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مقدمة في األمن والسالمة البيولوجية

Introduction of Biosafety & Security



األمن والسالمة البيولوجية

ئمبادلوصفيستخدممصطلحهو«المختبراتفيالبيولوجيةالسالمة»•

المتعمديرغالتعرضلمنعتطبيقهايتمالتيوالممارساتوالتكنولوجيااالحتواء

.بالخطأاطالقهاأووالسموملألمراض

ةاألمنياإلجراءاتالى«المختبراتفيالبيولوجياألمن»مصطلحيشير•

وزيعوتاستخداموسوءوسرقةخسارةمنعبهاوالمقصودوالمؤسسيةالشخصية

.عمدااطالقهاأووالسامةالممرضةالمواد
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العالميةسالمة البيولوجية، دليل منظمة الصحة ال

:مخاطر لمستويات الوفقا المعدية االحياء المجهرية تصنيف لجدول 

(اليوجد مخاطر او مخاطر فردية ومجتمعية منخفضة)1ستوىمخاطر الم-1

.  من غير المحتمل ان يسبب مرض لإلنسان او الحيواندقيق الكائن ال

(مخاطر فردية متوسطة، مخاطر مجتمعية منخفضة)2ستوىمخاطر الم-2

لى ععامل ممرض يمكن ان يسبب مرض في البشر او الحيوان ولكن من غير المحتمل ان يكون خطرا 

دوى جدية، لكن التعرض للمختبرات يمكن ان يسبب ع. العاملين في المختبر، المجتمع، المواشي او البيئة

.يتوفر العالج الفعال واإلجراءات الوقائية، كما ان مخاطر انتشار العدوى محدودة

(مخاطر فردية عالية، مخاطر مجتمعية منخفضة)3المستوى مخاطر -3

رد او الحيوانات ولكن من غير الوارد ان ينتشر من فللبشر العامل الممرض يمكن ان يسبب مرض 

.العالج الفعال واإلجراءات الوقائية متوفرة. مصاب بالعدوى الى آخر

(مخاطر عالية على الفرد والمجتمع)4المستوى مخاطر -4

د الى آخر او الحيوان والذي يمكن ان ينتقل بسهولة من فرلإلنسان ا  مرضيسبب عموما الناقل للمرض 

.عموما العالج الفعال او اإلجراءات الوقائية غير متوفرة. بشكل مباشر او غير مباشر
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وبالتالي يتم تصميم المختبرات بحيث



