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 السالمة واألمن البیولوجي

  
    :           BIOSAFETY اوالسالمة الحیویة 

 االخیرةمن المفاھیم العلمیة الجدیدة والتي تم االھتمام فیھا في السنوات 
البیئة  وفي حمایة الناس  اھمیةالنامیة لما لھ من  وفي الدول المتقدمة 

 والفایروساتوالتي تشمل البكتریا والفطریات  االممرضةمن المخاطر 
والمخاطر الناتجة من العمل على دراسات الھندسة  PRIONSوال 

جاء االھتمام ھذا نتیجة تحرر التجارة العالمیة  والسموم  الوراثیةو
حول العالم ) النباتیة والحیوانیة (البضائع  ووزیادة حركة نقل الناس 

وتنوع التھدید باالستخدام المزدوج للعناصر الممرضة والسموم من قبل 
 ووضع القوانین الدولیة  ومما یتطلب الحرص الشدید  االرھابیةالعناصر 

المحلیة لمراقبة جمیع الشحنات لما قد تحتوي على عوامل ممرضة قد 
 .وكذلك تدمیر البیئة . حتى النبات وو الحیوان  لالنسانتسبب الھالك 



 ینتشر منھ  انو حمایة الناس تأتي من المكان المفترض
المكان الذي تخزن فیھ العوامل  اوالمرض المسبب 

لذلك ینصب االھتمام .المختبرالممرضة والسموم  وھو 
على العاملین في المختبر الن لھم دور كبیر في حمایة  

 انفسھمالبیئة من خالل حمایة  والحیوان  والناس 
وتطبیق جمیع المتطلبات  والتعلیمات والقوانین المحلیة 

والدولیة التي تخص الحمایة من المخاطر البیولوجیة 
 في المنشات التي یعملون فیھا



Principles of biosafety 

To protect: 

the patient yourself the 
environment 



BIOSAFETY 
االحیائیة فاالسالمة BIOSAFETY  وھو  الممارسات الجیدة 

 والخبرة الموجودة لدى العاملین  والتدریب  والمعدات المتوفرة 
التي من الممكن استخدامھا جمیعا في الطریقة االیجابیة لحمایة 

من احتماالت اإلصابة بالعوامل الممرضة والسموم  التي  انفسھم
حالة طارئة مثال ( غیر متعمد  اوتحصل بسبب متعمد  انممكن 
 اومعرفة النموذج الذي یعمل علیھ  اوعدم.االختبار انبوبكسر 

تطایر المواد الممرضة نتیجة حدث طارئ في  اوانفجار  مثال 
ینقل العامل  انو الذي ممكن  االوتوكلیف او السنترفیوج
 وعائلتھ  الىینقلھ  انو بالتالي ممكن  الیھ) السموم  اوالممرض 

الحیوان الذي یكون في تماس  اوالىالمجتمع الذي یعیش فیھ 
  البیئة التي یعیش فیھا اوالىغیر مباشر  اومباشر 



BIOSECURITY 
البایولوجياألمن  اما  BIOSECURITY  السموم الموجودة في  ووالذي یعني الحفاظ على العوامل الممرضة

 اماكنھاتكون مخزنة بشكل جید في  وجافة  اوحیة  زرعاتعلى شكل   اماحمایتھا وھي تكون  المختبراو
مسجلة في سجالت خاصة تكون عرضة  والمكان  والشكل  والتي تكون معلومة الوزن  و) البرادات (الخاصة

لمعرفة الرصید الموجود وكذلك  الزرعاتاالستمرار في معاینتھا في حالة استعمال جزء من ھذه  وللتفتیش 
ھو كیف نحمي ھذه  البایولوجي فاالمن اذن) مصیرھا النھائي ( الیھ الةالمصروف ومن الذي استخدمھا وما الذي  

غیر متعمد وان  اوتخرج من مكانھا سواء كان المسبب للخروج ھذا  متعمد  انالسموم من  والعوامل الممرضة 
الخروج ھذا  واقتصاد البلد   وعلى البیئة  والتاثیرالحیوان  وخروجھا قد یسبب ھالك العاملین في المختبر والناس 

