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 احتياطات السالمة إثناء جمع العينات من البيئات الخارجية 



ومعرفة طرق  الهدف من هذا الموضوع هو اإللمام واإلدراك بكيفية جمع العينات االكلينيكية

 التخلص من النفايات الطبية بحيث تجعل مكان عملك آمناً .

والسالمة عند جمع ومعالجة العينات أمر في غاية األهمية وذلك لكي تجنب المتعامل مع العينات 

من اكتساب العدوى وتحقيق معايير الجودة الطبية وهنالك بعض العادات الشخصية التي ترتبط 

 اإلشارة إليها الحقا .بمكان العمل سوف يتم 

ولكي تضمن السالمة في المختبر عند جمع العينات فإنه ال بد من توفر الشروط الالزمة لذلك 

 وهناك بعض المعلومات المهمة التي ال بد من التنبه لها ومنها:

 معالجة العينات بطريقة صحيحة.  **

نات بواسطة جهاز الطرد العينات يجب أن تكون مغلقة في جميع األوقات وعمليات فصل العي

المركزي يجب أن تكون بطريقة صحيحة واحترازية ويجب أن نتخلص من العينات لوضعها في 

 الحاوية المخصصة لها ، كما يجب أن تغطى اإلبر على نحو متوافق وبطريقة آمنة .

 **اإلجراءات المتعلقة باألنابيب الشعرية.

ة من الزجاج وتفضل األنابيب الشعرية التي يفضل تجنب استخدام األنابيب الشعرية المصنوع

تكون األنبوبة المستخدمة لجمع عينة الدم مرتبطة معها ومن المفترض أيضاً تجنب استخدام 

 الطرق اليدوية القديمة واستبدالها بالتقنية الحديثة المختصة بجمع األنابيب الشعرية

 ت**اإلجراءات المتعلقة بالتخلص من المواد الخطرة والمخلفا

يجب استخدام أكياس ثنائية كما يجب استخدام الحاوية المخصصة للمواد الحادة والزجاج 

المكسور وعند التخلص من العينات في األحواض يجدر بك أن تقوم بفتح الصنبور بلطف 

 وهدوء.

 **إزالة التلوث من منطقة العمل

يومي فقطرات والذي يحضر بشكل  Bleach 10:  1يفضل استخدام تخفيف من الكلوروكس 

الدم والسوائل يجب معالجتها بحرص بحيث يتم وضع قطعة من ورق التنظيف أو المناديل الجيدة 

 15والسميكة على موضع القطرة ثم بعد ذلك تغمر الورقة بالكلوروكس المخفف وتترك لمدة 

 دقيقة قبل أن تغسل المكان بالكامل .

 **النفايات

وان معينة حيث يشير كل لون إلى المواد التي من الممكن يجب أن تكون حاويات النفايات ذات أل

 أن توضع فيها .

 **الحوادث المخبرية المفاجئة أو العرضية



يجب على العاملين في المختبرات اإللمام بقواعد اإلسعافات األولية حتى يتمكنوا من التدخل أثناء 

 رحدوث بعض الحوادث داخل المختبر وتدوين ذلك في سجل خاص بالمختب

 Specimen transport 

عند نقل العينات خارج المعمل )ألرسلها الى فرع اخر او مختبر اخر لعمل تحليل معين( البد من 

 مالحظه االتي :

 فصل العينة و حفظها بطرقه صحيحه

 البد ان توضع العينة في انبوبه محكمه الغلق

 مع العينة تكتب كل البيانات الخاصة بالعينة على األنبوبة و كذلك في ورقه

اذا كان للمريض وضع خاص يفضل ابالغ المعمل بذلك )مثال ان يكون صائما او يأخذ ادويه 

 معينه مثل مضادات التجلط(

 (solid co2 dry iceادا كان البد من ارسال العينات مجمده نستخدم لها الثلج الجاف ) 

د تحتاج إلرسالها مختبر اخر يفضل االحتفاظ بعينه احتياطي في المعمل من العينات الخارجية )ق

و هذه العينة   او اعادتها في نفس المختبر او عمل تحليل اخر لنفس المريض للتأكد من النتيجة

 االحتياطية توفر الوقت بدال من انتظار المريض و سحب عينه اخرى منه(.

