       2-70 μ
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تنمية المعارف الخاصة •
.بالميكروبيولوجي وعلم المناعة

زيادة التوعية بالمخاطر البيولوجية  •
 عن سياسات الوقاية ينلألفراد المسئول
داخل المنشأة

زيادة إدراك العمال المعرضين بما هية  •
المخطر البيولوجية

األعداد الكبيرة للعمال المعرضين •
للمخاطر البيولوجية في أعمال مختلفة  

.في قطاع الصناعة 

) القطرات(من خالل التنفس •
من اليد (من خالل الهضم •

) إلى الفم
من خالل الجروح الحادة•
من خالل الدماء أو أحد •

سوائل الجسد األخرى
من خالل لدغات من قبل •

 قلة للعدوىاالكائنات الن

تحتل مسألة المخاطر البيولوجية في مكان العمل          اإلنتشار
مساحة أآبر من قبل    
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الجامعات والمراآز     
البحثية

.بيولوجيةمواد عمل أبحاث واختبار مواد وعمليات جديدة من خالل إستخدام     -
 ) واإلختبار  التشخيص  ( معامل الميكروبيولوجي -

قطاع الصحة   

عمل أبحاث واختبار أنظمة تشخيص جديدة     -
بيولوجية مواد  األدوية التي تحتوي على  -
امل الميكروبيولوجيع  م-
ختبارات تستخدمفيها الخاليا     ا -
 ختبارات على الحيوانات  ا -

الطب البيطري   عمل أبحاث واختبار أنظمة تشخيص جديدة      -
بيولوجية مواد  األدوية التي تحتوي على  -
مل الميكروبيولوجيع  ما-
ختبارات تستخدمفيها الخاليا     ا -
ختبارات على الحيوانات   ا -

البيوتكنولوجي    
الصناعية 

 إنتاج آائنات دقيقة ُمختارة    -

بعض األمثلة: اإلستخدام المتعمد  
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القطاع الصيدلي 
أبحاث وإنتاج لقاحات  -
 أبحاث وإنتاج أدوية -
ختبارات تشخيصية جديدة إ أبحاث وإيجاد -
تخدام الخالليا  س إختبارات بإ-
   إختبارات على الحيوانات   -

األغذية
,  الجبن , البيرة ,  مثل النبيذ  ) (biotransformation(إستخدام تقنية التحويل الطبيعي       -

) السكر إلخ 
إنتاج آائنات دقيقة مختارة     -
) إلختبارات( معامل الميكروبيولوجي     -

الكيماويات ) منتجات صبغ الجلود إلخ    ,  منظفات  (إستخدام تقنية التحويل الطبيعي       --

الطاقة      – ميثانول   –إيثانول  ( التحويل الطبيعي     إنتاج حامالت الطاقة عن طريق إستخدام تقنية           -
. أو مخلفات الطعام الزراعية     - وةعن طريق إستخدام المخلفات الزراعي       ) ميثان

البيئة  معالجة المخلفات    -

المناجم   التنقيب عن المعادن      -

الزراعة  
المخصبات  -
إنتاج بذور جديدة  -
إستخدام مبيدات لمكافحة الفطريات         -

صناعة األسلحة    إنتاج األسلحة البيولوجية -
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الزراعة  
األغذية

تزويج سالالت الحيوانات   
ذبح وقطع اللحوم    

زراعة األسماك والتعامل معها     
الطب البيطري  
قطاع الصحة   

بعض األمثلة:  التعرض المحتمل  
44ملحق   
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واجبات صاحب المنشأة       
 الفصل الثاني     –العنوان العاشر     

تقييم المخاطر   : 271البند 
أن يأخذ في اإلعتبار جميع المعلومات المتاحة  , يتعين على صاحب المنشأة أثناء تقييم المخاطر  

:الخاصة باما يلي

تصنيف المخاطر البيولوجية  
األمراض التي من الممكن اإلصابة بها بعد التعرض للمواد البيولوجية 

التأثيرات الخاصة بالحساسية أو التأثيرات السامة      
أمراض العمال المرتبطة بالتعرض المهني  

التأثير المشترك لمجموعة متحدة من المواد البيولوجية  

: طبقًا لتقييم المخاطر يتعين على صاحب المنشأة  

;تطبيق إجراءات أفضل ممارسات الميكروبيولوجي  
ضتكرار التقييم مرة أخرى في حالة وجود تغييرات ملحوظة في ظروف التعر 

