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 السالمة يف املختربات
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 أمحد حسام خري الدين/ د
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 .أنواع المخاطر في المختبرات -4

 .مفهوم األمان البيولوجي  -5

 .كيفية التخلص من النفايات الضارة والسامة والمشعة -6

 .مقارنة مع قوانين المعامل بالواليات المتحدة -7

  .االسعافات االولية في المختبرات -8
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 :المختبرالهدف من برنامج السالمة في 

 
 .فهم قوانين وقواعد السالمة في المختبر وتطبيقها -1

 .اهلل الوقاية من وقوع الحوادث ال قدر  -2

المحافظةةة ع ةةر  ةةيرا لآلمةةو واهالة واموهةةة  المووةةود  فةةي     -3

 .المختبر

 .بث روح التآلاون بين الطالب -4



 إرشادات السالمة العامة يف املخترب

  .المشرفال تدخو المختبر وال تستخدمه دون حضور -1

ارتةةد البةةالطو فةةي تنفةةاا تفايةة  التسةةاربا والةةب  نظةةاراة   -2

 .ذلك اممان إذا ط ب المآل م 

تآلرف ع ر إشةاراة التحة ير الميمياةيةة التةي تووةد ع ةر        -3

م صةةقاة الآلبةةواة ومةةدلوالتهاا وطبقاهةةاا وانتبةةه لمةةا  ةةو    

 .ا تخدامهاممتوب ع ر كو عبو ا وتأكد من ا مها قبو 
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 بعض االشارات التحذيرية يف املخترب
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 درجات اخلطورة 
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ال ت م  مااتيح المهرباا ويدك مبت ة بالمااا وال تآلبث بمااتيح  -4

 .الطاوالةالغاز ع ر 
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حافظ ع ر الفظام عفدما تدخو المآلمو وفي تنفاا ووودك فيــه  -5

وخرووةةك مفةةها ونظةةا الممةةان الةة   عم ةةن فيةةه بآلةةد االنتهةةاا  

مـــــن تفاي  التسربةا وتغ ة  ماةاتيح المةاا والغةاز والمهربةاا      

 .بآلد االنتهاا من ا تآلمالها



ال ترمةةي ت  شةةيا بةةالحوع اال بآلةةد اال تاسةةار مةةن المسةة و   -6

 .المختبر عن 
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ال تحةةاو  التآلةةرف ع ةةر المةةواد الميمياةيةةة بةةال م  تو الشةةم تو    -7

 .الت وق 



 

 
التعامل مع  الكيماويات     

 داخل  املختربات
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تقسةةيم الميماويةةاة ع ةةر  حسةةب   -1

 .خطورتها

 .التآلامو الصحيح مآلها-2

 .التخةين الصحيح ل ميماوياة -3
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 :تفقسم المواد الميماةية الر 

 

 آك ة               -2  امة         -1

 م تهبة -4     مسرطفه -3

 مشتآل ة -6 م كسد       -5

 مواد متاسر  -8 مواد مشآلة    -7

11 



 السامةالرووع الر دليو المواد. 

  السامةالتآلامو بممياة ق ي ة مع الماد. 

  فورًاتطهير المالب  الم ونة تو التخ ص مفها.   

 ويد تهوية ممان الآلمو تهوية. 

 اال تخدامقراا  التح يراة ع ر كو عبو  قبو. 

 اال تخدامغسيو اليدين بآلد. 

 

التآلامو مع المواد السامة:اوال   
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 ما هى المواد اآلكلة 

حروقا ووروحا عفد مالمستها ل س د تو الآلين  تسببالمواد ر  
.ا تفشاقهاالتفاسر عفد السهاز وقد ت ذى   

  :تصنيفها 

الكبريتيكحمض  :سائلة.   

هيدروكسيد الصوديوم)  القلويات -أ   :صلبة(. 

(الصوديوم واألنتيمون والزرنيخ) المعادن وامالحها  -ب                   .  

 والبرومغاز الكلور   :غازية . 

 

 ثانيا: املواد اآلكلة 
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المواد الم كسد : نالثا  

عفد حري  الر ت د  مممن عمومًا الم كسد  المواد  
  .تكسسين ووود عدم في حتر م تهبة مواد مع اتحاد ا

تآلتبر  منها المواد تخطر من الآلضوية الم كسد  المواد  
 .الحري   لمث ث الثالثة الرتس
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organic inorganic 

Formaldhyds Cadmimum 

Acetaldehyd Selenium Sulfide 

المواد المسرطفة: رابآلا  
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 األعضاء التى تتأثر باملواد املسرطنه         

 

 الرئة 

الكبد 

 الكلي 

الجلد 

 الوقاية

   عدم تنفسها  وعدم لمسها
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 طرق دخول املواد الكيميائية للجسم
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المواد الملتهبة: خامسا  
 