 احتياطات مكافحة العدوى 

عند جمع العينات او  • .المريض تأخذ كافة االجراءات االحتياطية عند التعامل مع عينات 

تستعمل المعدات للوقاية الشخصية شامال الرداء العازل ذات  – : التعامل مع العينات مباشرة

عند  –عزل العيون / قناع الوجه، والقفازات المزدوجة )، N95) استعمال واحد، القناع التنفسي

توضع  – .وتاريخ جمع العينة جمع العينة، تعنون العينات موضحا اسم المريض، نوع العينة،

 العينات فورا في علبة عازلة مع الصق يوضح المضمون 

 

 

 

 

 



 تعطيل العينات

 تصنف عينات المريض كاآلتي • 

تحتوي على الفيروس الحي وقد  ) inactivated-non) )عينات ممرضة / نشطة / غير معطلة-

 . تؤدي الى انتقال العدوى 

ال تحتوي على الفيروس الحي وال ) inactivated) معطلة /)عينات غير ممرضة / غير نشطة 

  •تؤدي الى انتقال العدوى مستوى السالمة البيولوجية 

 

 طرق الحفاظ على العينات البيولوجيه في المختبر

 تجمع قبل العالج بالمضادات الحيوية –لجمع ونقل العينات  

 –عينة دم فى حالة الحمى  –جهاز البولى تؤخذ العينات المناسبة مثل )البول فى حالة التهاب ال -

 عينة براز فى حالة اإلسهال ..... الخ(

القائم بجمع العينة  •اسم المستشفى  • : تمالً استمارة طلب التحليل وتوضع فيها البيانات األتية - . 

وبة التحاليل المطل •نوع العينة  •اسم المريض وعمره ورقم تذكرته  •تاريخ وساعة أخذ العينة  •

 - .تجمع بطريقة معقمة لحماية المريض وعدم تلوث العينة - . أن تكون كميتها كافية للتحليل -

خالياً من أى آثار  –محكم الغلق  –معقماً  –الوعاء الذى تجمع فيه العينة : البد أن يكون جافاً 

تنقل العينة بأقصى سرعةً إلى  - .( للمطهرات ) يكفى أن يكون نظيفاً وجافاً بالنسبة لعينة البراز

المعمل وإذا لم يتم زرعها فى الوقت المحدد لها يستخدم مستنبت ناقل لحفظ العينة حتى وقت 

جميع العينات التى تخص الفحوص الفيروسية تنقل فى وسط مثلج والعينات التى  - . الزرع

 تخص الفحوص البكتريولوجية تنقل فى درجة حرارة الغرفة.

 –اإليدز  – األنثراكس –الكوليرا  –تكون شديدة العدوى مثل عينات ) الدرن  العينات التى

بصاق فى حالة طاعون رئوى ( البد أن توضح عليها عالمة "خطر" لتنبيه  –اإللتهاب الكبدى 

  . من يحملها ومن يقوم بفحصها

 

 

 



 طريقة جمع ونقل عينة سائل النخاع الشوكى 

 بالكحول يطهر الجلد جيدا بالبيتادين ثم *

تؤخذ العينة بمعرفة الطبيب المختص وبطريقة معقمة حتى ال يدخل ميكروب إلى الجهاز  •

العصبى المركزى أو تتلوث العينة المأخوذة ويتم سحب العينة بين الفقرة القطنية الرابعة 

 والخامسة فى العمود الفقرى

ين على األقل بغطاء محكم ، من األفضل أن ترسل العينة للمعمل فى أنبوبتين معقمتين وجافت •

 األولى تخصص لعد الخاليا والتحليل الكيميائى والثانية لعمل صبغة الجرام والمزرعة

البد من كتابة اسم المريض ، السـن ، رقم تذكرة المستشفى ، وتاريخ اليوم وساعة أخذ العينة  •

 بخط واضح على العينة وطلب التحليل.

 دمطريقة جمع ونقل عينة مزرعـة الـ

 البـد من ارتـداء قفاز معــقم • 

 ممـنوع لمـس مكـان الوريـد بعـد تطهـيره • %)٧٠طهـر الجــلد بالبيتـادين ثم بالكـحول ) • 

مـن كمية المستنبت السائل المـوجـودة  ١:١٠كمــية الـدم المـطلوبـة للمزرعة تكون بنسبة  • 

مل فـى حاالت  ٣-١من  –حاالت الكـبار  مل فـى ١٠-٧من  – :بالزجـاجة ، وتكـون كاآلتـى

 األطفـال

 ال يـوصى بتغـيير سـن المحقن بعـد أخذ العينـة • 

 طـهر غطـاء زجـاجة المزرعة جـيدا بالبـيتاديـن • 

األفضل  - : احقن عيـنة الـدم بزجاجة المزرعـة بسن المحقن وال تقم بفتـحها مطـلـقا ملحوظة • 

 فس الوقت أو يفصلهما ساعتانتؤخذ عينتان مختلفتان فى ن

 

 

 

 

 



 احتياطات األمان  

يوضع فى االعتبار أن أى عينة دم قد تكون معدية لذا يجـب اتخـاذ االحتياطـات الالزمة أثناء   *