احد العاملین الذین ھم  بھاربما قد یقوم  اوناس خارج المنشأة  بھاقد یقوم  ارھابیةنوایا  اوقد یكون بسبب السرقة 
الموافقة المسبقة المبنیة  وتعلیمات مشددة  ولذلك یجب اختبار العاملین وفق قوانین  وللثقة من المنشأة  اھلغیر 

قد  اویعملوا في ھذه المنشأة                                                                  انعلى معلومات خاصة قبل 
یتم رمیھا مثل في  والنماذج المحفوظة   واماكنعدم معرفة نوعیة  اوھذه المواد نتیجة سبب عرضي  اخراجیتم 

وجود ھذه المواد  باماكنحاویات النفایات بسبب عدم التدریب الكافي للعاملین في المنشأة مما یعني عدم درایة 
 اوتبدیلھ  اوفي حال حصول حدث ما مثل عطل براد  وتكون واضحة لجمیع العاملین  انخزنھا والتي یجب  واماكن

 یؤشر ذلك في السجالت التي یتم تنقیحھا بفترات محددة  ان ویتم بعلم الجمیع  انفي تبدیل مكانھ یجب 
 خاصة  وو كذلك خروج ھذه المواد من المنشأة قد یكون بطریقة تظاھر قسم من الناس ضد عمل ھذه المنشأة

بسبب عدم  اوجمعیات الرفق بالحیوان مثال فقد یقومون بتكسیر البرادات وبالتالي خروج ھذه المواد الممرضة 
قد تكون البنایة  اوكامیرات مراقبة  اوللبرادات  اقفال اوللمؤسسة وعدم وجود حراس  االمنیةبالجوانب  ااالھتمام

 .  الیھامن الناحیة الھندسیة لمنع دخول الغرباء  اصالمھیأة  غیرر
 
 



 االحیائي االمنالقول بان  اوویمكن التلخیص  
BIOSAFETYالبایولوجي االمنو  BIOSECURITY        

كالھما مفھومین                                                        
علیھما في السنوات  التاكیدحدیثین مرتبطین مع بعضھما جرى 

و الحیوان  والبیئة  االنسانكبیرة في حمایة  اھمیةلما لھما من  االخیرة
و اخذ ,التي قد تسبب ھالكھما  والسموم  ومن العوامل الممرضة 

حتى النامیة  وبصورة كبیرة في البلدان المتقدمة  بھمامجال االھتمام 
مؤسسات عدیدة تخص ھذا الموضوع وھي  انشاءحیث ھناك تم 

مؤسسات مترابطة تخص ھذا الموضوع  وھي مؤسسات مترابطة 
كیفیة السیطرة  والسموم  وتتخصص  بالتعامل مع العوامل الممرضة 

تثقیف المجتمع  وعملھا من خالل الدعم الحكومي  اھمیة ابراز وعلیھا 
التفاعل االیجابي معھا لتوصیل الفكرة لھم  وھذه المواضیع  باھمیة

عندما یرى  اعمالھامواصلة االستمرار في توسیع  وبضرورة التعاون 
 المجتمع ضرورة لوجودھا  

 





BIOSAFETY 
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environmental 
health and safety 



 واالمنالخطوات التي نعملھا في المختبر لتعزیز مفھوم السالمة 
 البیولوجي

 الموجودة المختبریةالتدریب المستمر والتأكد من عمل العدد والمواد , تقییم المخاطر  . 1

التخفیف من المخاطر  وھي التي تساعدك على ایجاد افضل الحلول لحمایتك و  العاملین معك .  2
من خالل استخدام  معدات الحمایة الشخصیة وھذه تحمي الشخص الذي , والمجتمع من المخاطر 

 یستخدمھا فقط قي المختبر وقد تكون مصدر لنقل االصابة للعاملین االخرین في المختبر 
 المناسبة للمقماتتغطیتھا واالستخدام المستمر  اووجدت  انمعالجة الجروح السطحیة 

