
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التعامل مع المخلفات

تنشأ عن القيام  جانبية منتجات الطبية تعتبر مخلفات الرعاية الصحية

بالرعاية الصحية وتشمل األدوات الحادة وغير الحادة والدم وأجزاء جسم 

اإلنسان والمواد الكيميائية والمستحضرات الدوائية واألجهزة الطبية 

والمواد اإلشعاعية، ويؤدي التعامل السيئ مع مخلفات الرعاية الصحية 

ة والمجتمع بأسره إلى تعرض العاملين بها والمشاركين في تلك العملي

لإلصابة باألمراض المعدية واآلثار الجانبية السامة واإلصابات البدنية 

 .كالجروح 

كما قد يكون من آثار ذلك التعامل السيئ مع مخلفات الرعاية  •

من جراء تلوث الماء والهواء )ضرر بالبيئة ال الصحية إلحاق

ليم من ، عالوًة على ما سبق فقد يتيح عدم التخلص الس(والطعام

المخلفات الفرصة أمام بعض أفراد المجتمع ليقوموا بتجميع المعدات 

 خاصة السرنجات)الطبية المستهلكة والواجب التخلص منها 

وإعادة بيعها مرة أخرى، والتي من الممكن أن تستخدم ( "المحاقن"

من جديد بدون تعقيم ، األمر الذي يؤدي إلى انتشار نسبة كبيرة من 

  .األمراض

 



 التعامل مع المخلفات

توجد بعض التقارير المحدودة والتي تقدر كمية المخلفات الناشئة عن كل 

 .كجم في المتوسط يومياً  1سرير بحوالي 

سريراً موزعين على  100111ومن الجدير بالذكر أنه يوجد نحو 

، مما يعني أن إجمالي (الحكومية والخاصة)مؤسسات الرعاية الصحية 

طناً يومياً،  100عن تلك المستشفيات يقدر بحوالي  المخلفات الناشئة

من إجمالي المخلفات الناشئة عن أعمال الرعاية % 01وتعتبر نسبة 

، (والتي يمكن تشبيهها بالمخلفات المنزلية)الصحية من المخلفات العامة 

عبارة عن مواد خطرة، % 01في حين تكون النسبة الباقية وقدرها 

 . مراضوسامة، ومشعة، ومسببة لأل

لعام  000صدرت الئحة تنفيذ  القانون بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

أي حماية الهواء والماء )، ويعني ذلك القانون بحماية البيئة 1991

من جميع مظاهر التلوث بما في ذلك التلوث الناجم عن ( واألرض

 .  خطرةالمخلفات ال

التي تضر وقد تم تعريف المخلفات الخطرة بأنها جميع المواد  •

اإلنسان أو تؤثر سلبياً على البيئة، ومن أمثلتها المواد السامة 

بند، أكد  111على  4وقد اشتمل القانون رقم . والمعدية والمشعة

البند التاسع والعشرين منها على حظر التعامل في المخلفات الخطرة 

دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات اإلدارية المسئولة، 

فراد الذين يخالفون البند التاسع والعشرين بالسجن لمدة ويعاقب األ

ال تقل عن خمس سنوات فضالً عن تغريمهم مبلغاً من المال يقدر بما 

  .جنيهاً مصرياً  01111ال يقل عن 



 المبادئ العامة للتعامل مع المخلفات

مراعاة للتنفيذ السليم لنظام التعامل مع المخلفات، يتعين أن  -1

تكون لكل مستشفى سياسة واضحة نحو ذلك األمر، ويجب أن 

توضح تلك السياسة تفاصيل األساليب المستخدمة في التعامل مع 

المخلفات من نحو فصلها وتجميعها وتخزينها والتخلص منها وفقاً 

 . صحية لإلمكانيات المتاحة بكل مؤسسة

توضيح األدوار والمسئوليات الملقاة على عاتق فريق العمل في  -0

التعامل مع المخلفات، ويجب أن يعهد إلى شخص واحد فقط 

  .مسئولية إدارة ذلك الشأن في كل مؤسسة صحية

ضرورة التخلص من جميع األدوات الحادة التي سبق  -0

تغطيتها عادة جاهز لذلك وعدم إمقاوم للثقب استخدامها في وعاء 

 . مرة أخرى قبل التخلص منها أو تغليفها

يجب التخلص من جميع المخلفات اإلكلينيكية، مثل المخلفات  -4

حمراء أو )الملوثة بالدم او السوائل األخرى في أكياس ملونة 

 في ، ويتعين القيام بعملية فرز المخلفات وفصلها (صفراء مثالً 

 (.ك المخلفات ذي نشأت فيه تلمكان الال) منبعها 

 