, تنظيم اإلسعافات األولية  , عدد العمال المعرضين(الربط بين تقييم المخاطر ومعلومات أخرى هامة  
)إجراءات حماية العمال ووقايتهم  , إجراءات الطوارىء
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تقييم المخاطر البيولوجية         

ةالبيولوجي للمواد الخطر المحتمل   ) 1
 على التسب  –قدرة على اإلصابة لا(ويتمد هذا عى عدد من خصائص الكائنات الدقيقة   

) إمكانية محايدته– على اإلنتقال –بالمرض 
ةالبيولوجيللمادة  زمن التعرض   ) 2
ة البيولوجيللمادة  مستوى التعرض    ) 3

راحل العمل اتي ويعتمد هذا على خصائص دورة العمل وبيئة العمل ويتطلب معرفة تامة بم 
.يتم فيها التعامل مع آائنات دقيقة

إحتمال األصابة الفردية للعمال  ) 4
تعاطي المخدرات   , العالج الطبي, نظام المناعة لدى آل عامل  ويعتمد هذا على مدى جودة 

  األمراض إلخ , أو الكحول 

التوجد حدود خاصة بالتعرض للمخاطر البيولوجية يمكن إعتبارها               
آقيم حدودية عتبية حيث أن هناك الكثير من العوامل التي تؤدي       

لعملية اإلصابة
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واجبات صاحب المنشأة    
الفصل الثاني     , العنوان العاشر   

اإلجراءات التنظيمية والفنية   : 272البند 

تجنب أي تعرض  يتعين على صاحب المنشأة أن يتخذ اإلجراءات الفنية والتنظيمية بهدف  
:يتعين عليه, وبشكل خاص. البيولوجية للمواد  

إذا أمكن , تجنب إستخدام العوام البيولوجية     
تقليل عدد العمال المعرضين للحد األدنى 

.إتخاذ إجراءات فعالة للحماية الفردية والجماعية للعمال المعرضين     
ان العمل إتخاذ إجراءات نظافة فعالة لتجنب إنتشار المواد البيولوجية خارج مك    

البد من إستخدام الالفتة التحذيرية    , في الغرف التي يوجد بها تعرض لمواد بيولوجية 
.المالئمة 

تحديد إجراءات مناسبة للتعامل مع المواد البيولوجية    
تحديد إجراءات فعالة في حالة الطورىء   

.كل أمنتنظيم إجراءات مناسبة وفعالة لتجميع وتخزين والتخلص من المخلفات بش    
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واجبات صاحب المنشأة    
الفصل الثاني, العنوان العاشر  

إجراءات النظافة      : 273البند  

:يتعين على صاحب المنشأة أن يقوم بتوفير األتي للعمال  
أماآن أستحمام مع وجود ماء بارد ودافيء  

معدات تنظيف 
منظفات ومطهرات للجلد  

مالبس وقائية مهمات وقاية فردية

:باإلضافة إلى 
رى  المالبس المتضررة البد من تبديلها أو إصالحها قبل إستخدامها مرة أخ   

المالبس الملوثة البد من تعقيمها و إعدامها   
دوات تجميل  ال يجب على العمال أن يتناولوا األطعمة أو المشروبات أو يستخدموا أ   

.في األماآن التي توجد بها مخاطر بيولوجية 
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 إجراءات وقائية وحمائية من أجل العمال 81يحدد القرار التشريعي رقم  

إجراءات خاصة بمنشأت القطاع الصحي والطب البيطري :274 بند 

جات  ت ولمصانع إنتاج المن ) تشخيص لالتدريس أو ا, األبحاث  (إجراءات خاصة بالمعامل   : 275بند 
الحيوانية 

إجراءات خاصة بالعمليات الصناعية  : 276بند 

ألماآن عمل معينة       
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إجراءات الطوارىء      : 277بند 

نتشار يجب أن يتم تطبيق هذة اإلجراءات في حالة وجود ظرف طارىء ينتج عنه إ  
:المواد البيولوجية في البيئة  

البد أن يقوم العمال بإخالء منطقة الحادث فورًا

الحادث  البد أن يخبر صاحب المنشأة العمال والسلطات الصحية المختصة بأسباب  
واإلجراءات المتبعة الخاصة بالطوارىء    