  . أخذ الدم لمنع العدوى خاصة عدوى فيروسـات االلتهـاب الكبـدى واإليدز

  .*يجب االحتراس من وخز اإلصبع أثناء سحب الدم أو الحقن فى الزجاجة

 . يتم التخلص من سن اإلبرة فى صندوق األمان أو محرقة السنون بدون محاولة نزعه باليد *

*يتم التخلص من السرنجة البالستيك فى سلة المهمالت ذات الكيس األحمر الخاص باإلعدام فى 

  . المحرقة

تنقل زجاجات  : نقل العينة . من السرنجة كلها فى كرتونة خاصة مقواه ثم تعدم يمكن التخلص *

 مزارع الدم مباشرة إلى المعمل وتوضع فى الحضانه.

  : طريقة جمع ونقل عينة البول

  يراعى النظافة التامة لكل المنطقة المحيطة بفتحة مجرى البول- 1

 يفضل أن تؤخذ عينة بول الصباح بطريقة معقمة فى وعاء معقم وجاف ومحكم الغطاء- ٢ 

(Urine stream mid catch-clean ( وذلك بترك الجزء األول من البول وأخذ العينة من

  )الجزء التالى له ) عينة وسطية

زرع تحفظ تزرع فى الحال أو فى خالل ساعة كحد أقصى فإذا لم تستطع تجنب التأخير فى ال- ٣ 

وهو يحافظ على بقاء البكتريا  urine 10ml / 1gm.0 فى الثالجة مع إضافة حمض البوريك

حية بدون تكاثر ويحفظ أيضاً خاليا الدم الحمراء والبيضاء واليؤثر على قياس البروتين 

 والجلوكوز فى البول

أنبوب القسطرة فى حالة استعمال المريض قسطرة البول تؤخذ العينة بواسطة المحقن من - ٤ 

بعد تطهيره بالبتادين والكحول فور خروجه من فتحة مجرى البول وقبل أن يصل إلى كيس 

 التجميع.

 تجنب اختالط العينة بالبول : ملحوظة : طرق جمع ونقل عينة البراز

أو تؤخذ العينة فى إناء  . (ال تترك طويال حتى ال تجف)تؤخذ مسحه عميقة من داخل الشرج  

ضع قليال من العينة  (مخاطى -دموى -مائى -صلب)فحص البراز لمعرفة القوام جاف نظيف إ

على شريحة زجاجية و إصبغها باليود و إفحصها للتمييز بين الحويصالت الطفيلية والخاليا 



الذى يحفظ  )Blair-Cary) الصديدية إزرع العينة فورا أو إنقلها على مستنبت ناقل كارى بلير

 ساعة ( أو تنقل على ببتون قلوى كما فى حاالت الكولير. ١٢- ٢اعات )حيوية البكتريا عدة س

 

 السالمة في التعامل مع المواد الكيمياويه الحافظة  والمستخدمة في التجارب داخل المختبرات// 

 . معرفة خصائص المادة الكيميائية من خالل العالمات اإلرشادية على العبوة -1

  .مباشرةً وعدم تذوقها أو استنشاقهاعدم لمس الكيماويات باليد -2

  .لبس القفازات والبالطو أثناء العمل-3

  .عدم استخدام الفم لملء الماصة بل يجب استخدام الضاغطة الهوائية-4

 .عدم تخزين الكيماويات داخل المختبر ولكن يجب وضعها في أماكن تخزين خاصة-5

 المناسبة لكل مادة حسب إرشادات فني المختبرالتخلص من بواقي المواد الكيميائية بالطريقة -6 

. 

  .إجراء التجارب التي يتصاعد منها غازات أو روائح في غرفة الغازات-7

  .الحذر عند توجيه انبوبة االختبار ناحية الوجه أو الجسد أثناء التسخين-8

 .إغالق زجاجات الكيماويات عند اإلنتهاء منها وعدم فتح عدة زجاجات في وقت واحد-9

 إرشادات السالمة في مختبرات قسم الكيمياء الحيوية

 

 لبس البالطو لحماية مالبسك وجسمك من الكيماويات المنسكبة-1

 

 لبس القفازات المناسبة عند التعامل مع المواد الكيميائية أو العينات-2

 

 لبس الحذاء الواقي يحميك من األخطار المحتملة-3 

 

 العينين من المواد الكيميائيةوضع نظاره واقيه لحماية -4

 

 إزالة الغترة قبل االبتداء في إجراء التجربة-5

 



 تأدية التجربة بحرص وهدوء يقيك من الحوادث-6

 