 

 



 .السوداء والصفراء وعبوة األدوات الحادة: نظام العبوات الثالث

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األنواع المختلفة للمخلفات

تشمل المخلفات والمنتجات الفرعية نطاقاً عريضاً 

 : من المواد ويمكن تقسيمها إلى نوعين هما

 (مخلفات غير خطرة)مخلفات غير طبية  -1

غير الطبية أو العامة خطراً إلصابة ال تمثل المخلفات 

العاملين أو نقل العدوى إليهم ويستوي في هذا الشأن 

وتشبه تلك , أيضاً المرضى والزوار أو المجتمع ككل

 .المخلفات في تركيبها النفايات المنزلية

 :مالحظة

من المخلفات % 01تمثل المخلفات العامة حوالي 

  .الناشئة عن أعمال الرعاية الصحية

 :ثلة على المخلفات العامةأم

 

المخلفات الناشئة عن المطبخ والورق والصناديق ومواد 

التغليف والزجاجات واألواني البالستيكية والفوط اليدوية 

والمناديل والفضالت المرتبطة بالطعام وغير ذلك من 

 .المواد التي لم تتلوث بسوائل الجسم

 

 



 (مكونات المخلفات الخطرة)مخلفات طبية  -0

تقسيم المخلفات الطبية إلى أنواع فرعية، يجب أن  يمكن

 . تعامل كلها بنفس الطريقة 

 -:ومن هذه األنواع الفرعية

 - و الجراحةمخلفات التشريح  -المخلفات المعدية 

المخلفات  -المخلفات الكيماوية  -مخلفات األدوات الحادة 

 الكيميائية المسببة للتغيرات الجينيةالمخلفات  -الدوائية 

  المعادن الثقيلة -المواد المشعة  -

 

 المخلفات المعدية

وتشتمل المخلفات المعدية على جميع األشياء التي تلوثت 

الدم  -أو يشتبه في تلوثها بسوائل الجسم ومن أمثلتها 

 –القفازات والقساطر المستعملة و –ومشتقاته  ومنتجاته

والمخلفات  –المعدية  الجراثيمومزارع و مخزونات 

مخلفات و -الطبية من وحدات الغسيل الكلوي واألسنان 

الضمادات المستخدمة في و –وحدات عزل المرضى 

المخلفات الملوثة بالدم أو و -الصحية  الفوطو –الجروح 

حيوانات و -العينات التشخيصية المستهلكةو -مشتقاته

مثل الشاش )المواد الملوثة  –المصابة  المعمليةالتجارب 



األجهزة الطبية )والمعدات ( لضمادات والمسحاتوا

  (.الواجب التخلص منها مثل أجهزة الوريد

 

 و الجراحةمخلفات التشريح 

مثل )وتشمل أجزاء جسم اإلنسان واألنسجة الموجودة به 

واألورام المستأصلة  ومخلفات معامل ( المشيمة

  .الميكروبيولوجي وأجسام الحيوانات

 
 :مالحظة

تمثل المخلفات المعدية ومخلفات التشريح غالبية 

من % 01المخلفات الخطيرة وتبلغ نسبتها حوالي 

 . إجمالي المخلفات الناشئة عن أعمال الرعاية الصحية

 

 

 

 

 



 مخلفات األدوات الحادة

 

واإلبر والمشارط  الواجب ” المحاقن”وتشمل السرنجات

 .التخلص منها

 :مالحظة

من إجمالي المخلفات % 1بة وتمثل تلك المخلفات نس

 .الناشئة عن أعمال الرعاية الصحية

 