    

لها فاع ية شديد  حيث تراف  تااعالتها اناساراة كيمياةية  
 .ل مفشآةقد تمون تحيانا مدمر  

 

(.المحوالة–ا يتون  –اميثر ) الم يباة  ريآلة التطاير 

(.كبريتيد الهيدرووين) بآلض انواع الغازاة 

(.امحماع الآلضوية) بآلض المواد الساة ة 

 (.ك وريد البفةين) بآلض المواد الص بة 
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الوقاية من خماطر املواد الكيمائية امللتهبة   

-  يسب اطااا وميع مصادر االشتآلا
 ذاة ال هب الممشوف

 عدم نقو المواد الم تهبة مع مواد
 متاسر  تو  امة تو م كسد 

  عدم تخةين المواد الم تهبة مع
 امحماع 

 عدم تسخين   واةو   ه المواد
 ع ر لهب مباشر بو فر حمام ماةر
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 المواد المشتآل ة: اد ا 

 

مث ث الحري  وقود )  ه المواد تشتآلو فر دروة حرار  الغرفة 
 (حرار  اوكسسين

 .تمث ة ل مواد الشديد  االشتآلا 

  المربون ناني كبريتيد. 

  المحو. 

 البفةين. 

اميثر . 

عةةدم تسةةخين  ةة ه السةةواةو فةةر انةةاا ماتةةوح قريبةةا مةةن لهةةب بةةو   
 .ماةرتسخن فر حمام 
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 املشتعلةحفظ املواد طريقة 

 

تحاظ  في ممان مظ م بآليدًا عن الشم  وتوضع   ه المةواد  

في رمو مفد  بالماا وطبقة  ميمة من كربوناة الصةوديوم  

وتوضع الةواواة قاةمة فوق   ه الو اد  متباعد  ق ةياًل تو  

 .المفد توضع ع ر الرف السا ي بآلد فرشه بالرمو 
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 ةةةي المةةةواد التةةةي تسةةةبب اناسةةةارا عفةةةد تآلرضةةةها لصةةةدمة تو عفةةةد    

  قوطها تو تآلرضها ل هب تو تسخيفها 

 

 فوق اكا يد اإليثراة 

تتحةةةو  االيثةةةراة الةةةر فةةةوق اكسةةةيد االيثةةةراة فةةةي ووةةةود الهةةةواا     

والضوا ويحدث اناسارًا عفد تبخير  ة ه امكا ةيد لة لك يسةب حاةظ      

االيثر الساف بآليةدًا عةن الهةواا والضةوا حتةر ال يتحةو  وةةا مفةه         

 الر فوق تكسيد

من أهم المواد المتفجرة التي تسبب مخاطر في المختبرات الكيميائية 

:هي  
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   :إشعاعات تصدرهي المواد التي 

ونيترونات جاماوبيتا و الفا .  

  

 

 .وغيرها  واليورانيوماليود والفسفور 

يجب الحرص في التعاملل ملع هلال الملواد المشلعة واتخلا         

 23  .اإلشعاعالتدابير االزمة للوقاية من 



عاتقكك أنك    تقع على أن سالمتك وسالمة زمالئك يف املخترب  
  .أواًل

اثناء تواجدك يف املخترب   

تن ت ب  الفظاراة الواقية لحماية الآليفين من المواد الميماوية. 

تن ت ب  البالطو لحماية مالبسك من الميماوياة المفسمبة. 

تن ت ب  القاازاة عفد التآلامو مع المواد الم كسد  وامكولة. 

 المحتم ةتن ت ب  الح اا الواقي المفا ب لقدميك من امخطار.   

 توويه تنبوبة االختبار تنفاا التسخين ع ر ال هب ناحية ووهكعدم. 

 اقتراب اصبآلك تو رت ك من ال هب الآلار عدم. 

 مواد مشحمة   فك الةواوياة المستآلصية بالقو  بو ا تخدمعدم. 
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 تابع التعامل الصحيح مع الكيماويات

 شم تو ا تفشاق  رواةح المواد الميماويةعدم 

لم  تو ت وق المواد الميماوية   عدم. 

 وبةامخص حمةض    صب الماا فوق الحمةض المركةة  عدم

بو صب الحمض ع ر الماا ببطا مع التحريك ) المبرين 

 (.المستمر

 تآلرفتن تسأ  المشرف عن ما ال.   

