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 الحعامل مع ألادوات الحادة
Sharps management 



  ألاصوات الحاصة 

  خاوية الاصوات الحاصة 

  طبؽ الحػامل مؼ الابغ 

 الحػغضثضابحر بػض 



 الاىحاى مة يمح خنا مة  بماممغاضمٍ أهمه وؾماال انمالاُ الاةمابة اة ً مة
الػممامنحو بالغغا ممة ال ممح ة غممٍ ػغيممو النهاخممات ع و ثلًمم  الحػممغض ا مم  

 otherلإلىحممممممماو  المممممممضل ع ويمممممممظلَ ا ممممممم  مممممممم اص أزمممممممغ  مدحنمممممممل خنن ممممممما 
potentially infectious materials (OPIMs)   ع والنػما saliva  ممٍ أهمه

   0هظه اة اص فح ملاُ ػ  الاؾًاو  

 



كيف يحدث الحعرض؟ 
 ممممممحه طلممممممَ اممممممما بؤط ممممممة غممممممٍ ػغيممممممو ال نممممممض percutaneous     أرًمممممما

الاجممممممغا ات الؿممممممٌ ة ال ممممممح ثحػامممممممل مممممممؼ أصوات خمممممماصة م ممممممل ابممممممغ الحسممممممض غ و 
 قكغات اةكغغ ع وال ح جػحبر الخؼغ ألايبر لًهل الاىحاو ع 

  أو ثنمماؽ الؿمم اال والايامم ة اةدحنممل ثن غشمما مممؼ الاؾكمم ة اةساػ ممة
ممم الا ال نممض الحمماو  غ مم  ) فممح الػممحو والاىممل والكممه أو ال نممض ؾحممر الؿممن ه 

    (    dermatitisأو جكههات أو جغوح أو غالامات التشا  ال نض   سح ات

 





 غممممٍ ػغيممممو ال نممممض   الاط ممماتاوpercutaneous injuries  بممممحو أقممممغاص
 :الؿنحالؼانه الؼبح 

 1-  زؼ عةثدضذ ؾالبا زاعج قه اةغيع ويح بظلَ أنل 

 2-  ٍالضلوثدح   غ   ين ات مدضوصة م 

 3-  وثدممممممضذ مممممممٍ زممممممالاُ الؿممممممًابلburs  ٍع وابممممممغ اةدممممممانsyringe 
needles   ع واةؿممابغ  الحهنمم ذع واصوات الػنممل اةسبممر  الحمماصة ع واصوات

 طلَع ومباعص اةػال ة النب ة ع وؾحر 



 

  4-  بضو أو زبرة الؼبي  مهاؾة بػضص ؾً ات اةناعؾة ليؿد طات ثؤرحر 
  0بحو أػبا  الاؾًاو الػامحو وجغاحح الكه  لألط اتغ   اخحناُ الحػغض 

  خالممممة وزممممؼ ابممممغ قهممممؽ بممممحو غممممام ح   384000ثدممممضذ فممممح ال م ممممات اةحدممممضة

    0الغغا ة ال ح ة فح اةكافح ع لظلَ مٍ الظغوع  الػنل لحلً  طلَ



 ل  وطؼ زؼة مٌح بة ةٍاقدة الحػغض exposure control plan 
 :فح ًل غ اصة ؾٌ ة جكنل الً احح الحال ة   

 بغىامج وػغم الحؼب و-

 ثضابحر لحه  ه خ اصذ الحػغض-

 وؾاال الحؤيض مٍ ةالاخ ة الخؼة لنػامنحو-

 اغاصة الًظغ بالخؼة غ   ألانل مغة ؾً يا-

 



 ألاداة الحادةSharps    
 ًل أصاة ناصعة غ   ازترام ال نض يح 

  ؤوؽ ػجاج ة مٌؿم عة جكنل الابغ وقكغات اةكغغ وؾًابل الحكغ ًو
 فح ػ  الاؾًاو وؾحر طلَ اةؿحػننة ونشا ات الاؾالاى 

  0 ل  أو ثغمى هظه ألاصوات فح خاوية ألاصوات الحاصة   



 يمكن ثقليل خطر الاذية عن طريق الجلد بواسطة: 
1-  اححياطات عامة  universal  precautions   