 المخلفات الكيماوية

مثل  مواد كيماوية هي المخلفات التي تحتوى علىو

المستخدمة داخل المعمل ، والزجاجات الفارغة  المواد

للمواد الكيماوية الدوائية أو المستخدمة في المعمل، 

أو لم تعد هناك  والمطهرات التي انقضت فترة صالحيتها

المستخدمة في التشخيص والمواد  موادحاجة إليها، و ال

 .الخ..السامة والمسببة للتآكل والمنظفات

 



 المخلفات الدوائية

 .وتشمل المخلفات التي تحتوي على مواد دوائية

 : ومن أمثلتها

 

 

المستحضرات الدوائية التي انتهى تاريخ صالحيتها أو لم 

الملوثة مثل العقاقير واللقاحات تستعمل أصالً أو 

 .واألمصال التي انقضت فترة صالحيتها

 

 
 :مالحظة

من % 0تمثل المخلفات الكيماوية والدوائية نحو 

  .المخلفات الناشئة عن أعمال الرعاية الصحية

 



 

 الكيميائية المسببة للتغيرات الجينيةالمخلفات 

 

طفرة وتشمل المخلفات عالية الخطورة والتي تسبب 

وراثية أو تشوه وراثي أو سرطان، وتحتوي عادة على 

 .مواد ذات خواص سامة للجينات

 :ومن أمثلتها

 

المواد بعض العقاقير المستخدمة لعالج السرطان و

  .الكيماوية

 

 المواد المشعة

 

ومن أمثلتها بقايا السوائل التي تستخدم للبحث المعملي 

الملوثة، والعلب  او العالج اإلشعاعي، واألدوات الزجاجية

البول وإفرازات كذلك  والورق الخاص بالسوائل و

أو  من مصادر مغلفةة طليق ةالمرضى المعالجين  إشعاعي

الذين أجريت لهم اختبارات تشخيصية ، أو غير مغلفة

 .باستخدام هذه المواد

 



 المعادن الثقيلة

وتشمــل تلك المخلفات المواد واألجهزة التي تدخل 

  :ومن أمثلتهاأو إحدى مشتقاتها فيها المعادن 

 

 
أجهزة قياس درجات الحرارة الزئبقية  والبطاريات، 

 . المكسورة ، وأجهزة قياس ضغط الدم

 
 :مالحظة

تمثل المخلفات السامة للجينات والمواد المشعة 

من إجمالي المخلفات % 1والمعادن الثقيلة نحو 

  .الناشئة عن أعمال الرعاية الصحية



 
 

 خطة للتعامل مع المخلفات الطبيةوضع 

 

حيث أن التخلص من المخلفات الطبية يعتبر مشكلة 

قائمة باستمرار فمن المجدي وضع خطة للتعامل مع 

تلك المخلفات وتعيين أحد األفراد العاملين لإلشراف 

تضمن تعلى التعامل مع تلك المخلفات، وينبغي أن 

ى التعامل تلك الخطة تدريب جميع األفراد العاملين عل

 .مع المخلفات الطبية مع إرشاد الجميع بالخطة ككل

ويتعين أن تتناول الخطة أربع خطوات للتعامل مع 

  .المخلفات

 

 

 



 
 

 

ويقصد بالفرز فصل المخلفات حسب : الفرز -1

خلفا ت ناقلة للعدوى أو مخلفات م مثالً )نوعها 

ة ن، وذلك بوضعها في أكياس ملو(دوائية

ومعروفة في المكان الذي نشأت فيه تلك 

 . المخلفات



ويقصد به جمع المخلفات ونقلها داخل : التداول -2

 .المنشأة الصحية

تخزين تلك المخلفات في : التخزين المؤقت -3

المنشأة الصحية لحين نقلها والتخلص النهائي 

 .منها

وهو عملية التخلص من : التخلص النهائي -4

سائلة واألدوات المخلفات الطبية الصلبة وال

الحادة والمخلفات الكيماوية الخطيرة الناشئة 

 .عن أعمال المنشأة الصحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفرز :أوالً 

 