ممارسات المختبر البيولوجي

الخطرمستوىحسبالمختبراتفيالبيولوجيةالسالمةمستوياتتطويرتم•

.العالميةالصحةمنظمةإرشاداتانظربيولوجي،ال









األمن البيولوجي

.مختبرلكلخاصشاملبرنامجوتطبيقوضعيجب•

.والسامةالممرضةالموادتشملاناإلجراءاتعلىيجب•

تخداماالسووصفالدخولإمكانيةلديهمالذيناألشخاصوتعريفالتخزينموقعيبينسجلوجوديجب•

.فهااتالأو/والموادتثبيطحاالتمنحالةوأيالمرافقبينوالخارجيالداخليالنقلعملياتوتوثيق

هاعنواالبالغللمختبرالبيولوجينماألفيخروقاتأيعلىلتعرفلالبيولوجياألمنبروتوكول•

.المخزونسجلفياختالفاتأيةوجودذلكفيبماومعالجتها،فيهاوالتحقيق

مخالفاتوجودحالفيواضحبشكلالعامةوالسالمةالصحةسلطاتومسؤولياتأدوارتحديديجب•

.أمنية

.المناسبينالمهنيينالموظفينواختيارالبيولوجياألمنعلىالكوادرتدريب•



:في الجامعات

كم مختبر يوجد لدينا في الجامعات؟•

من المسؤول عن ماذا؟•

ما هي المواد المتوفرة في المختبرات؟•

كم منطقة تخزين؟•

كيف يتم نقل المواد؟•

كيف يتم تأمين المكان؟•

البيولوجية ؟النفاياتكيف يتم اتالف •

هل خضع الكادر المعني الى تدريب على إدارة المخاطر، وهل هم على علم •

بمسؤولياتهم؟

هل يوجد خطط استجابة؟•



التعامل مع المواد ونقاط أمنية مهمة



دورة التعامل

:في الجامعاتمع المواد البيولوجية ما هي دورة التعامل •

الشراء–

النقل–

التخزين–

النقل الى المختبرات ووحدات العمليات–

التخزين في المختبرات–

االستخدام في المختبرات–

جمع البقايا والمواد غير المستعملة–

المعالجة–

نقل البقايا–

النهائيلتخلصا–



البيولوجيةالسالمةحولعامةنظرة

المختبرفيالبيولوجيواألمن



(1)البيولوجيواألمنالبيولوجيةالسالمةممارساتوتطبيقالوعيإلىالحاجة

بين،الوفياتوحتى،للعدوىمصدراالمعديةالمجهريةالحيةالكائناتتزالال•

.المختبراتعمال

تبراتالمخمنوالسموموالحيوانيةالبشريةاألمراضمسبباتإطالقيشكلقد•

أوالحيوانصحةأوالعامةالصحةعلىخطرااألخرىاالحتواءمناطقأو

.كليهما

وعياليستلزمالسمومأوالمعديةالموادتخزينأومناولةفإن،ذلكعلىبناء•

فينالعامليبينالبيولوجيواألمنالبيولوجيةالسالمةممارساتوتطبيق

واناتالحيأوالسمومأواألمراضمسبباتمعيعملونالذينوأولئكالمختبرات

.االحتواءمناطقفيالمصابة



(2)البيولوجيواألمنالبيولوجيةالسالمةممارساتوتطبيقالوعيإلىالحاجة

لخالمنالسمومأوالمعديةبالموادالمرتبطةالمخاطرمنحدأدنىإلىالتقليليمكن•

.جيالبيولوواالحتواءالبيولوجيةالسالمةمجالفيمالئمةوممارساتمبادئتطبيق

:جدا ًسهلأمروملتزما ًآمنا ًتكونأن•

.االجتهاد•

.المسؤولهومنمعرفة•

.بمخاطركالعلم•

.الجيدةالميكروبيولوجيةالممارسة•

.بالمختبرالمرتبطةالعدوىإلىالنفسعنالرضايؤديأنيمكن•
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البيولوجيواألمنالبيولوجيةالسالمةدمج

البيولوجيةالسالمة•

كونتأنيحتملالتيللعواملالعرضياإلطالقأوالتعرضعلىالقضاءأوتقليل:الهدف•

.خطرة

البيولوجياألمن•

متابعةنيعتزموالذينأولئكقبلمنوالتخريبالسرقةمنالبيولوجيةالعواملحماية:الهدف•

.البيولوجيةاألسلحةانتشارأوالبيولوجياإلرهابانتشار

المشتركةاالستراتيجية•

.المخاطرإدارةمنهجيةأساسعلىالحمايةمنمتدرجةمستوياتتنفيذ•

ذلكتحقيقكيفيةاعتباريجبولكن،ضروريأمرالبيولوجيةالموادبعضعلىالسيطرة•

.بعناية

ألبحاثبااإلضرارتتجنببحيثمتكاملةالبيولوجيةوالسالمةاألمنأنظمةكونتأنينبغي•

.المعديةباألمراضالمتعلقةالالزمةوالتشخيصات



Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response
An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit

التعارض
)البيولوجياألمنمقابلالبيولوجيةالسالمة(

البيولوجيةالسالمة االحتواءالبيولوجياألمن

المساءلة

SOPبـاالمتثال المخزونمراقبة

الدخولصالحية

النقلأمن

المادياألمن

المعلوماتأمن

الحوادثعناإلبالغ

للحوادثاالستجابةتخطيط

المراجعة

التدريب

الطوارئإجراءات

GLP

األمانخزائن

الشخصيةالسالمةمعدات

جيةالبيولوالسالمةضابطعليهايشرف

المعين

يالوطنالعملبيئةسالمةقانونينظمها

المةالسأوالبيولوجياألمنضابطعليهايشرف

المعينالبيولوجية

براءوالخالقانونإنفاذموظفيمعالتشاوريجب

األمنيين
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لمختبريةاالبيولوجيةالسالمةمكونات