 (   00نكاػات ع ) وؾاال الحنا ة الشخص ة جكنل 

  او الاخح اػمممات الػاممممة يمممح ػغيهمممة فمممح مًمممؼ اىحهممماُ الػمممضو  ثحػاممممل ممممؼ
جن مممؼ اةغ ممميع وجن مممؼ اةممم اص غ ممم  أنشممما مدحننمممة الحنممم ذ ع منممما  ؿمممحض ح 

ي حمممممرا غ ممممم  خالمممممة اةمممممغيع م جؿمممممخًض الػنمممممل صومممممما بؼغيهمممممة رابحمممممة أم ًمممممة 
 الاىحاى ة 

 0الاخح اػات الػامة ال ؼ  ألايثر أهن ة فح مًؼ اىحهاُ الػضو  جكٍل    

 



2-  استتحاداا الحقايتتاتengineering control   ٍأط مماتال ممح ثهنممل ممم  
 الحؿؼ ةالاصوات الحاصة والابغ م ل ابغ الحسض غ طاث ة 

  الابممممغ مصممممضع أؾاومممميح لنػممممضو  فممممح غ مممماصات الاؾممممًاو ع لممممظلَ  وزممممؼاتاو

 الاهن ة كٍل اثهاو الحػامل مػ ا أمغا بالـ 



ع  قواعتد ممياتة  تل الحعامتل متع الادواتفح ػغيهمة الػنمل جكمنل جػض ل  -3
   0الحاصة  الاصوتووج ص خاوية 

غض مممضة مممم الا اػالمممة  work practice controlالعمتتتل الامياتتتة  قواعتتتد  -4
الؿٌبنة نبل ىؼع الهبظة الؿٌ ة مٍ ناغمضهشا فمح ال خمضة الؿمٌ ة ع والحمظع 
مات  فح اؾحسضال الاةابؼ لحبػ ض الٌاج أرًا  الخ اػة ع والحهن مل ممٍ الحًغ

واةلممماعف ع وعمممم   الحهنمم ذغنيشمما ج مممضا أرًممما  الػنممل ممممؼ أصوات اةؿممم ؼغ ؾحممر 
الاصوات الحمممممماصة مباقممممممغة بػممممممض الاىتشمممممما  مممممممٍ اؾممممممحػنال ا فممممممح خاويممممممة الاصوات 

 الحاصة

   0ػغيهة الػنل بػاصات أم ًة انشا * 



 الحادةحاوية الادوات  
 مممممٍ ال ؾمممماال الظممممغوعية لنحهن ممممل مممممٍ زؼممممغ أط ممممة الاصوات الحمممماصة ع

 :وثحنحؼ بالكغوغ الحال ة

   puncture – resistant  0مصً غة مٍ ماصة مهاومة لالاى ها  -

   0منحزة بن و ه  ألاخنغع وغنيشا اقاعة ا   الخؼغ الب  ل جح-

   0باخٍال لالاؾالامنابنة -

 الػنلث طؼ أنغ  ما  نٌٍ ا   مٍاو -



-2غًمضما ثنمحأل ةؿماقة خم ا ح ) ثبضُ بكمٍل عوث نمح نبمل أو ثنمحأل ًمامالا -

   0(ؾه مٍ قحدة الحاوية  3

 ل  أو جؿنو أرًا  الًهل مٍ مٍاو ا   آزغع وثغمى فمح خاويمة الًكا مات -

 الؼب ة

 0قحد اوم  ػاص ع جؿنو م ثكّغؽ خاوية الاصوات الحاصة اةنحنئة -

    0فح خاُ ثنؼند ث طؼ فح خاوية راى ة بًكـ م اةكات الحاوية الاو  -

 



ضبط الحعامل مع الابر  work-practice controls for needles  

 غٍ ػغيو ال نض فمح الػ ماصة  لألط اتينا طيغىا قاو الابغ مصضع أؾاويح
الؿٌ ةع لظلَ مٍ ال ال جضا طبؽ الحػامل مػ ما ع ولهمض وطمػد ال  ئمات 

ن اغممض ال نا مة والؿممالامة مممٍ  2000فممح غمال  ( OSHA ) الػاة مة اةسحصممة 
الابمغ  وزمؼاتالابغع ال ح ثبحو مخهما قػال تشما فمح الحهن مل ممٍ خم اصذ  وزؼات