ويتعين استخدام أكياس منفصلة عند التخلص من 

المخلفات الطبية والعامة، ويتعين وضع نظام ثالثي 

عند فصل المخلفات يعتمد على األكياس المستخدمة 

 : على النحو التالي

  األكياس الحمراء، وتستخدم للمخلفات الناقلة

للعدوى والمرض، والتي يتعين التخلص منها 

 . بواسطة الحرق

   األكياس الصفراء، وتستخدم للمخلفات المشعة

والتي يتعين إرسالها إلى الهيئات العاملة في الطاقة 

 . الذرية للتعامل معها

  األكياس السوداء، وتستخدم للمخلفات العامة

لتي يتم التخلص منها بالطرق العادية ويتم نقلها وا

  .بواسطة السيارات التابعة للمجالس المحلية

 

 

 



يجب إغالق أكياس النفايات بإحكام وتأشيرها قبل 

 .نقلها من المؤسسة الطبية

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 نصائح خاصة بفصل المخلفات

 

 .يتم فصل المخلفات في المكان الذي تتكون فيه -1

ضرورة وجود أكياس منفصلة في أماكن مناسبة  -0

 . الستخدامها عند تّكون أية مخلفات طبية كانت أم عامة

استخدام أكياس بالستيكية ملونة للتفرقة بين  -0

 .المخلفات الطبية والعامة

توضع األوعية المستخدمة للتخلص من األدوات  -4

 الحادة في أماكن مناسبة حتى ال يضطر العاملون إلى

  .حمل تلك األدوات لمسافة كبيرة

يجب أن تكون األوعية المستخدمة للتخلص من  -1

األدوات الحادة مضادة للثقب ومضادة للتسرب من 

جوانبها مثل العلب الصفيح ذات األغطية أو الزجاجات 

 .السميكة البالستيكية

يتعين تنظيف األوعية المستخدمة للمخلفات الطبية  -6

ر مرة واحدة على األقل يومياً، باستخدام محلول مطه

وعلى القائمين على النظافة ارتداء قفازات سميكة وأقنعة 

  .واقية للعين عند تنظيف تلك األوعية

 



عربة بعجلتين لنقل أكياس النفايات المغلقة ويمكن 

 استعمالها كذلك كمخزن مؤقت

 .لهذه األكياس في المؤسسة الصحية

 :المصدر

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 المخلفات تداول: ثانياً 

قبل بقدر اإلمكان يجب اإلقالل من تداول المخلفات الطبية 

التخلص منها، كما يحظر جمع تلك المخلفات من األماكن 

تفريغها في عن طريق المخصصة لرعاية المرضى 

عربات مكشوفة، حيث أن ذلك يؤدي إلى تلوث البيئة 

المحيطة وانتشار المخلفات وتبعثرها، مما قد يزيد من 

عرض العاملين والمرضى والزائرين لإلصابة خطر ت

  .باألمراض

 

 
 

 



 عربة ذات أربع عجالت لنقل أكياس النفايات المغلقة

 
 

 تعبئة أكياس المخلفات

 

يجب التخلص من األكياس المستخدمة للتخلص من 

الحادة عندما  حاويات و صناديق المخلفاتالمخلفات و

من حجمها، ويتم التخلص منها بعد كل % 51تصل إلى 

عمل أو يومياً على األقل، والهدف من وراء ذلك نوبة 

األكياس  تمزقهو تقليل الخطر القائم من احتمال 

من  بارزةالبالستيكية أو اإلصابة من جراء أداة حادة 

  .المخصصة للتخلص من هذه األدواتحاويات ال



 بتداول المخلفاتنصائح خاصة 

 

 .اإلقالل من تداول المخلفات الطبية قدر المستطاع -1

ضرورة التخلص من األكياس المخصصة للتخلص  -0

من المخلفات واألدوات الحادة حينما تصل إلى ثالثة 

 .أرباعها ويتم التخلص منها بصفة يومية على األقل

عدم وضع األيدي في حاوية تحتوي على مخلفات  -0

 . طبية

عدم تفريغ المخلفات الطبية في عربات مكشوفة لما  -4

في ذلك من زيادة خطر تعرض العاملين والمرضى 

والزائرين لإلصابة باألمراض، كما أنه قد يؤدي إلى 

حدوث تسرب أو سيالن لبعض المواد، األمر الذي يسبب 

  .تلوثاً للبيئة

 