 تغسو يديك بآلد االنتهاا من التسربةتن. 
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 طرق التخلص من نفايات املواد الكيمائية 

 بطريقة آمنة

     المةةواد الميماويةةة القاب ةةة ل ةة وبان فةةي المةةاا فقةةط  ةةي التةةي
يممن التخ ص مفها من خال  مسار  الصةرف وبالتةالي إلةر    

 . محطاة المآلالسة

 

       محاليو الم يباة القاب ةة لالشةتآلا  يسةب تخاياهةا إلةر دروةة
كبيةةر  بالمةةاا قبةةو تن تسةةمب فةةي البالوعةةة تسفبةةًا لمخةةاطر        

 . الحري  ال   قد يفشأ عفها

 

 امحماع والقواعد القوية يسب تخاياها إلر دروة حموضة
 .قبو  مبها في مسارى الصرف ( pH 11-3) بين 
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 طرق التخ ص من نااياة المواد الميماةية 

 بطريقة آمفة

 
 يمنلللع اللللتخلص منهلللا داخلللل مجلللار   العاليلللةالملللواد  ات السلللمية

الزئبق ، نيكلل ، زرنليخ ،كلروم ، الكلاديوم ، الزنلك       :الصرف مثل 
 ،مركبات الفنيول والسيانيد والكبريت

 أن شبكة الصرف داخل المختبر متصلة مع بعضلها فل ن سلكب    بما
مادة من خالل بالوعة أحد المختبرات قد يسبب تفاعلل خييلر عنلد    
التقائهللا مللع مللادة مسللكوبة مللن بالوعللة أخللر  لللاا يجللب الحللار        

 . واالنتبال الشديد لالك

 انفجار شديد= يود + أموينا : مثل . 

 .السامغاز كبريتيد الهيدروجين = حامض + كبريت        
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  املعمل املثالي جيب أن يتوفر فيه اآلتي

      نظام إن ار ومةاعي ذو تزرار خةارغ غةرف المختبةراة لماف ةة
 . الآلام ين في المبفر

نظام إن ار خصوصي لمو مختبر . 

      السةةامة ) إشةةاراة تح يريةةة فةةي تمةةاكن الميماويةةاة الخطةةر
 . (والقاب ة لالشتآلا 

 حامالة القوارير الةواوية المحتوية ع ر مواد خطر . 

 ويسب ووود حاوية مخ ااة مآلدنية تو من البال تيك المقاوم
لتسميةةع فضةةالة المةةواد الميماويةةة المخت اةةة وتخةةرى ل ةوةةاغ  

 .الممسور
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 تابع املعمل املثالي

يسب توفر طاايةاة حرية  كافيةة لمةو مختبةر وبةالقرب       •

 .ل سميعمن  المختبر ومآلروفة 

تةةدريب الآلةةام ين فةةي كةةو مختبةةر ع ةةر ا ةةتخدام    يسةةب •

 الحري الطااياة وتنواع 
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 تابع املعمل املثالي

   مصةةفوعة مةةن الصةةوف   ) حريةة  يسةةب تةةوفير بطانيةةة
فةي كةو مختبةر    ( صفاعية وا تبآلاد اى تلياف % 100

 .وفي ممان بارز ومآلروف مع ووود إشار  توضيحية

 إرشةةادية مضةةيمة لمخةةارغ الطةةواري  وماةةاتيح  لوحةةاة
 .الغاز والمهرباا

 إخةةالا واضةةحة ل مختبةةر والمبفةةر تحسةةبًا م     خريطةةة
 .طاري  ويتم التدريب ع يها
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 القوانني األمريكية باملختربات

What does the law say? 
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 Health  Safety at Work etc  

– You must work safely 

– You must not endanger others 

– You must not misuse safety equipment 
 

 

 Penalty – up to 2 year in prison &/or an unlimited fine 

 



 

:االتي من  مغادرة املخترب تأكدقبل   

 
 الآلموتفظيا ممان.  

 المآلمو غسو الةواوياة المستخدمة فر. 

   ا كهربةةاا ) الضةةرورية تغ ةة  كافةةة اموهةةة  والمآلةةداة غيةةر
 .( ا تاريغماا اغاز 

 امرعمواد كيمياةية م قا  ع ر  بهاتزاله ت  مخ ااة.  

  امبخر  ماتوحة شافطةاترك نواف . 

 اإلضاا تطائ كافة نقاط. 