 غن مافح ملاُ الغغا ة ال ح ة 



 قواعد ضبط الحعامل مع الابر جشمل: 

   0أو يؿغها ( والاصوات الحاصة غن ما ) غضل الؿناح ب نح الابغة -

ع ويؿممنذ  الًبمم طةا مم  الابممغة فممح اةدممانٍ  recapping نًممؼ اغمماصة الؿؼمما  -
بمممظلَ غًمممض الظمممغوعة  واطا لمممه  حممم قغ بمممض ل غن مممح ؾممم ل اةناعؾمممة ع مممم الا 
غًممممض الحاجممممة ا مممم  اغؼمممما  غممممضة جغغممممات لممممًكـ اةممممغيع ع غًممممضها  نٌممممٍ 

    0اغاصة الؿؼا  ا   الابغة

 



 two-handed scoop نًممممؼ اغمممماصة الؿؼمممما  بؼغيهممممة الػنممممل بال ممممض ٍ -
technique  ع أو بممؤ  ػغيهممة جػنممض ا مم  ث ج مم  عأؽ الابممغة ا مم  أ  مًؼهممة

-oneالؿؼمممما  بؼغيهممممة الػنممممل ب ممممض واخممممضة بإغمممماصة فممممح ال ؿممممه ع ويؿممممنذ 
handed scoop technique   أو باؾممممحػناُ ج مممماػ م ٍمممماى ٍ  مصممممنه

لحنمممممممممل ؾؼممممممممما  الابمممممممممغة وث ج ممممممممم  الابمممممممممغة ىدممممممممم  الؿؼممممممممما  ب مممممممممض واخمممممممممضة ع أو 

   0باؾحسضال الحهً ات ال ض ضة ال ح ثٌحج ابغا بآل ات جؿؼ ة طاث ة 





لحلًمم   الًبمم طة لم  جؿؼ ممة الابممغة نبممل مداولممة ىؼغ مما مممٍ اةدهًممة ؾحممر -

   0أ ة أط ة

بػممممض ىؼغ مممما مممممٍ اةدهًممممة ثغمممممى فممممح خاويممممة الاصوات الحمممماصة مباقممممغة بػممممض -

    0الاىتشا  مٍ اؾحػنال ا

 لمممم  جؿؼ ممممة الابممممغة بػممممض ًممممل خهممممٍ فممممح خممممامت الحهممممٍ اةحػممممضص بممممًكـ  -

   0الابغة ع وػبػا بػ ضا غٍ ػغيهة الػنل ب ض ٍ

    0ؾحر مؿؼاة ا   شخص آزغ ثلًبا مخحناُ ألاط ةبإبغة مدهًة م ثنغع -

 



ثدابير بعد الحعرض postexposure management   

 

 الحػممممغض يممممح جممممؼ  مممممٍ زؼممممة محٍامنممممة ةًممممؼ خمممممضوذ ممممما بػممممض او ثممممضابحر
   0الاىحاو بػض الحػغض اةنهح ا   الضل

 ٍالاجمممغا ات الؿمممٌ ة  لممم  اغحبممماع النػممما  من رممما بالمممضل ع خ مممع واو طمممن
ًاو الضل ؾحر مغب  فح النػا  ع الا اى   ح اجض بٌن مات نن نمة ع لمظلَ  ػحبمر 

    potentially infectious material  0النػا  ماصة مدحننة الاىحاو  

 



 غ ممممم  ًمممممل غ ممممماصة ؾمممممٌ ة ومسبمممممر أؾمممممًاو أو  ظمممممؼ بغىمممممامج مٌحممممم   لحمممممضبحر

 :خامت بػض الحػغض ع  كنل هظا البرىامج 

-   ثدض ممض أىمم اع الحنمماؽ مممؼ الممضل والنػمما  ال ممح جكممٍل زؼممغا غ مم  أقممغاص

   0الؼانه الؼبح الؿنح 

-  0ثضابحر ثه  ه وثضبحر الحػغض    

-   الحه مممممممم ه الؼبممممممممح لحممممممممامت الحػممممممممغض إلجممممممممغا  ثدض ممممممممض الؼبيمممممممم  اةؤهممممممممل