الهندسيةالتدابير•

العملممارسات•

الشخصيةالحمايةمعدات•

،ألبوكركيالوطنيةسانديامختبراتمن

كيةاألمريالمتحدةالواليات،نيوميكسيكو



الهندسيةالتدابير:البيولوجيةالسالمة

.المصدرفيالعاملالحتواء-األوليةالحواجز•

البيولوجيةالسالمةخزانة•

اقفاصفيالحيواناتوضع•

)الخ،الحاضنة،المركزيالطردأجهزة(المتخصصةالمختبراتمعدات•

الحواجزمنالعاملهروبحالةفيالمرفقأوالغرفةداخلعاملالاحتواء–الثانويةالحواجز•
.األولية

والغرفةالمبنىبناء•

:التكييفقضايا•

االتجاهيالهواءتدفق•

المرشحات•

:أخرىهندسيةتدابير•

الصلبةالنفاياتمعالجة•

الصحيالصرفمياهمعالجة•



العملممارسات :البيولوجيةالسالمة

جيدةميكروبيولوجيةأساليب•

باستمراراليدينغسل•

بالفمالسوائلشفطعدم•

المختبرفيالشربأوالطعامتناولعدم•

الهباءتوليدتقليل•

بحذرالسوائلشفطأسلوب•

العملأسطحتطهير•

نابأمالحادةاألدواتمعالتعامل•

التدريب•

مكتوبةإجراءات•



الشخصيةالحمايةمعدات :البيولوجيةالسالمة

الشخصيةالوقايةمعداتأنواع•

قفازات•

المناسبةاألحذية•

المختبرمعاطف•

والوجهالعينحماية•

التنفسجهاز•

الغرض•

املللعوالتنفسيالجهازتعرضأوالمخاطيوالغشاء،الجلديحمي•

المعدية

التلوثانتشارمنع•

القيود•

الخطريزيلال•

(متكرربشكلالقفازاتتغييريجب)االستخداممعالسالمةتنخفض•

للمهمةالقفازاتأفضلاختر-متشابهةالقفازاتكلليس•



البيولوجيةالسالمةمبادئ

تعرضالمنعأوتقليل:االحتواء•

المختبراتعمال•

نواآلخراألشخاص•

البيئة•

.المختبرفيالمعديةالعواملإلدارةآمنةطرقوجود•

.تخزينهأوبهاالحتفاظأوالعاملمعالتعاملفيهيتمالذيالموقع:البيئة•



االحتواء

العزل

العزلمقابلاالحتواء-البيولوجيةالسالمةمبادئ

المخبريةالمناطقإلىبهالمصرحغيرالدخولمنع

للرقابةالخاضعةالمناطقداخلالعواملعلىالحفاظ



وشكراً جزيالً ألهتمامكم



نظرة عامة على معدات األمن 

والسالمة البيولوجية



معدات السالمة
معدات السالمة تشمل معدات السالمة البيولوجية، 

، الطرد المركزيوتيوبات او انابيب والحاويات المغلقة، 
تقليل وغيرها من الضوابط الهندسية التي تهدف إلى

  .التعرض للعوامل البيولوجية

ة خزائن السالمة البيولوجية هي أهم معدات السالمة لحماي
.الموظفين والبيئة المختبرية

ذا معدات السالمة هي األكثر فعالية في الحد من التعرض إ

تم تم تدريب العمال على االستخدام السليم لهذه المعدات و

فحص المعدات بانتظام والحفاظ عليها

2



معدات الحماية الشخصية

وع معدات الوقاية الشخصية تشمل نظارات السالمة، ودر

او )البدالت المختبرية كمامات، الوجه، والقفازات، 

ة غيرها من مالبس الوقاية مثل المآزر والمعاطف الكامل

.تمامامغلقة احذية و( الطبيةوالبدالت 

تخدامها معدات الوقاية الشخصية أكثر فعالية عند استكون 

لتكملة وسائل التحكم األولية مثل خزائن السالمة 

هزة الطرد المركزي، وغيرها من أجتيوبات البيولوجية، 

 .االحتواء

أولية تعتبر معدات الوقاية الشخصية أقل طريقة احتواء

فشلها يؤدي إلى التعرض المباشرمرغوب فيها ألن 

.البيولوجيلألفراد إلى العامل 



(Hood) البيولوجيةخزائن السالمة 

أهميةاألكثراألشياءمنواحدةالبيولوجيةالسالمةخزائنتعتبر

.البيولوجيةالمختبراتفيالسالمةمعداتفي

ستوىميوفرالبيولوجيةالسالمةلخزائنالصحيحاالستخدام
،التعرضمنالعاملاوالمشتغليحميالذياالحتواءمنعال

معهااملالتعيتمالتيالموادتلوثمنالحمايةبعضتوفيرمع
.العملبيئةداخل

الجويالهباءالحتواءمصممةالبيولوجيةالسالمةخزائن

تدفقداماستخخاللمنالبيولوجيةالموادمعالعملأثناءالمتولد
مرشحاتباستخدامالهواءوترشيحالصفحيالهواء

HEPA(High efficiency particulate air).