 المختبرتغ   تبواب. 
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  .وثبات بهدوء تصرف   -1 

 كفصل التيار الكهربائي وقفل ) الخير تحكم في مصادر   -2 

 ، واطلب األولية أنقا المصاب بتقديم اإلسعافات   -3 

    .األخللللرينالمسللللاعدة مللللن  .الحالللللةاتصللللل باإلسللللعاف حسللللب  -4 

  (.إلخ...الغاز محبس 

 .نظف منيقة الحادثة  -5 

 

 

:التالي عند وقوع أي حادثة يجب عليك إتباع    

 التصرف عند وقوع حادثة يف املخترب
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 .مصدر الخير إلى أن يتم إصالحه إعزل -6 

 .الحضور للتعرف على كيفية وقوع الحادثة إسأل -7 

، أو ملللد  اإلصلللابة أي أدللللة قلللد تلللدل عللللى سلللبب     إجملللع -8 

 .خيورتها
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ارفلع  ، وإ ا لم توجد أجراس إناار اإلناار أجراس اقرع  -1 

  .المساعدةصوتك بالتنبيه للحريق وطلب 

  .المختبر تأكد من خروج الجميع من  -2 

 .المدني بالدفاع  اإلتصالأطلب من أحد القريبين منك  -3 

  .آمنتأكد أن طريقك للخروج  -4 

 

 

 

 التصرف عند حدوث  حريق
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 اإلسعافات األولية يف حالة بعض اإلصابات

    إذا تآلرضن الآلين لمواد كيمياةية توضع تحن تيار مةاةي لمةد
 .دقيقة 15

       15إذا تآلرع الس د لمواد كيمياةيةة يآلةرع لتيةار مةاةي لمةد 
 .دقيقة

      إذا حةةدث اختفةةاق بةةأبخر  تو غةةازاة فةةان المصةةاب يفقةةو إلةةر
ويآلةةةرع ل هةةةواا الفقةةةي إلةةةر تن يآلةةةود لةةةه تفاسةةةه    ا الخةةةارغ
 .وإذا اضطر اممر يممن إوراا تفا  صفاعيا الطبيآلي

 

:إذا تم ابتالع مواد كيمياةية يتم اتباع االاتي  

.نحاو  التآلرف ع ر الماد  الميمياةية  
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المصاب مســـــاعد  إذا كانن الماد  الميمياةية غير حارقة نحاو  
 .ل وعيع ر التقي  إن لم يمن فاقدا 

نــم نفــق ه إلــر المســتشار المصاب بآلد ذلك ح يبا تو ماا نسقي 
  .فورا
 

لتيـار حالة حدوث حروق حرارية يتم تآلريض الممان المصاب في 
 .باردماا 
 

في حالة حدوث حدوث حروق كيمياةية يتم غسو الممان بالماا تو 
الق ويـة المآلادلــة ل مــاد  بمح و  مخاا من الماد   الحمضية تو 

 .التي تسببن في حدوث الحرق إذا تم التآلرف ع يها

37 



 السالمة يف املختربات الطبية و البيولوجية

باإلضافة إلر وميع المخاطر السابقة فإن الآلةام ون فةي   

المختبراة البيولووية يآلانون من خطر انتقةا  الآلةدوى   

والتةةي قةةةد تمةةةون ع ةةةر شةةةمو بمتيريةةةا تو فيرو ةةةاة تو  

 .طاي ياة المآلدية تو الاطرياة
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 احلد من انتقال العدوى

:يتم  لك ب تباع قواعد السالمة والتي تتضمن ما يلي  

السماح بحريلة الحركلة داخلل المختبلر بحيلد ال يلدخل المختبلر        عدم 
 .إال العاملون فيه

بحيد يتم  (safety cabinet)داخل خزانة ساحبة للهواء العمل 
دقيقة قبل البدء بالعمل وتعقيمها  15تشغيل المروحة ما ال يقل عن 
 .جيدا بااليثانول قبل وبعد العمل

العمل يجب تعقيمهلا عللى األقلل ملرة واحلدة يوميلا ومباشلرة        أسيح 
 .بعد االنتهاء من العمل أو عند تناثر أي شيء عليه
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 احلد من انتقال العدوى

 

يسةةةب ارتةةةداا مآلطةةةا المختبةةةر خةةةال  الآلمةةةو وخ آلةةةه قبةةةو مغةةةادر    
 .المختبر

القاازاة خال  الآلمو نم التخ ص مفها عفةد االنتهةاا وغسةو    ارتداا 
 اليدين بآلد ا بالماا والصابون

التآلامةةو مةةع الحقةةن وامشةةياا الحةةاد  بحةةرال شةةديد بحيةةث ال  يسةةب 
يآلاد تغطيتها تو نفيها بآلد ام تخدام ويتم الةتخ ص مفهةا فةي وعةاا     

 sharp boxخاال 
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 احلد من انتقال العدوى

      التخلص ملن الزجاجيلات المكسلورة وعلدم اسلتعمالها
 .لتفادي حدوث الجروح

 مع جميع العينات على أنها تحتوي الفيلروس  التعامل
 .المسبب لاليدز أو التهاب الكبد الوبائي

 جميلللع الحلللوادث  فلللي المختبلللر مهملللا كانلللت  تسلللجيل
 .بسيية
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 شكرا حلسن االستماع

 جلنة السالمةمع حتيات  
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