    0وثضبحرها

 



1-  ثهمممممّضل بػمممممض الحػمممممغض مباقمممممغة اةؿممممماغضة الاول مممممة الك عيمممممة الظمممممغوعية
أو أصوات خممماصة أزمممغ  ثحؼنممم  ؾؿمممل بممماإلبغ ال نمممض  قاط ممماتخؿممم  الحالمممة ع 

   0ال نض باةا  والصاب و ع بيًنا  ٌحكى بؿؿل الاؾك ة اةساػ ة باةا  

 ثؤي ممضات غنن ممة غ مم  قااممضة اؾممحسضال اةدال ممل اةؼ ممغة لنػًا ممة م ث جممض
الؿمم اال إلزممغاج بن ممل هممظه ال ممغوح ع ويممظلَ الامممغ بالٌؿممبة لػصممغ ال ممغح 

ممممٍ زؼمممغ اىحهممماُ اةنغطمممات اةدن لمممة م ثهنمممل مًممم ع قن مممل همممظه الاجمممغا ات 
   bloodborne pathogenبالضل  

  ٍوغ مم  أ ممة خمماُ قمماو اؾممحسضال اةؼ ممغات لمميـ مظمماص اؾممحؼبا  ع ولٌمم
   0 نًؼ خهٍ ال غح بن اص مؼ غة 

 



2-  بػمممممضها مباقممممممغة  لمممممم  ازبمممممماع الشمممممخص اةؿممممممؤوُ غممممممٍ مٍمممممماو الػنممممممل
الحالمممةع بدمممضوذ خالمممة الحػمممغض ع خ ممم   هممم ل الشمممخص اةؿمممؤوُ بح ر مممو 

الشممممممخص اةػنممممممح ا مممممم  الؼبيمممممم  اةؤهممممممل لحه مممممم ه وثممممممضبحر م ممممممل هممممممظه وثد يممممممل 
   0الحامت

3-  غ م  اجمغا  قدمص صل لم   اةًضزنمةأزظ م اقهة اةمغيع مصمضع اةماصة
  HbsAgوثمممممضبحر أزمممممظ غ ًمممممة صم يمممممة فمممممح ىكمممممـ  ممممم ل الحػمممممغض لحدمممممغ  وجممممم ص  

   HIV0وأ ظا أطضاص 

4-  الازحبممماعات  مجمممغا  ؤزمممظ ممممٍ الشمممخص اةحػمممغض لألط مممة غ ًمممة صم يمممة
 ىكؿ االؿابهة 



5-  مػن ممممات غمممٍ ألاغمممغاض والػالاممممات اةغاقهمممة  اةحمممؤط  ػؼمممى الشمممخص
   HIV 0بكحروؽ لإلةابة 

6-  الحؤيممممض مممممٍ ثنهمممم  اةحػممممغض لمممم زؼة خمممماصة ع الغغا ممممة الؼب ممممة اةؼن بممممة
 ( 00صاغنة مٍ لهاح التشا  الٌبض الاىحاي  ع لهاح طض الٌؼاػ عخهًة )



 لمممم  ثمممممضويٍ اةػن ممممممات الحال مممممة فممممح الاممممم ل الؼبمممممح لػظممممم  الؼمممممانه 
 :الؿنح اةحػغض ألط ة أصاة خاصة 

   0ثاعيش وػمٍ الحػغض-

مٍمماو وي ك ممة خممضوذ الحػممغض ع ػب ػممة الاصاة وى غ مما ع وفممح أ ممة مغخنممة -
   0مٍ اةػال ة جغ  الحػغض

ثكاةممممممم ل غمممممممٍ خالمممممممة الحػمممممممغض طاهشممممممماع قمممممممضة الاةمممممممابةع ين مممممممة المممممممضل أو -
الؿممممم اال الًاػقمممممةع فمممممح خمممممامت الممممم زؼ  نٌمممممٍ ثمممممضويٍ نؼمممممغ الابمممممغة وغنمممممو 
ال غح ع وفح خمامت الحنماؽ ال نمض   نٌمٍ ثمضويٍ ممضة الحػمغض وخالمة 

    0ال نض 

 