 

 

 

 

 



 
 

وللحد من . عملنوبة يتعين نقل المخلفات عند نهاية كل 

خطر التعرض لإلصابة باألمراض يراعى تقليل الفترة 

الزمنية التي تخزن فيها المخلفات داخل مؤسسات 

الرعاية الصحية، كما يجب تخزين تلك المخلفات في 

يتردد عليها العاملون أو المرضى أو الزائرون منطقة ال 

. كثيراً، وال ينبغي أن يتجاوز ذلك التخزين المؤقت يومين

كما ينصح بتخصيص حجرة في كل طابق داخل المنشأة 

لتخزين تلك المخلفات وعند تعذر القيام بذلك يمكن 

ويجب وضع منطقة . تخصيص مكان للتخزين المركزي

  .الدوريفي جدول التنظيف  التخزين

 

 

 

 

 

 



 
 .عدم تخزين المخلفات الطبية في أوعية مفتوحة -1

عدم إلقاء تلك المخلفات في أكوام القمامة الموجودة  -0

 . في الخالء

يجب أن تكون األوعية المخصصة للتخلص من  -0

استيطان المخلفات ذات أغطية وذلك للحد من احتمال 

بعض الحشرات أو القوارض أو غير ذلك من الحيوانات 

 ، وكذلك للحد من انتشار الرائحة

 

 

 :هناك طريقتان للتخلص من المخلفات الطبية

 بالحرق المخلفات الطبيةالتخلص النهائي من  -

 بدون حرق المخلفات الطبيةالتخلص النهائي من  -

 

 



 

  -:نقاط مركزية للتخزين داخل مؤسسة الرعاية الصحية

التخزين المركزية وإغالقها باحكام  ويجب تغطية غرفة

 مواقع وألوان مختلفة يجب أن تستعمل لتخزين األآياس)

 (المغلقة للنفايات العادية والمعدية

 

 

  

 



 

 

نظام جمع النفايات عن طريق أجهزة النظافة  -1

 العامة

 العادية الغير الخطرةلتخلص من المخلفات  -2

ويشترط لنظام دفن .. دفن المخلفات الطبية الصلبة -3

المخلفات الصلبة أن تتوافر المساحة الكافية 

 إلنشاء و عمل مدفن آمن و إحاطته بسور أو جدار

 

 



 

  ميـاه جوفية ) أن يبعد مكان الدفن عن أي مصدر مياه– 

و أن  متراً على األقل 11( أنهار  –مواســير  –آبار 

يكون موقع مكان الدفن في مستوى ادنى من أي آبار 

محيطة و أن يكون خالياً من المياه الراكدة و أال يكون 

 .في أماكن معرضة لفيضان األنهار أو السيول

 0 - 1العرض من :ان تكون أبعاد حفرة الدفن كما يلي 

 متراً  1-0متراً،لعمق 

 نات و إقامة جدار حول مكان الدفن إلبعاد الحيوا

 الحشرات

   في كل مرة يتم فيها دفن بعض المخلفات يجب أن يتم

 .سم 01-11تغطيتها بطبقة من التربة بسمك من 

   عندما يقترب مستوى المخلفات من سطح األرض

سم يتم ملء الحفرة بالتربة و إحكام 11-01بحوالي 

إغالقها بالخرسانة و حفر حفرة جديدة الستخدامها بعد 

 .ذلك



  مصر يشترط لدفن أي مخلفات طبية الحصول على و في

  .ترخيص بذلك من الجهات المختصة

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق للتخلص النهائي من 

) حيث تقضى الحرارة المرتفعة , المخلفات الطبية الصلبة

على الميكروبات كما تقلل من حجم ( درجة مئوية 1011

ان الحريق للتخلص من و يوصى باستخدام أفر. النفايات

 Oil"صغيرة  ( مرمدة)أو يمكن استخدام محرقة . المخلفات

drum incinerator.   " 