الحريقطفايات 

فايات ينبغي على العاملين في المختبرات معرفة مواقع جميع ط•

تدربوا الحريق في المختبر، ونوع الحرائق التي تناسبها، وأن ي

على كيفية تشغيلها بشكل صحيح

اسب يجب أن تكون طفايات الحريق في المختبر من النوع المن•

تصنف طفايات الحريق وفقاً لنوع.لطوارئ الحريق المتوقعة

.الحرائق

تعلق على الجدران

تفحص شهريا وتصدر لها شهادة مصادقة سنويا



األوليةاالسعافاتعدة•

يداجمخزونةاوليةاسعافاتعدةتتوفرانيجب•

.المختبرفيللعاملين

ميعلجمتاحةوتكون.كاملةالعدةتتوفرانيجب•
.بسهولةالمختبراتموظفي

األوليةاإلسعافاتمجموعاتفحصويجب•

عندبالمستلزماتتزويدهاوإعادةبانتظام
.الضرورة

مناألوليةاإلسعافاتمجموعاتشراءيمكن•
.المختبريةللسالمةتوريدبائعأيخالل



تصميم المختبر

راد إن تصميم المرفق مهم في توفير حاجز لحماية األف

داخل المختبر وخارجه، وكذلك لحماية الناس أو 

تم الحيوانات في المجتمع من العوامل المعدية التي قد ي

.إطالقها من المختبر بطريق الخطأ

ة المختبر أن يكون تصميم المختبر متناسباً مع وظيفيجب 

مستخدم ومستوى السالمة البيولوجية الموصى به للعامل ال

.أو المخزن

نظام التهوية

مرور هواء باتجاه معين خالل المختبر

ضغط ايجابي او سلبي في المختبر



تصميم المختبر

:ليوبصفة عامة، ينبغي أن يشمل تصميم المختبر على ما ي

أبواب لمراقبة الدخول•

أحواض لغسل اليدين•

ظيفها أرضيات مصنوعة من الفينيل أو مواد مماثلة يسهل تن•

(بدون سجاد)

منضدة مصنوعة من مواد مقاومة للمواد الكيميائية •

.المستخدمة 

ون هناك نوافذ ثابتة؛ إذا كان فتح النوافذ ممكناً، يجب أن يك•

ستائر





المعديـــةالطبية وادارة النفايات 



األهــــداف

الناتجة في يةتحديد المخاطر المتصاحبة مع النفايات العامة، المشعة ، البيولوجية والكيميائ-

.المختبرات الميكروبيولوجية

ــة من النفايات قبل مغادرتها المخت- .بر واثناء النقلتوضيح كيفية خزن، تحديد ومعالجة كل فئ

ـاتتحديد الطريقة النهائية في التخلص والتي يمكن تطبيقها لكل فئة من النف- ــ .اي



ادارة النفايات المعديــــة

والنفاياتالمخزوناتالزراعات،الملوثة،الموادكل•

منهاالتخلصقبلتطهيرهايتماألخرى

مكتوبــةوخططاجراءات•



برنامــج النفايات المعــديــة

تنفيذللالمعديــةالنفاياتادارةبرنامجفيواإلجراءاتاألنظمةتتوفرانيجب

:التاليـــةللعناصرالمناسب

مكتوبــةواجــراءاتخطــة•

توليــدهانقطــةفيالنفاياتومجاريانواعفصل•

والمعالجــةمحكــمخــزن•

الموقــعوخارجالموقــعفيالنقــل•

الموقعخارجاوالموقــعفيالمعالجــة•

التدريب•

لإلجراءاتواإلمتثالالمنتظمالتوثيق•



انــواع النفايات المعــديــة
صلبـــة•

oة،زجاجيانابيبزجاجات،،بترياطباقانابيب،قواريرزجاجية،)المختبرمعدات

(.الخ

oماصات

o(لقاحاتمسحات،زراعات،عينات،خزين،)بريةتمخنفايات

o،مناديلمالبس،قفازات

سائلــة•

oالخغسل،مياهشطف،مياهسائلة،زراعاتمسحوبة،سوائل.