ع ( مممغيع الػ مماصة الؿممٌ ة )  اةًضزنممةثكاةمم ل غممٍ خالممة اةمماصة اةصممضع -

   0(00ع HIV) هل مٍ اةػغوف اخح ائشا غ   قحروؾات منغطة مدضصة 

مػن مممممممات غممممممٍ الشممممممخص ىكؿمممممم  اةحػممممممغض ألط ممممممة خمممممماصة ع أزممممممظه لهمممممماح -

   0التشا  الٌبض الباب ع وؾحر طلَ

 ومحابػتشاثكاة ل غٍ ثضبحر الحالة -



Prof. Ammar Mashlah 



ثصٌ ل الًكا ات 

مباصئ أؾاؾ ة فح ثضبحر الًكا ات فح غ اصة ألاؾًاو 

ثضبحر ألاؾًاو اةهن غة 

الًظاقة الػامة لنػ اصة 

 

Prof. Ammar Mashlah 



   طبيعتهتتتاثحػاممممل الػ ممماصة الؿمممٌ ة ممممؼ مممم اص  زؼمممغة  مممما بؿممم 
(  ي ن اا ممةمدال ممل )  الؿممن ةأو ( من رممة بؤخ مما  صن هممة )     إلاىحاى ممة

 ( أصوات خاصة )  حالتها الفيزيائيةبؿ   أو 

  ثح اجممض هممظه اةمم اص فممح ىكا ممات الػ مماصة الؿممٌ ة ع منمما  ؿممحض ح
واهحنممممال لحلًمممم   بدممممظع الحػامممممل مممممؼ  الًكا ممممات وجنػ مممما وثغخ ن مممما 

خنهممممات مٍاقدممممة الػممممضو  صوو اثبمممماع وم ثٌحنممممل أط ممممة الػممممامنحو ع 

   0جػن نات ثضبحر الًكا ات الؼب ة
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  ثنغ غنن ة ثضبحر الًكا ات الؼب ة فح اةغاخل الحال ة: 

0الًكا ات فح الػ اصة نبل ىهن ا ثلن ؼ 

 0غنيشاغالامات الخؼغ وطؼ  

0مٍ الًكا ات الحسنص 
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 ثصنيف الافايات 
ب نشا ع و ثغؾل الًكا ات خؿ  ى غ ا ا    الحن حز  دحاج الحػامل مؼ الًكا ات ا   

 :ع وينٌٍ ثن حز ألاى اع الحال ة مٍ الًكا ات خاويات مسحنكة 

 

 الافايات الطبيةmedical waste    : 

ؾ ا  غٍ إلاجغا ات الؼب ة ىاثلة ع أ ة ىكا ات ةنبة أو ىصل ةنبة أو ؾاانةيح 
جشخ ص أو مػال ة أو جػؼيؼ اةًاغة بالحنه ذع لإليؿاو أو الح  اىات ع فح ملاُ 

الؿغيغية ع وبالحا ح مصؼلح أو اةناعؾة البد  الػنمح أو  ىحاج اة اص الؼب ة 
   0الًكا ات الخؼغة أو الًكا ات اةجزل ة م  حظنٍ الًكا ات الؼب ة 
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 :   contaminated wasteالافايات امللوثة  -

غ مممممم  ثنمممممماؽ مممممممؼ الممممممضل أو مكمممممممغػات ًاىممممممد اةمممممم اص ال ممممممح يممممممح 
ال ؿممه ألازممغ  ع م مماُ غ مم  هممظه اةمم اص الحمم اجؼ وةمممضعية 

   0اةغيع
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 :   infectious wasteالافايات إلاهحاهية -

خاويمممة غ ممم  مممم اص نممماصعة غ ممم  الخؿممم   بدمممضوذ  من رمممةىكا مممات يمممح 
جػحبمممممر ممممممٍ الًاخ مممممة خاويمممممة غ ممممم  غ اممممممل منغطمممممة  ىحممممماو ع أ  أنشممممما 

الً غ ممممممة أو الٌن ممممممة نمممممماصعة غ مممممم   خممممممضاذ أط ممممممة غًممممممض ثناؾمممممم ا مممممممؼ 
 ماشخص 
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 : الًكا ات إلاىحاى ة فح الػ اصة الؿٌ ة أى اع مٍ  رالارةث جض 