بب مواد البد أن يقوم العمال بإخبار صاحب المنشأة عن أي حوادث أو إصابات بس     
يولوجية 

واجبات صاحب المنشأة      
الفصل الثاني     , العنوان العاشر   
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توعية وتدريب العمال   : 278بند 
يتعين على صاحب     , يولوجية إذا أظهر تقييم المخاطر وجود مخاطر صحية مرتبطة بالتعرض للمواد الب             

ويتم , في بداية العمل الذي يتضمن التعامل مع مواد بيولوجية  , المنشأة توفير معلومات وتدريب للعمال    
.لمخاطر وأن يتم تكراره بشكل دوري إذا لزم األمر      اتعديله في حالة حدوث تغيرات أو مستجدات في       

 
المخاطر الصحية المحتملة   

اإلحتياطات الواجب إتخاذها لتجنب التعرض     
متطلبات النظافة     

إرتداء وأستخدام معدات الحماية والمالبس المناسبة       
الخطوات التي يجب أن يتخذها العمال في حالة الحوادث ولتجنب الحوادث              

تقييم مدى مناسبة اإلجراءات الوقائية التنظيمية والفنية         
اإلستشارة بعد اإلصابة أو الحادث أو التعرض للمواد البيولوجية        

واجبات صاحب المنشأة    
الفصل الثاني, العنوان العاشر  



19
Paola Tomao

البد أن يقوم صاحب العمل بإتخاذ       ,  جيةإذا أظهر تقييم المخطر وجود مخاطر صحية مرتبطة بالتعرض لمواد بيولو     
. إجراءات لضمان المراقبة الصحية المناسبة للعمال المعرضين          

المراقبة الصحية للعمال المعرضون للمخاطر البيولوجية          
الفصل الثالث       , العنوان العاشر   

جميع اإلجراءات الطبية    
التي تهدف لصيانة صحة وسالمة العمال    

المخاطر المرتبطة بالعمل ونشاط المنشأة         , طبقًا لمكان العمل     

فحوصات طب مهني متخصصة   
إستقصاءات معملية

فحوصات 
إستطالعات رأي معملية
عمل مسح للتشخيص
إستشارات خاصة 

التوافق بين الظروف الصحية ومهام العمل        
التأثيرات المبكرة للتعرضات المرتبطة بالعمل        

مراجعة إجراءات اوقاية     
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 أو السلطة المختصة بالمراقبة الصحية للعما   –يتعين على الطبيب و . 1
المعرضين لواد بيولوجية  أن يعرف حيدًا ظروف التعرض  

.الخاصة بكل عامل
البد من القيام بامراقبة الصحية للعمال طبقًا لمبادىء وممارسات  . 2

:والبد أن آحد أدنى أن تحتوي على مايلي : الطب المهني
 اإلحتفاظ بسجالت تاريخ العامل الطبي والمهني   -
 تقييم للحالة الصحية لكل عامل على حده   -
.وإآتشاف مبكر للتأثيرات المعاآسة, إذا لزم األمر,  مراقبة بيولوجية -

, من الممكن تحديد فحوصات أخرى لكل عامل عندما يخضع للكشف  
 وفي ضوء أحدث متوصل إليه الطب المهني  

توصيات عملية خاصة بالمراقبة الصحية للعمال          
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المراقبة الصحية   
ى المخاطر البيولوجية في       المراقبة الصحية هي أحد العناصر األساسية التي تساهم في السيطرة عل          

.بجانب تقييم المخاطر    , مكان العمل    
األهداف  

اإلحتفاظ بسجل صحي لكل عامل
قد تؤثر على لياقة التعرف على األمراض المرتبطة بالعمل أو الغير مرتبطة بالعمل والتي 

العامل ومالئمتع للعمل
تنظيم فحوصات معملية مع الترآيز على المخاطر

التعرف على األشخاص األآثر عرضة
تحديد اإلحتياجات من اللقحات

تحديد التشخيص المعملي والسببي
إرشاد العامل لطبيب متخصص من أجل المتابعو والعالج

إبالغ نتيجة المراقبة الصحية لكل عامل على حده
التعرف على األمراض المهنية

السيطرة على اإلصابات
السيطرة على األوبئة
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:مثًال
•Hepatitis B
التتنوس  •
األنفلونزا•