مع كمية المخلفات ( المرمدة)يجب أن يتناسب حجم المحرقة 

فالمنشآت التي ينتج عنها كمية , الناتجة عن المنشأة الطبية

قليلة من المخلفات الصلبة يمكن أن تستخدم محرقة صغيرة 

 .  جالون 11لتر أو  011ن سعة م

 

 

 

 

 



 

  في مكان بحيث ال يؤدى هبوب ( المرمدة)توضع المحرقة

الرياح إلى دخول الغازات المنبعثة منها إلى داخل المنشأة 

 .  الصحية

  ( المرمدة)يجب وضع سياج أو سور حول موقع المحرقة

أو على األقل حراستها لضمان سالمة طاقم العاملين و 

 .ر والمجتمعالمرضى و الزوا

  على أرض صلبة حتى ال ( المرمدة)توضع المحرقة

 .تحترق الحشائش و النباتات المجاورة

 ضمان وصول الهواء لضمان االحتراق التام للمخلفات. 

  تستخدم للمخلفات الطبية فقط تقليالً للكمية المطلوب

 .حرقها

  استخدام الكيروسين للمساعدة على االحتراقيمكن ,

 .ويضاف قبل اإلشعال لتفادي خطر االنفجار

  يتم التخلص من الرماد الناتج مع المخلفات العامة بشكل

  .آمن



 

يجب ارتداء قفازات و أحذية شديدة التحمل دائما عند  •

 التعامل 

 .مع النفايات الطبية الصلبة

الحرق في نطاق المنشأة الصحية و ليس خارجها موقع  •

 ليتسنى 

اإلشراف على الحرق بواسطة أشخاص مدربين على 

  التخلص السليم من النفايات الطبية الصلبة

 



 

يمكن سكب المخلفات الطبية السائلة في األحواض أو  •

 . البالوعات أو المراحيض المعدة لذلك

 . ن آمنوإذا لم يتوافر ذلك فيجب دفنها في مدف •

 

 

يجب ارتداء قفازات و أحذية شديدة التحمل عند التعامل  -1 

مع المخلفات الطبية السائلة و بعدها يتم غسيل القفازات و 

 .األحذية في كل مرة

عدم الصرف في مكان يؤدى إلى بالوعات مفتوحة أو  -0

 .داخل نطاق المنشأة

 .كبهاعدم تناثر المخلفات الطبية السائلة عند حملها أو س -0



يتم تجربة الماء في مكان الصرف إلزالة المتبقي من  -4

يتم غسيل , المخلفات الطبية السائلة مع عدم تناثر الرذاذ

 .المكان بمطهر يومياً أو بشكل أكثر تكراراً عند الحاجة

يوضع الكلور بتركيز مناسب لمدة كافية في األوعية التي  -1

  .تغسل بالماءكانت تحوى المخلفات الطبية السائلة ثم 

 

 

يجب ارتداء قفازات و أحذية شديدة التحمل عند  -1

التعامل مع المخلفات الكيماوية الخطرة و بعدها يتم غسيل 

 .القفازات و األحذية في كل مرة

مستحضرات التنظيف و المطهرات تعامل معاملة  -0

 .المخلفات الطبية السائلة

تشطف  بعد التخلص من المخلفات الكيماوية الخطرة -0

وتغسل األوعية الزجاجية بالماء , األوعية الحاوية بالماء

  .والصابون وال يعاد استخدام األوعية البالستيكية



يجب االلتزام بالقوانين و التنظيمات الرسمية عند  -4

التخلص من المواد المشعة و العقاقير المستخدمة 

 .في عالج األورام

 

لطبية يجب عند التخلص النهائي من المخلفات ا -1

االلتزام باللوائح المصرية التي تم النص عليها في 

دليل إرشادات التخلص النهائي من المخلفات 

وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة )الطبية 

  (1990العالمية لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

يقصد باألدوات الحادة أي أداة تستخدم لقطع الجلد، أو 

ياطة الجروح سواء اإلبر المستخدمة في خ)اختراقه مثل اإلبر 

، والقوارير الزجاجية الشكاكات ، والمشارط، و(أو في الحقن

المكسورة، واألنابيب الشعرية المكسورة، والشرائح الزجاجية 

وأغطيتها، والنهايات المكشوفة من األسالك المستخدمة في 

اإلبر أو غيرها من  عن طريق عيادة األسنان، وتعتبر اإلصابة

الرئيسي وراء تعرض العاملين في األدوات الحادة هي السبب 

منشآت الرعاية الصحية لألجسام الموجودة في الدم والمسببة 

  لألمراض،

 