o،الجسمسوائلاألمصال

حادةمواد•

oيقطعاويثقبانممكنمدببرأساوحافةلهشياي





لص صناديق ماصات مبطنة للتخ

من الماصات الملوثة

  ”غير معــــديــــــة“
التخلص من المواد الحادة



الفصــل المناسب والتخلص من المواد الحادة



مواد ملوثــة، يتم تعقيمها 

بالبخار المضغوط والتخلص

منها

مواد ملوثة، يتم تطهيرها، 

غسلها واعــادة استخدامها





“المختلطـــة”النفايـــات 

.مزيــج من المواد الكيميائيـــة، البيولوجيـــة والمشعـــــة-
.(األكثــر خطورة)الحكــم وفقــا لدرجـــة الخطورة : المعالجـــة والنقـــل--



ف العالمات، والتعبئة والتغليالخــزن، وضع

من اجــل النقــل

انــواع الحاويـــات•

وضــع العــالمات •

التعبئة والتغليـــف•

















المعالجــة األوليــة للنفايـــات

الموقـــعفي(االوتوكليف)المضغــوطبالبخــارالتعقيـــم•

الكيميائيــــةالمواد(معادلة)تحييــــــداوتخفيــف•





(التعقيم بالبخار المضغوط)نفايات تم تحضيرها لعملية األوتوكالف 



اإلدارة والتعامل مع النفايات في الموقــع

الصحيالصرفنظامفيالتفريغ•

الحاويـــاتنقــل•

ضاغطـــات:اخـــرى•



الصحيالصرفنظامفيالتفريغ•



الحاويـــاتنقــل•



ضاغطـــات:اخـــرى•



ادارة النفايـــــات

ــة قبل التخلص منها ومن ضمنها عوامل ال- ـات البيولوجي ــر كل النفاـي ــب تطهي .1مجموعــة يجـ

ــوية”النفايات التي تمت معالجتها التعتبر - الميكروبيولوجية، النفايات: مثل)“ نفايات طبية  حي

ــل الجسمنفايات الدم ــة. ( وسوائ ـات العادـي ــ .ويمكن التخلص منها ضمن مجــرى النفاي

ـا - ــ ــن معالجته ـات اليمك ــ تعتبر (ممثل المواد الحادة، الجثث، األنسجــة واجــزاء الجســ)اية نفاي