) التطعيم (اللقاحات   

ليس بديالً  

إجراء أمان إضافي

إحتواء أولي

ممارسات عمل أمنة
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لقاحات ُيوصي بها لفئات معينة من العمال            
عمال قطاع  
الصحة

إلتهاب     , الحصبة األلمانية, انفلونزا,  هيباتيتس ب
. السل والحماق  , الحصبة, الغدة النكفية     

المدرسين إلتهاب    ,  الحصبة األلمانية, اإللتهاب السحائي  
الحصبة والحماق , الغدة النكفية     

أفراد الشرطة واألمن هيباتيتس ب والسل   

جامعي القمامة     هيباتيتس ب والتتانوس  

مربي الماشية البروسيال,  داء الكلب   , التتنوس ,  السل

عمال المزارع التتنوس 

العمال األجانب   التيفود وداء الكلب    ,  هيباتيتس أ, الحمى الصفراء   
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عوامل يمكن أن تتسبب في مخاطر بيولوجية في حالة الجروح   
عوامل بيئية    

غرف تغيير مالبس مزودة بدواليب •
.مزدوجة 

ة لغسل اليدين زأحواض مجه  •
مناديل ورقية , مسحوق تنظيف  (

تعليمات , معقمسائل , للتنشيف 
)إستخدام  

للغسيل  Eveسائل •
في حالة وجود (دش للطوارىء  •

 )خطر تلوث واسع النطاق

عوامل مرتبطة بإجراءات العمل       

اإلشتراك في وضع إجراءات العمل يمكن أن •
يحد بكثير من اإلصابات الناتجة عن المخاطر   

.البيولوجية 
) مواصفات العمل األمن(التعليمات المكتوبة   •

المرتبطة بإجراءات العمل إلتباعها في حالة   
.إصابة نتيجة للمخاطر البيولوجية 

, الكشف الصحي  (وقائي ل تطبيق الطب ا•
سجل العمال المعرضين لإلستخدام  , اللفاحات

, 4 و 3لمجموعة   االمتعمد للمواد البيولوجية من    
).سجل اإلصابات

 .توجيهات من أجل حماية األمهات العامالت•
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عوامل مرتبطة بالتدريب     

تطبيق برامج التدريب والتوعية    
, الخاصة بالمخاطر البيولوجية

سواء في بداية عمل جميع 
بما فيهم العمال (العمال 
. أو بشكل دوري) المؤقتون

عوامل مرتبطة بإستخدام مهمات الوقاية الفردية           
والجماعية    

صندوق صلب : توزيع مهمات الوقاية الجماعية      •
آما ينص عليه المواصفات , لوضع أدوات القطع 

صناديق مغناطيسية و أدوات , 7320األوروبية رقم 
. إلزالة الشفرات

 بالتطابق مع توزيع مهمات الوقاية الفردية    •
حيث يوجد في آل وحدة عمل   , ENالمواصفات الفنية 

, دروع ونظارات واقية, قفازات التكس: مخزون من 
فلتر , قفازات مضادة للقطع, زازمالبس مضادة للر

 .للوجه
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إحتياطات عامة  
“ ُمصاب محتمل”يتم إعتبار آل مريض 

بهدف حماية العمال 

ماهي؟
عدد من اإلجراءات الحمائية من 
أجل الحد من نقل اإلصابة عن  

.طريق الدماء

لمن هي موجهة؟    
جميع العاملين في قطاع الصحة  

ممن يتعاملون مع الدماء أو 
سوائل جسدية أخرى خالل   

العالج الطبي في المستشفيات أو 
المنازل إلخ
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متى يتم تطبيقها؟
أثناء إجراءات التشخيص والعالج الطبي والتي  
قد يحدث خاللها إتصال بالدماء أو أحد سوائل    

وأثناء التعامل مع األدوات التي يمكن , الجسد
.أن تكون ملوثة بدماء أو مواد بيولوجية أخرى 

..يتم تطبيقها على
جميع المرضى بشكل 
روتيني بدون النظر  

للتشخيص   

سوائل الجسد التي يمكن أن تتسب في اإلصابة     
الدماء  •
الحيوانات المنوية •
اإلفرازات المهبلية•
السائل النخاعي  •
السائل األمنيوسي•