 

 

 

 

 



 

تختلف معدالت اإلصابة بالمرض إثر التعرض للوخز 

باإلبر باختالف الفيروسات، وتقدر معدالت اإلصابة بعد 

التعرض لدم شخص مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي نوع 

، بينما تتراوح %01إلى % 6برة بحوالي إثر الوخز بإ( يب)

% بين صفر (سي)معدالت اإلصابة بالتهاب الكبد الفيروسي 

، في حين يبلغ متوسط انتقال %0بمتوسط يبلغ % 5إلى 

، وترجع تلك % 1.0حوالي  العوز المناعي البشريفيروس 

االختالفات في معدالت اإلصابة إلى اختالف درجات تركيز 

  .ص مصدر العدوى أو المرضالفيروس في دم الشخ

 

 

 

 

 

 



 

في مصر عن تعرض أكثر من  تأجري دراسة تكشف

من إجمالي عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية % 51

عن طريق اإلبر وذلك على مدار حياتهم،  بالوخز لإلصابة

كثيراً تبعاً الختالف الوظائف، حيث  متوسط اإلصابة فويختل

بالجروح بين الفنيين العاملين في ارتفعت أعداد اإلصابات 

  ،لتصل إلى أقصى معدالتها (المختبرات) المعامل

 

 

 

 

 

 

 



 

  إعادة تغطية اإلبر أو ثنيها أو كسرها. 

   إدخال إبرة في أنبوبة اختبار أو وعاء يحتوي على

 .عينة

 اإلصابة من شخص يحمل أدوات حادة مكشوفة. 

   األدوات الحادة الموجودة في أماكن غير وضع

 . متوقعة مثل مالءات السرير

 عند القيام بإجراءات جراحية معقدة. 

  التعامل مع المخلفات التي تحتوي على أدوات حادة

 .التخلص من هذه المخلفاتعند أو 

  حركة المرضى المفاجئة

  .عند حقنهم

 

 



 مالحظات

من اإلصابة باألدوات الحادة أثناء االستخدام، بينما % 00تحدث نحو 

 . من اإلصابات بعد استخدامها وقبل التخلص منها%40تحدث نحو 

يعتبر إعادة تغطية اإلبر بعد استخدامها من أكثر أسباب اإلصابة شيوعاً 

  .في مصر

 (طريقة سكوب)طريقة تغطية اإلبر باستخدام يد واحدة 

من حاالت اإلصابة بواسطة اإلبر عند قيام العاملين بتغطية تلك تحدث كثير 

اإلبر، ومن هنا تعتبر عملية التغطية تلك عملية خطيرة، ولذا يتعين 

التخلص الفوري من اإلبر دون تغطيتها، مع مراعاة عدم ثني اإلبرة أو 

 .باستخدام اليد( المحقنة)كسرها أو فصلها عن السرنجة 

ادة تغطية اإلبرة يمكن القيام بذلك بطريقة آمنة عند االضطرار إلى إع

  .باستخدام طريقة اليد الواحدة

 

 

 

 

 

 



 وفيما يلي الخطوات المتبعة في هذه الطريقة

 :الخطوة األولى

 

 . اإلبرةيدك من فوق غطاء  ارفعضع غطاء اإلبرة فوق سطح مستو ثم 

 :الخطوة الثانية

 

 .بيد واحدة وحاول إدخال اإلبرة داخل الغطاء( المحقنة)امسك السرنجة 

 :الخطوة الثالثة

 

عندما تدخل اإلبرة داخل الغطاء تماماً استخدم اليد األخرى لضمان إحكام 

الغطاء فوق اإلبرة مع توخي الحذر، إذ يجب إمساك الغطاء من أسفل فقط 

 (. قرب نهاية اإلبرة)