1- 0الخ 00واة اص اةكّغبة بالضل م ل الكاف والهؼٍ الضل  

2-  أو ( 00ل مة مهؼ غمة ع)م مل الٌامج الخكغيذ اةغ يح ىكا ات
  00ألاؾًاو اةهن غة ع

3-  اؾحػنند مؼ مغيعأصوات خاصة 
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- الافايات الخطرةhazardous waste    : 

ع ويكحر هظا اةصؼلح ؾالبا لإليؿاو والبيئة  الخؼغثدنل ويح 
ًاةدال ل واة اص الٌ ن اا ة غ امل الخؼغ ؾحر إلاىحاى ة ا   

 الؿامة ع 
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  chemical wasteالافايتات الكيميائيتة وؾالبما مما ث طمؼ -
ع نممممممض ثٍمممممم و الًكا ممممممات الًكا ممممممات الخؼممممممغة ثدممممممد مصممممممؼلح 

أو ( 00ع ةمممكااذ الهصمممض غ ع ألامنؿمممهبها ممما )  ةمممنبةالخؼمممغة 
  0(00مدال ل  ظ اع وث   د أقالال ألاقػة ع)  ؾاانة
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 :    toxic wasteالافايات السامة -

  0ثؤرحر ؾمحىكا ات ناصعة غ    خضاذ يح 
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 :     general wasteالافايات العامة  -

ع وجكمممنل ىكا مممات ىاثلمممة ؾحمممر الخؼمممغة جن مممؼ الًكا مممات يمممح 
إلاصاعة ع أو مؿممحسضم  غممٍ مؿممحسضم  اؾممحهباُ اةغ مميع ع 

    0أو ىاثلة غٍ اؾتراخات ػػال الكؼ ع أو الؿضا 
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 :   dental office wasteهفايات عيادة ألاساان  -

ملنمم ع الًكا ممات الصممنبة أو الؿمماانة ع الخؼممغة أو ؾحممر ويممح 
الًاثلمممممة غممممممٍ جن مممممؼ ىممممم احح الػنممممممل فمممممح الػ مممممماصة الخؼمممممغة ع 

ع ويؿمممممممحسضل ىكمممممممـ اةك ممممممم ل ممممممممؼ ىكا مممممممات اةكمممممممافح      الؿمممممممٌ ة
hospital waste 0   
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  ًات محسصصة ومبض مٍ ث قغ فح الحػامل مؼ الًكا ات قغ
بالؼغم ألام ًة   ثالاق ا و  ثغخ ن ا و  جنػ االؼب ة ع ثه ل غ   

بشا ع ومبض مٍ وطؼ جػن نات ون اىحو ىاظنة لػنن ة  اة صيع
     0ثضبحر الًكا ات الؼب ة والحسنص منشا 
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 :مبتتتتتادس مساستتتتتية  تتتتتل ثتتتتتدبير الافايتتتتتات  تتتتتل عيتتتتتادة ألاستتتتتاان 
 

  0غًض الحػامل مؼ الًكا اتالحنا ة الشخص ة اعثضا  وؾاال -

غ   الًكا مات الخؼمغة ع وأو ثٍم و غالامة الخؼغ الح    وطؼ -
  0متر  5ع1الٌحابة بح ه مًاؾ  مهغو  مٍ غ   بػض 

  0غ   ػُ  ال ندخاويات مؿنهة  ل  أو ثبهى الًكا ات فح -
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فمممممممح خاويمممممممات  وثلنمممممممؼع جػاممممممممل ل خمممممممضها الحممممممماصةألاصوات -
وغًمممض اممممحالا  خاويمممة ألاصوات لالاى هممما ع زاةمممة مهاوممممة 

سغجبإخٍال ع  جؿنوالحاصة 
ُ
مٍ الػ ماصة زمالاُ أؾمب ع  وث

 خضغ   أبػض 
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ع ويكّظمممل  ؾؼممما خاويمممة الًكا مممات فمممح الػ ممماصة  ٍممم و ل ممما -
ع  و ال ممضف مممٍ  ؾممالام خاويممة بضغؿممة الهممضل أو  كممحذ 