سوائل الجسد التي ال تتسبب في حدوث إصابة  
اللعاب
القيء

العرق والدموع 
البول والبراز
إفرازات األنف
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ماذا نقترح؟   

غسل اليدين•
.إتخاذ إجراءات حماية وتطهير مالئمة •
. أو تطهير األجهزة والمعدات–تنظيف وتعقيم و  •
تنظيف وتعقيم األسطح في مكان العمل •
.التعامل مع العينات التي تحوي سوائل الجسد ونقلها بشكل أمن•
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حتى مع ,  غسل اليدين فورًا بعد مالمسة الدماء أو أي سوائل أو إفرازات جسدية  : غسل اليدين  
.إستخدام قفازات  

. المعدات الملوثة  , الجروح الجلدية , يجب أن تستخدمهم عند مالمسة سوائل الجسد   : قفازات
.يجب أن تتخلص منهم فورًا بعد اإلستخدام وقبل التعامل مع مريض أخر   

أثناء اإلجراءات واألنشطة التي قد ينتج عنها رزاز : الحامي للوجه   والقناع  النظارات  , القناع
.من الدماءأو سوائل الجسد أو أحد إفرازاته  

. أي من الممارسات السابق ذآرها  ءلحماية الجلد والمالبس أثنا  : قميص 

إنتقال الكائنات يجب إستخدامها بعناية لمنع تلوث الجلد أو الغشاء المخاطي والحد من       : األدوات  
 .الدقيقة لمرضى أخرين أو للبيئة
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ماهي األمراض التي تستطيع أن تنتقل من خالل الدم؟        
يرةيمكن للكائنات الدقيقة الموجودة بسوائل الجسد أن تتسبب في أمراض خط             

•HIV: Human Immunodeficiency virus 
•HBV: Hepatitis B virus
•HCV: Hepatitis C virus

يتعين على عاملي القطاع الصحي أن يفترضوا أن جميع   
. سوائل الجسد أو الدماء القادمة من المرضى حاملة للمرض   
وبالتالي يتعين عليهم إتباع اإلحتياطات الالزمة في جميع  

األوقات

نوع المرض

نوع التعرض

آمية الدماء التي تم التعرض لها        

آمية الفيروسات في دم المريض في         
وقت التعرض  
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ثالث طرق تستطيع تلك األمراض من خاللها اإلنتقال                      
إليك   

:الغشاء لمخاطي  
العين  –
األنف–
الفم –

من خالل قطع جلدي  
من خالل قطع أو جرح من سطح حد موث بالمرض مثل إبرة أو زجاجة  

.مكسورة

****ملحوظة****
اليعني ذلك بالضرورة أنك ستصاب بالمرض         , إذا قمت بمالمسة الدماء    

لكي تتم اإلصابة البد أن يدخل الدم الحامل للمرض إلى جسدك     



32
Paola Tomao

Hepatitis B - HBV
يهاجم الكبد  •
) أشهر أو أقل6(مرض حاد يستمر لفترة قصيرة •
ممن يصابون بذلك المرض ال يشعرون  %  30•

باألعراض 
,  أخرون سيشعرون بأعراض شبيهة باألنفلونزا •

, شعور بالقيء, إجهاد شديد , ومنها البول الغامق
وفي بعض الحاالت ألم في  , ألم في المعدة

. طفح جلدي وحمى , المفاصل
جرعة : هناك لقاح سيحميك من اإلصابة بالمرض •

 واحدة عند الزيارة األولى والجرعة الثانية بعد  
تصل فعالية اللقاح إلى .  أشهر 6شهر والثالثة بد  

إذا تم إعطائة في الفترات الصحيحة لمدة    % 95
ويعتبر أمن للنساء الحوامل  .  سنة15التقل عن 

. والمرضعات 

Hepatitis C - HCV
يتسبب في إلتهاب وإنتفاخ الكبد•
يستمر أآثر من ( مرض مزمن •

) شهور 6
اليوجد لقاح أو عالج•
يتسبب في أمراض مثل سرطان  •

الكبد والتي يمكن أن تظهر  
 سنة من 30-20بعض 
.اإلصابة

من المصابين التظهر  %  80•
. عليهم عالمات المرض 

بول , إجهاد: األعراض هي•
, ألم في منطقة البطن, غامق

.الشعور بالقىء, فقدان الشهية 
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 HIV -مرض نقص المناعة      
اليوجد    .  والتي تحمي الجسد من أي عدوى             T4يهاجم خاليا          •