 تجنب األحاديث الجانبية مع زمالئك أثناء القيام بالتجربة-7

 

 بلغ فني المختبر عن الحوادث مهما كانت صغيرة-8

 

 اسأل األستاذ عما ال تعرف-9

 

 دم شم أو استنشاق روائح المواد الكيميائيةع-10

 

 عدم لمس أو تذوق المواد الكيميائية-11

 

 عدم األكل أو الشرب داخل المختبرات-12

 

 عدم التدخين داخل المختبرات-13

 

 عدم إخراج المواد الكيميائية من المختبر-14

 

 عدم استعمال أو لمس األدوات الملوثة بالكيماويات-15

 

 فات األولية فورا إذا تعرضت ألي حادث ال سمح هللاطلب اإلسعا-16

 

 االلتزام باحتياطيات السالمة الخاصة بكل تجربه-17

 

 إجراء التجارب التي يتصاعد منها غازات في خزانه شفط الغازات-18

 

 استخدام التسخين بالحمام المائي بدالً من اللهب المباشر-19

 

 لماصةسحب السوائل بطريقة آمنه وباستخدام ا-20



 

 عدم محاوله فك الزجاجيات المستعصية بالقوة-21

 

 اقرأ عالمات التحذير المدونة على الزجاجات قبل الستعمال-22

 

 غسل اليدين بالماء والصابون دائما بعد االنتهاء من التجربة-23

 

 استخدام المواد المطهرة لتعقيم اليدين-24

 

 استخدام العيناتاستخدام المواد المطهرة لتعقيم المكان بعد -25

 

 .جعل المساحات التي تعمل بها أو عليها نظيفة-26

 فئات الخطورة وشروط تخزين المواد الكيميائية//

 -مكن تقديم عدة تعريفات للمواد الخطرة كالتالي:

تلك المواد التى تسبب خطرا شديداً أو آثاراً فى األرواح والممتلكات والبيئة عند تصنيعها ،   -1

داولها ، نقلها أو تخزينها ما لم تتخذ كافة احتياطات واشتراطات السالمة فى كل تعبئتها ، ت

 . خطوه

هي تلك العناصر ، المركبات ، أو كالهما سواء كانت ملتهبة ) سريعة االشتعال (، أكالة،  -2

سامة، مشعة مؤكسدة، عوامل معدية ، أو نشطة كيميائياً، والتي عند تداولها، تخزينها، تصنيعها، 

أو تعبئتها يكون لها تأثير ضار على العاملين بها مثل: أفراد الطوارئ، العامة، الممتلكات أو 

 البيئة.

 

هي أي مادة من خصائصها أن تشكل خطرا علي الحياة و البيئة و الممتلكات عند عدم \ -3

 السيطرة عليها.

 

ى باألجسام التى هي أي شئ ينطلق من حاويته ألي سبب من األسباب فيسبب ضررا أو أذ \-4

 تالمسه.



 مواقع تخزين حاويات المواد الكيميائية الخطرة متطلبات السالمة المطلوبة في

 بيانات جميع حاويات المواد الخطرة المخزنة في الساحة حسب مواقعها. -1

 خطة الطوارئ في حاالت التسرب أو الحريق . -2

  أدوات السالمة الشخصية -3

قفازات  –بوت للقدمين  –كمامات للوجه  –جهاز تنفس مستقل  –)مالبس واقية للمواد الكيميائية 

 لليدين (.

 أدوات فك وتربيط وتعبئه. -4

 دش مائي لحاالت تعرض الجسم للمادة الكيميائية. -5

        كاميرات للمراقبة . -6

 صندوق اإلسعافات األولية. -7

 الكيميائية الخطرة الشروط العامة لتخزين المواد

 المواد بناًء على األحرف األبجدية وإنما حسب الخطورة والفئة. ال تخزن -1

 ( لكل مادة.MSDS االحتفاظ بنسخة من تعليمات السالمة ) -2

 عدم تعريض المواد المخزنة ألشعة الشمس أو الحرارة. -3

 تخزن حسب نوعية الخطورة.عدم تخزين المواد الكيميائية حسب الحروف الهجائية وإنما  -4

 التأكد من أن حاويات المواد الكيميائية محكمة الغلق. -5

 التقليل من الكميات المخزنة قدر المستطاع. -6

 عدم تعريض المواد المخزنة ألشعة الشمس والحرارة. -7

 المحافظة على درجة حرارة حفظ المواد المخزنة حسب نوعيتها. -8

 في مكان مستقل بحيث يكون قاطع حريق مستقل. يتم وضع كل صنف على حدة -9



 أن يتم تداول المواد الكيميائية بعناية وأن ال تلقى أو تسقط على األرض. -10
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