ــوقع ــوية ويجب حرقها خارج الم .نفايات طبية حـي

• ,

28



التخلــص من النفايـــات

29

(غير المعالجة)النفايات الطبية الحيوية 



التخلــص من النفايـــات

(ةالمعالج)النفايات الطبية الحيوية 

With H2O 1:10

لية وفقا للقوانين الداخ*

في استخدام الصرف 
30الصحي



الطرق النهائيــة فــي التخلــص من النفايـــات

اعــادة التدويـــــر•

الحــــرق•

التخلص في مناطق الطمر الصحي•



اعــادة التدويــر أم ال

:عموما غير مناسبــة للنفايــات المخبريــة•

oالمواد الخطـــرة

:ربمـــا•

oيــم، نفايات زيت المضخة، زيت التشح)الزيوت غير الملوثة

(زيوت معدنيــة

o مها غير الملوثة او التي تم تعقي)اواني المختبر الزجاجية

(بالبخار المضغوط



الحـــرق
طريقة مثالية للتخلص من النفايات •

البيولوجية

معاييــر اإلنبعــاث•

المعارضة الجماهيرية•

التكاليف الرأسمالية•



مواقع الطمر الصحي



التخلص من النفايات الخطرة األخرى

مواقع محدودة مجازة: طمر النفايات المشعة•

مواقع محدودة مجازة: مواقع النفايات الخطرة•

الشحن عبر الحدود السياسية يمكن ان يكون مشكلة•

التحقق دائما من موافقة السلطات المختصــة



نظام ادارة نفايات المختبرات

حدود المشتريات•

التحديد الواضح للمسؤوليـــات•

اإلدارة•

(ضابط السالمة)المؤسسة•

المختبــــر•

اعتبارات تكاليف التخلــص•

التدريب•



الملخص

.لفةمختطرقخاللمنمعالجتهايمكنالمختبرنفاياتمنالمختلفــةالفئــات•

.والبيئةالعاملينحمايةاجلمنونقلهاالنفاياتوتغليفتعبئةيجب•

التنظيماتوللوائحوفقــافئــةلكلوالتخلــصالنفايــاتمعالجــةطرقاتباعيتم•

.المحليــة



في وإدارتهاالمخاطرالبايولوجية تقييم 

المختبر



ةر البايولوجيمخاطالتعريف 

عندما يكون مصدر شدة ذلك الضررووقوع الضررالجمع بين احتمال

.الضرر هو عامل أو سم بايولوجي

(51:1999رقم  ISO/IECمن توجيهمقتبس )

يالعرضاإلطالقالمتعمد،غيرالتعرضهوالضررمصدريكونقد:مالحظة•

أوهبالمصرحغيروالوصولالتحويل،االستخدام،سوءالسرقة،الخسارة،أو
.بهالمصرحغيرالمتعمداإلطالق



البايولوجيةتعريف تقييم المخاطر 

عتبار البايولوجي، مع األخذ في االالخطرعملية تقييم المخاطر البيولوجية الناتجة عن 

.، وتقييم ما إذا کانت المخاطر البيولوجية مقبولة أم الالضوابط القائمةمالئمة مدى 

(OHSAS 18001: 2007مقتبس من(

:محددةأسئلةثالثةعلىاإلجابةمنالمخاطرتحليليتكون•

؟يحدثأنيمكنماذا–

ذلك؟يحدثأنفرصةهيما–

؟العواقبهيماذلك،حدثإذا–



إستراتيجية تقييم المخاطر البيولوجية



خصائص تقييم المخاطر البيولوجية

.السليمالحكمهوالمخاطرتقييم•

.فعلردةيكونأنمنبدالا استباقيالمخاطرتقييم•

.كميةأوكميةشبهأونوعيةالتقييماتتكونأنويمكن•

:يليكماالمخاطرتقييممنهجيةتكونأنوينبغي•

محددة–

منفذة–

عليهامحافظ–

.المخاطرعلى)القضاءأوالحد)للسيطرةاألولىالخطوةهوالمخاطرتقييم•

الختياردليالا المخاطرتقييمسيوفر•

البيولوجيةالسالمةمستوياتاحتياجات–

الميكروبيولوجيةالممارسات–

السالمةمعدات–

المناسبةالمرافقحمايةإجراءات–



تقييم قدرة موظفي المختبر على التحكم في المخاطر

.التدريب•

.التقنيةالكفاءة•

.المختبرأعضاءلجميعجيدةعادات•

.االحتواءلمعداتالتشغيليةالسالمة•

.المرافقحمايةإجراءات•



:المخاطر القائمة عندمراجعةتقييم المخاطر الجديدة أو 

جديدة؛بيولوجيةعواملإدخال•

العمل؛برنامجفيجديدةتغييراتأوعمل•

العمل؛حجمأوتدفقتعديالت•

تشغيلها؛أوالمعداتالمختبرات،علىجديدةتعديالت/بناء•

المخططة؛وغيرالمتغيرةالموظفينترتيباتإدخال•

التطهيرأساليبمثل)العملممارساتأوالقياسيةالتشغيليةاإلجراءاتفيكبيرةتعديالتإدخال•
إلىوماالخروج،/الدخولبروتوكوالت/الشخصيةالحمايةمعداتتوفيرالنفايات،إدارة/

؛(ذلك

البيولوجية؛المخاطرإلدارةصلةذاتتكونقدالتيالمتوقعةغيراألحداث•

الخارجية؛/الداخليةواللوائحللقواعدالمحتملأوالفعلياالمتثالعدمتحديد•

آخراسبمنتواترفيأوسنوياا المثالسبيلعلى)القائمةاإلدارةنظاممراجعةعمليةمنكجزء•
.(سلفاا محدد