إال أن يمكن للشخص بعد تعرضه لإلصابة                . لقاح أو عالج    
سيطرة ما بعد    ” عملية   بحوالي ساعة أو ساعتين أن يخضع ل                    

 . Post Exposure Prophylaxis “التعرض  
القالع  , اإلسهال  ,  اإلآتئاب    : من ضمن أعراض المرض       •

,  نقص الوزن   ,  )مذاق سيء في الفم ومادة بيضاء في الفم              (
. القىء, اإلجهاد   

.%0.3من خالل شكة إبرة        تبلغ فرصة نقل العدوى       •
ومن خالل مالمسة رزاز الدماء للعينين أو الغشاء المخاطي                       •

0.9%
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يحدث التعرض للمرض من خالل الوخز باإلبر أو الجروح من أالت حادة  •
الفم أو الجلد , األنف, وثة بدماء مريض مصاب أو من خالل مالمسة العينلم

عوامل هامة تؤثر على نسبة الخطر العام للتعرضات . لدماء مريض مصاب
المهنية تتضمن عدد األفراد المصابين في مجتمع المريض ونوع وعدد     

.المرات التي يتم فيها التعرض للدماء
البد أن يقوم صاحب المنشأة بوضع نظام لإلبالغ عن التعرضات من أجل      •

بة التقييم السريع لخطر اإلصابة واإلبالغ عن العالج المتاح لمنع اإلصا 
. قعتومراقبة األعراض الجانبية للعالج و تحديد ما إذا آانت اإلصابة قد و  

 ضوقد يتضمن هذا تحليل دماء العمال والمريض وتقديم عالج ما بعد التعر  
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:بعد التعرض للدماء مباشرة        
غسل أماآن الجروح بالماء              

والصابون       
غسل الرزاز من األنف      

. والفم والجلد بالماء          
شطف العينين بالماء أو              
بمحلول ملحي أو بسائل               

.معقم 

 اإلبالغ عن التعرض للقسم     
قسم السيطرة على (المختص  

والمسئول ) اإلصابات المهنية
اإلبالغ  . عن إدارة التعرضات

في بعض , الفوري مهم ألنه
البد من عمل عالج ما , حياناأل

في أقرب وقت , بعد التعرض
.ممكن
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HBV HCV HIV

الخطر بعد التعرض   
لدماء ملوثة من خالل     

وخزة إبرة أو قطع     

اليوجد خطر بالنسبة    
بقطاع الصحة بعد   للعاملين

.تلقيم لللقاح 
خطر من التعرض للغشاء 
المخاطي أو الجلد المجروح  
اليوجد خطر من مالمسة   

.الجلد السليم

 %1.8حوالي 
خطر صغير نتيجة  

تعرض الدماء للعين أو  
;.األنف أو الفم

اليوجد خطر من   
.مالمسة الجلد السليم

%0.30حوالي 
خطر صغير % 0.1

نتيجة تعرض الدماء   
;للعين أو األنف أو

 خطر من 0.1%
.مالمسة الجلد السليم

ما الذي ُينصح بعمله لعالج   
ما بعد التعرض  

يجب أن يبدأ في أقرب    (
 24في الـ   , وقت ممكن 

)ساعة التالية   

;اللقاح 
واقي جلوبيولين مناعي  

خاص   

ال يوجد لقاح  
اليوجد عالج  

,ال يوجد لقاح 
عالج ما بعد التعرض 
من خالل أدوية مضادة 

.للفيروسات 

المتابعة بعد التعرض
;اإلبالغ عن أي عراض

تحديد نسبة األجسام المضادة    
للمرض التي قام الجسد  

بتصنيعها بعد اللقاح   

اإلبالغ عن أي 
;أعراض

تحديد نسبة األجسام    
المضادة التي قام الجسم 
بتصنيعها بعد اإلصابة   

 4مبتشرة ثم في فترة 
 أشهر وآذلك 6إلى 

أنزيمات الكبد ولـ 
RNA .