 .درجات الحمایة  اقصى الىوالمحاوالت المستمرة لتحسینھ للوصول  االداء. 3
 المعدیة لھم   االمراضتلقیح العاملین في المختبر لمنع انتقال . 4
 وضع برنامج مستمر للقضاء على الحیوانات والحشرات الضارة . 5
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HEPA (high-efficiency particulate air) filter



COTINUED ….. 
 یكون المكتب الذي تعمل فیھ نظیفا ومعقما باستمرار  انیجب .6

وضع عالمات الخطورة على األماكن التي تحوي مواد . غیر المخولین بالدخول للمختبر  لالشخاصعدم السماح .7
 خطرة 

 .  عدم السماح للناس العادیین بالدخول للمنشاة . 8

 المختبرایجب وضع الفتات داخل وخارج المعمل تشیر إلى عدم التدخین أو األكل أو الشرب في 

 حول المختبر انذار واضویةجرس ,مطفأة حریق , یجب توفیر تلفون  طاريء ايفي حالة حدوث . 9

الشبابیك مغلقة تماما لمنع دخول المكروبات من  واطيءتكون تحت ضغط  اندائما یجب  اجواءالمختبر. 10
 . الخارج 

 العمل بعد االنتھاء ویومیا   ادواتتعقیم جمیع .  11

 السالمة البیولوجیة بعد االنتھاء من العمل واالستخدام السلیم لكابینة  االوتوكلیفاستخدام . 12

 ابدایمنع استخدام الماصة في المختبر عن طریق الفم . 13
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كل  مختبر يجب أن يكون لديه قائمة بأهم الإجراءات المختبرية كل مختبر  يجب أن يكون لديه دليل الأمان والذي يعرف فيه المخاطر المعروفة والهامة وكذلك يشرح هذا الدليل الإجراءات اللازمة لمنع أو الحد من هذه المخاطر. يجب منع لبس الملابس الواقية الخاصة بالمعمل خارج المعمل (على سبيل المثال في حجرات الاستراحة أو المكاتب أو المكتبات أو دورات المياه أو حجرات الأفراد). الأحذية المفتوحة لا يجب لبسها في المعامل. يمنع الأكل والشراب واستعمال مساحيق التجميل وتداول العدسات اللاصقة وذلك في منطقة العمل بالمعمل. يمنع تخزين أي أغذية أو مشروبات خاصة بالأفراد في منطقة العمل بالمعمل. ملابس الوقاية المعملية لا يجب وضعها في نفس الدواليب التي يتم فيها وضع الملابس العادية (ملابس الشارع). يمنع تماماً استخدام الماصات بواسطة الفم. يمنع استخدام الفم في أي عمل بالمعمل. يراعى أن تكون الطرق المعملية أو التقنيات الفنية بالمعمل مصممة بحيث ينتج عنها أقل قدر من الانبعاث أو الأدخنة أو الضباب أوماشابه ذلك وفى حالة وجود خطورة من ذلك فيجب استخدام كابينات الأمان الحيوي BSC . أى حالات انسكاب مواد كيماوية أو عينات أو حوادث معينة بالمعمل أو حالات تعرض للإصابة أو العدوى قد تحدث بالمعمل يجب عمل تقرير بها لمشرف المعمل ويجب حفظ مستندات بهذه الوقائع في سجلات المعمل. مناطق العمل بالمختبر يجب أن تكون ملساء ونظيفة وخالية من أي مواد ليس لها صلة بالعمل المطلوب. كل الأسطح المستخدمة في المختبر يجب عمل إزالة للتلوث التي حدثت بها نتيجة انسكاب مواد عليها أو استعمال مواد خطرة عليها وذلك بعد انتهاء العمل اليومي



Training versus education 
Education ;-                                                                          التعلیم:- 

Focus on future job                    - التركیز على وظیفة أو عمل في المستقبل 

Awareness of a skill                                                        - التوعیة لمھارة 

Assessment through tests of Knowledge         -  التقییم یتم من خالل االختبارات
 المعرفیة

Training;-                                                                            التدریب:- 

Focus on present job                                     - التركیز على العمل الحالي   

Demonstration of a skill                                - التركیز على مھارة محدده 

Through evaluation of performance           - التقییم یتم من خالل األداء 



 المعرفة  الصحیحة لطرق انتقال العوامل الممرضة .4

Ingestion : mouth pipetting, splashes into the mouth, contaminated articles 
& fingers.  