تعريف مخاطر السالمة البيولوجية

وذلك من خالل طريق عدوى احتمالية التعرضبالعامل والعدوىاحتمالية بأنهاتعرف مخاطر السالمة األحيائية 

.المرض على افتراض العدوىعواقبوالمتبعة في المختبر على اإلجراءات وممارسات العمل باالعتماد

:مخاطر السالمة البيولوجية هي

احتمالية

بعاملالعدوى–

عدوىطريقخاللمنالتعرض–

الناجمةالعواقب



العدوىآثار المرض في البشر بفرض 

ري؟البشالعائلفيطافراأومسرطناتفاعالالفرعيةمنتجاتهأحدأوالعاملهذايسببهل•

؟الطبيعيالبشريالعائلفيسلبيتأثيرلهإنزيماا ينتجأوسمومبهالعاملهذاهل•

تثبيطاا يسببالمثالسبيلعلى)البشري؟العائللدىالمناعةجهازبتثبيطالعاملهذايقومهل•

(األخرىبااللتهاباتلإلصابةمعرضاا العائليجعلمماحاداا 

البشريالعائلفي(للعدوىالسريريةللعالماتالزمنيةالفترةطولمتوسط)المرضمدةهيما•

الطبيعي؟

إلىالدخولإلىالمرضعالماتوجودعدممنبدءاالمرض،شدةمتوسط)المرضشدةهيما•

العادي؟الطبيعيالبشريالعائلفي(حرجةحالةفيالمستشفى

بشريعائلفي(بالميكروبالعائلفيهايصابالتيالزمنيةالفترةطول)العدوىمدةهيما•

عادي؟طبيعي

اتومضادواللقاحاتالمناعيالجلوبيولينذلكفيبما)التعرضبعدماعالجاتتوجدهل•

للبشر؟بالنسبة(الميكروبات

لإلنسان؟(لقاحات)وقائيةتدابيرتوجدهل•



بفرض العدوىحيواناتالآثار المرض في 

الصحةذاتللحيواناتالمتوقع(الوفاة)االعتاللمعدلهوماالحيوانات،العاملأصابإذا•

الجيدة؟

المرض؟هذالتفشيالمطلوبةالدوليةأوالوطنيةالتقاريرمستوىهوما•

العامل؟هذايصيبهاأنيمكنالتيالحيواناتأنواعهيما•

للحيوانات؟فعالةتشخيصيةاختباراتتوجدهل•

ومضاداتواللقاحاتالمناعيالجلوبيولينذلكفيبما(التعرضبعدماعالجاتتوجدهل•

للحيوانات؟)الميكروبات

للحيوانات؟)لقاحات(وقائيةتدابيرتوجدهل•



مصفوفة المخاطر البيولوجية مع مستويات القبول

االحتمالية

العواقب

ضئيلة. 1 طفيفة. 2 متوسطة. 3 كبيرة. 4 كارثية. 5

مؤكدة.5 متوسطة متوسطة مرتفعة مرتفعة مرتفعة

شائعة.4 منخفضة متوسطة متوسطة مرتفعة مرتفعة

محتملة.3 منخفضة منخفضة متوسطة متوسطة مرتفعة

محتملةغير.2 منخفضة منخفضة منخفضة متوسطة متوسطة

نادرة.1 منخفضة منخفضة منخفضة منخفضة متوسطة



إدارة المخاطر البيولوجية

 =إدارة المخاطر البيولوجية

األداءالتخفيف، ،التقييم

المخاطرتحديد•

التهديد/خطرالتحديد•

االحتماليةتقييم•

عواقبالتقييم•

اإلحاللأواإلزالة•

الهندسيةالتدابير•

اإلداريةالتدابير•

واإلجراءاتالممارسات•

الشخصيةالحمايةمعدات•

التحكم•

الضمان•

التحسين•



فوائد أداء المخاطر البيولوجية

.مالئمتقييمكأنمعرفة•

.تعمللديكالتخفيفتدابيرأنمعرفة•

.مستداموللتطبيققابلبرنامجكأنمعرفة•



!! كن على حذر 

عله كن مدركاا لما يفاعرف ماهي االبحاث االخرى التي تجرى في المختبر

زمالؤك في المختبر وعاداتهم في العمل 

سالمتك هيفي نهاية المطاف، 

!  مسؤوليتك انت 



ماهتمامكعلى ا شكر  و