فحص األجسام   
المضادة للمرض 

بأسرع وقت ممكن ثم 
 12 و 6(بشكل دوري 

.). أشهر6أسبوع و 
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آيف تحمي نفسك     
إجراءات هندسية

 اإلبر المزودة –الحاويات الخاصة باألالت الحادة (
) بغطاء أمان

 اإلبر –الحاويات الخاصة باألالت الحادة   (
جهزة طبية أآثر أمانًا أ, المزودة بغطاء أمان 

والتي تعزل ) وأنظمة اليتم إستخدام اإلبر فيها 
أو تزيل مخاطر أنتقال األمراض التي تنتقل  

 من خالل الدم من مكان العمل 

إجراءات خاصة بممارسة العمل
وإحتياطات عامة

غسل األيدي
غسل المالبس

إستخدام جهاز التخلص من األدوات الحادة     
إستخدام مهمات الوقاية الفردية   

إجراءات النظافة 
تنظيم عملية التخلص من النفايات    

::إستخدام أدوات خالية من اإلبر من أجل         
جمع عينات من سوائل الجسد   

 أو السوائل–التعامل مع األدوية و 
.أي إجراء أخر يتضمن التعامل مع ألة حادة موثة بدماء شخص مصاب    
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حقن مزودة بخاصية الغطاء الذاتي     
لألمان  

حقن مزودة بتقنية السحب الذاتي لإلبرة     
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إبرة سحب عينات مزودة   
بخاصية 

“Self-Blunting”

“Add-on”خاصية األمان 
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أدوات الحماية الشخصية      
, قفازات لإلستخدام مرة وحدة •

مصنوعة من الالتكس لحماية الجلد   
واليدين من مالمسة الدماء أو   

سوائل الجسد و قفازات جلدية عليها  
.لتجنب تمزق ففازات الالتكس 

واقي العينين لمنع الرزاز من  •
الوصول إليها

قناع لتغطية األنف والفم•
مالبس واقية لمنع مالمسة الدماء  •

. للجلد أو للمالبس األخرى  
أقنعة مزودة بصمام أحادي اإلتجاه   •

لمنع الدماء والسوائل األخرى من 
.الوصول للفم واألنف

خلع والتخلص من أدوات الحماية الشخصية           
قم بثني القفازات أو غيرها من األدوات ناحية الداخل   •

حتى يتم إحتواء أي إصابة ثم ضعهم في الحاويات   
.المخصصة ليتم التخلص منهم 

تخلص , يتم إستخدام قفازات الالتكس مرة واحدة فقط •
منهم فورًا بعد اإلستخدام أو في حالة إذا ما تم تلوثهم أو  

.تمزقهم
محلول مطهر ب ًا جيداالمالبس الملوثة يجب أن يتم غسله •

.ان مختلف عن باقي المالبس كفي م
غسل اليدين والجلد بعد خلع المالبس في حالة مالمستهم  •

يتم إستخدام المياه  . لدماء أو سوائل أخرى من الجسد  
اإلحتكاك الذي يسببه الغسل الجيد سيقوم  . والصابون

.بإزالة أي تلوث من الجلد
يجب إستخدام مطهر لليدين خالي  , إذا لم تكن هناك مياه•

 .من المياه
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إجراءات التنظيف  
أبدأ بإرتداء مهمات الوقاية الفردية   •
أستخدم مطهر لتنظيف جميع أسطح اعمل     •

واألدوات الخاصه به أو أي شيء أخر ُيحتمل    
.تعرضه للتلوث 

البد من توافر مطهر مناسب في علبة األدوات  •
.في مكان قريب منك

في حالة وجود زجاج مكسور وملوث ال تلتقطه •
.بيدك ولكن إستخدام ملقاط أو فرشاه  

حتى مع إرتداء القفازات      ,       التستخدم يديك أبداً    
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التخلص من المخلفات   
المخلفات هي الدماء السائلة أو  •

الشبه سائلة أو أي مواد أو    
.أدوات أخرى ملوثة   

يجب دائمًا التخلص من    •
المخلفات في حاوية لألدوات   
التي تشكل خطر بيولوجي أو  

حاوية حمراء اللون يمكن  
 ذه الحاويةهيوجد على  . غلقها

ي مواد  وتنبيه بأنها قد تح
 خطيرة

جهاز قاطع لسن اإلبرة    

حاوية مخصصة للتخلص من     
اإلبر
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حدود أدوات السيطرة الهندسية 
. ليست مضادة لشك اإلبر– القفازات•
. تعمل فقط إذا قام المستخدم بتشغيل خاصية األمان –اإلبر اآلمنة •
 يمكن أن التعمل إذا قام العامل بإلقاء أشياء أخرى في –حاويات اإلبر •