 

 



 ةمناولة األدوات الحاد

قد يصيب العاملون في الرعاية الصحية بعضهم البعض عن طريق الخطأ 

وذلك عند مناولة األدوات الحادة عند القيام بإجراء جراحي مثالً، لذا يتعين 

الجراح الطبيب مناولة مثل هذه األدوات بطريقة ال تؤدي إلى إمساك 

وقت واحد وتعرف هذه ومساعديه في غرفة العمليات لنفس الشيء في 

  (.األيدي الحرة)الطريقة بطريقة 

 :وفيما يلي خطواتها 

  يقوم مساعد الجراح بوضع األداة الحادة في حوض معقم أو في

 .منطقة أخرى آمنة داخل النطاق المعقم

  في المنطقة موجودة يخبر المساعد الجراح أن األداة المذكورة

 اآلمنة

 الحادة واستخدامها ثم إعادتها إلى  يقوم الجراح بالتقاط األداة

  .المنطقة اآلمنة مرة أخرى

 

 

 



 

 

 .التركيز على ما تقوم بفعله وعدم التشتت .1

التخلص من جميع األدوات الحادة في أوعية مضادة للثقب فور  .2

استخدامها، وتكون تلك األوعية قريبة من المنطقة الجاري استخدام 

  .األدوات الحادة فيها

 اإلبردوات الحادة أو ثنيها أو قطعها كما يحظر قص تلك عدم كسر األ .3

 . أيضاً 

معاً واعتبارهما شيئاً ( المحقنة)يتم التخلص من اإلبرة والسرنجة  .4

 . واحداً 

عدم تغطية اإلبرة مرة ثانية إال عند الحاجة الماسة لذلك، وعند القيام  .5

استخدام  بذلك ال يجوز استخدام اليدين معاً، إذ يمكن بدالً من ذلك

 (. طريقة سكوب)طريقة اليد الواحدة 

عدم ملء الوعاء المستخدم للتخلص من األدوات الحادة عن آخره،  .6

إذ يجب إحكام غلق الوعاء واستبداله بآخر عند امتالء حوالي ثالثة 

 .أرباعه

عدم تفريغ األوعية المستخدمة للتخلص من األدوات الحادة، إذ يتم  .7

 .باعتباره وحدة واحدة يحتويه بما التخلص من كل وعاء



 (صناديق األمان)الحاويات المخصصة للتخلص من األدوات الحادة 

ال يسمح بالتخلص من اإلبر واألدوات الحادة في أكياس القمامة العادية لما 

  .قد يترتب على ذلك من إصابة من يحملونها بعد ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

توجد أربعة معايير رئيسية يجب توافرها في الحاويات المخصصة  

للتخلص من األدوات الحادة وذلك ضماناً لسالمة األداء وهذه المعايير 

 :هي

 

 

  ويقصد بالجودة أن تظل الحاويات في حالة جيدة طوال عملية

استخدامها، كما يجب أن تكون مضادة للتسرب من جوانبها وأسفلها 

تى يتم التخلص النهائي منها، ويجب أن تكون ومضادة للثقب ح

  .األوعية ذات سعة كافية ويسهل فتحها بطريقة آمنة أثناء االستخدام

 

 

 

 



 

 

 لحاوياتالوصول لويقصد بذلك قدرة جميع العاملين على  

الستخدامها في التخلص من األدوات الحادة، ويجب وضع تلك الحاويات 

األدوات الحادة أو حملها عبر في جميع المناطق التي تستخدم في نطاقها 

 .أرجاء المنشأة عند الحاجة لذلك

 

 

يجب أن توضع الحاويات في أماكن ظاهرة بحيث يستطيع جميع  

فحص درجة امتالء تلك الحاويات ووجود  يمكنهمالعاملين رؤيتها و

 .البطاقات التحذيرية المناسبة

 

 

 

 



 

 

ويقصد بذلك أن تكون هذه الحاويات سهلة االستخدام والتخزين وغير  

  .ضارة بالبيئة عند الحرق
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