 بخ اع ال  ا  مًؼ اىخكاع الحن ذ الًكا ات فح الػ اصة ه  

م ىكا مات ممٍ الًم ع ال  مض  يميـبضازل الحاوية   طؼ -
 ويؿنممموالخؼمممغ الح ممم   ع   قممماعةع وغن ممم  بؿممم  لة حنمممؼم 

لنممؼبإخٍممال غًممض امحالاامم  ع 
ُ
أي مماؽ الًكا ممات فممح مٍمماو  ث

غّخلزاص ع ره 
ُ
حنل ث

ُ
       0خؿ  ن اىحو البنض وث

 

Prof. Ammar Mashlah 



Prof. Ammar Mashlah 



 املقلوعةثدبير ألاساان  
-  الحػاممل مػ ما ع  لغ  الضلثدح   غ   مادة ملوثة جػحبر ألاؾًاو اةهن غة

واثسمممماط الاخح اػممممات بممممًكـ ػغيهممممة الحػامممممل مممممؼ غ ًممممات الخكممممغيذ اةغ مممميح ع  
 .حاوية ألادوات الحادةويحه الحسنص منشا بغميشا فح 

-  ةهاعىممممة النمممم و أو الح ممممه ثًظممممل وثؼ ممممغ  لننسبممممر ألاؾممممًاو اةهن غممممة اةغؾممممنة
 .نبل  عؾال ا

-  فمممممح خاويمممممات  امنؿن مممممةم ث طمممممؼ ألاؾمممممًاو اةهن غمممممة الحاويمممممة غ ممممم  خكممممم ات
 .الًكا ات الؼب ة ال ح ثحنل بالحغم 
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-  ثاظفالػن ح ع لنحضعي  الحضعيسيح ثلنؼ ألاؾًاو اةهن غة غاصة 
ؾًاو مٍ الضل وألاوؾار باؾحػناُ قغقاة وماصة مًظكة أو ألا هظه 

ما  فح وغا   دح   غ     ثدكظبؼغنة الحًظ ل ق م الص ج ع ره 
ن عيدع أو مدنُ  مؿنو بكٍل ج ض  أيا  نح الص ص  ل  ه بً 

   1:10منضص خض  ا بٌؿبة 

 

 نٌٍ ثؼ حر الؿٍ بالؿنغ بؤ  مدنُ  مؼ غ غا ح الكػال ة ع غن ما 
ًامنة م ث جض لٌٍ  بكػال ة اةؼ غ الحامة غ   يالا الؿؼدحو رهة 

 الضاز ح لنؿٍ  اللبيالخاعجح و الٌؿ ج 
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 َةضة  نبل اؾحسضام ا فح الضعاؾةيفّضل جعقيم ألاساان حراريا لظل

 صن هة  60 – 40

     قحػحبر ىكا ات  املغميةحشوات أما ألاؾًاو اةهن غة الحاوية غ
ال يمكن جعقيمها فع (  ألامنؿه) زؼغة و ىكا ات ( الؿٍ )   ىحاى ة 
وثؼّ غ بؿنغها بؿ   الخؼغ الًاثج غٍ أبسغة الؼابو الؿامة ع  حراريا

   0ةضة أؾب غحو% 10فح مدنُ  الك عمُ  
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 الاظافة العامة للعيادة 
 لنًظاقة بغىامج مٌح   ثدحاج غ اصة ألاؾًاو ا   وطؼ وثؼب و

 :  الػامة فح الػ اصة  كنل 

زاص لنػنل  مػؼل: الحنا ة الشخص ةالػنل صوما مؼ وؾاال -
ؾن ٌة مهاومة  ى تر للحنا ة لباؽ الػامل مٍ الحن ذ ع نكاػات 

   0ينامةع  لإلى ها 

 ؿنذ ل ه الػنل بؼغيهة غناُ الًظاقة ا   بغىامج ثضعيبح  سظؼ -
   0صح دة

   0يماع عمال الاظافة من فحح الحاويات املغلقة والعبث بها-
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 ىتر لنكاػات : الؼجاج اةٌؿغبسص ة ة مؼ الحػامل -
 الحاصةخاوية ألاصوات فح و وطػ  ع جنؼ الؼجاج بدظع 

عم  الًكا ات فح خاوية الًكا ات خؿ  اله اىحو -
     0اةػنُ  بشا
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