.الحاوية مثل ورق أو شاش أو  شريط الصق
 يجب إرتدائها لجميع األغراض– لقفازاتا•
 يجب أن يتم إرتدائه عند وجود خطر تناثر   –النظارات وواقي الوجه •

.السائل الملوث ووصوله لألغشية المخاطية
يجب أن يتم تنظيفها  ,  مثل النظارات–جميع األدوات التي يعاد أستخدامها  •

. بإستخدام  سائل مطهر وماء  
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ماذا أفعل في حالة التعرض؟        
يجب تنظيف المنطقة المعرضة جيداً •
. يجب إبالغ المشرف على الموقع أو المنسق   •
.يجب إتباع خطة السالمة داخل المنشأة •
• 

:آيفية تنظيف سائل ملوث في حالة اإلنسكاب    
. أرتدي القفازات وواقي الوجه والعينين  •
ولوجية يمكن قم بمسح السائل بإستخدام فوط ثم ألقيها فورًا في حاوية للمواد البي   •

.غلقه
 دقائق10قم بوضع مادة مطهرة على مكان اإلنسكاب وأترآه لمدة   •
. وأغلقهاقم بمسح المطهر بإستخدام فوط ثم ألقها في حاوية للمواد البيولوجية    •
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. تظهر في مجتمع ليس لديه مناعة ضدها    آائنات دقيقة غير معروفة   
 . تظهر بخصائص مرضية مختلفة    آائنات دقيقة معروفة   
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السلالسل
متفطرات البكتيريا المسببة     

للسل  

الرئتان 
,  فقدان الوزن .   أسابيع  3آحة منتظمة لمدة تزيد عن 

حمى وعرق شديد وفقدان     ,  يسعل المريض دماء 
الشهية 

:األعراض
معملية أو غير  

مريض مصاب  
أوحامل للمرض من دون     

البشر

عاملي قطاع الصحة    
عاملي المعامل     

إجراءات وقائية  



48
Paola Tomao

أنفلونزا الطيورأنفلونزا الطيور

 ,الرئتتان  
. أالم, إسهال, قيء, حمى

  فشل آلوي , فشل آبدي, إلتهاب رئوي حاد   : الحاالت الشديدة      

الطيور الحاملة للمرض      
, األوز, البط : الطيور المائية  

,  النورس  , طيور الشاطىء 
 خطاف البحر

عمال مزارع الدواجن  
األطباء البيطريين 

أشخاص يعيشون في مناطق    
أصابها المرض   

العاملين بالمعامل       
العاملين بالقطاع الصحي        

تلقيح الطيور•
إجراءات إدارية   •

وهندسية للسيطرة  
على اإلصابة

مهمات وقاية فردية •
ممارسات •

وإجراءات أمنة  
للعمل بما فيها 

اإلحتياطات العامة 

أنفلزنزا الطيور 

 إلى    H1أنواع فرعية من  
H16

خاصية مرضية منخفضة أو 
HPAI or)مرتفعة  LPAI) 

avian influenza
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  H1 N1فيرس 
والمعروف بأنفلونزا الخنازير  

هو فيروس أنفلونزا جديد 
ينتقل من . يصيب اإلنسان

شخص ألخر  بنفس الطريقة  
التي ينتقل بها فيروس 

.زا الموسمية ناألنفلو

رجال اإلطفاء والشرطة   •
عاملي القطاع الطبي في قسم الطوارىء         •
عاملي القطاع الصحي     •

الرئتان

, ألم في الحلق , حمى, سعال
ألم في , انسداد أو سريان األنف  

إسهال , صداع, إجهاد, الجسد 
آما هو الحال مع . وقيء

تتسبب في , األنفلونزا الموسمية 
  .وفاة أشخاص

A/H1N1  
أنفلونزا الخنازير        

التلقيح إذا آان متوفرًا•
إجراءات إدارية   •

وهندسية للسيطرة  
على اإلصابة

مهمات وقاية فردية •
ممارسات وإجراءات  •

أمنة للعمل بما فيها  
اإلحتياطات العامة 