Inoculation : needle-stickes, cuts from sharp objects, animal bites & 
scratches. 

Contamination of the skin & mucous membranes : spills/splashes, 

contaminated surfaces & equipment. 

Inhalation : aerosols 



BIOSAFETY 
   البولوجیةالطرق الصحیحة للتخلص من النفایات 

 الفصل 

 الجمع 

 التخزین 

 النقل 

 المعالجة 

 التخلص النھائي



BIOSAFETY 
  المختبريالممارسات الجیدة في العمل . 5

Hand washing, no eating/drinking, neat & tidy labelling 

Careful manipulation of infectious material, avoiding glass wares 

Safe use of sharps 

Waste disposal 

Disinfection & decontamination  (Surfaces) 

Decontamination of equipment before sending to repair 

Emergency response & spill clean 

Careful selection & use of disinfectant 



BIOSAFETY 

المعرفة الصحیحة بكیفیة تنظیف وتعقیم المواد الموجودة في المختبر واالختیار الصحیح 
 لنوعیة المعقم اعتمادا على تقییم نوع المخاطر الموجودة والتي یتم العمل علیھا  

 التي تحصل في المختبر  االنسكاباتالتدریب حول كیفیة التعامل مع 

 االھتمام في توثیق العمل الیومي  

 وضع خطط للعمل وكذالك كیفیة التصرف للحاالت الطارئة مثل الحریق وغیره

 الفصل 
 الجمع 

 التخزین 
 النقل 

 المعالجة 
 التخلص النھائي



BIOSECURITY 
 physical security                                                  األمن الفیزیائي                -

                       Access control & Monitoringألمراقبھ والسیطرة على الحركة -

 Inventory monitoring & control   الجرد ألمخزني والسیطرة                        -

      Personnel Management  إدارة األفراد                                                     -

 Transport securityامن النقل                                                           -

   Information securityامن المعلومات                                                   -

           Incident & Emergency response     خطة االستجابة للحوادث                      -
planning             
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خطة لإدارة الأمان الحيوي بالمختبر و وجود دليل للأمان والتشغيل الآمن. تنفيذ التدريب المستمر والدوري الخاص بأمان المختبر. يجب عمل تنبيه وتوعيه للأفراد من المخاطر وإلزامهم بقراءة واستيعاب وتنفيذ دليل الأمان أو دليل التشغيل الأمن وإتباع الممارسات الجيدة والإجراءات القياسية بالمختبر. يجب أن يكون متاحاً بالمختبر نسخة من هذه الوثائق الهامة. 



BIOSECURITY 
 :   البالنسبة لألمن البیولوجي فیتم عن طریق  اما

 االھتمام بالجوانب الھندسیة للمبنى  

 .تحدد عملیة التصمیم جمیع األطراف ذات الصلة بالمرفق وتشغیلھ وتتشاور معھا -

توثق جمع مظاھر التصمیم وأسالیب اإلنشاء والمواد والمعدات المختارة لتوفیر المعلومات  -
 .حول مواصفات التصمیم

والممارسات  والمعاییرواالرشاداتتكون عملیة التصمیم مطابقة للتشریعات ذات الصلة  -
 الصناعیة الجیدة المعتمدة 

    .تكفل المؤسسة تنفیذ أعمال البناء وتعدیالت المرفق المادیة حسب خطھ معتمده -

أبواب ( التحكم بخروج ودخول المعدات من والى المؤسسة بما في ذلك متطلبات التطھیر -
 ).التھویة والتطھیر, الغلق
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كابينات الأمان الحيوي حيث يجب استخدامها في الحالات الآتية : (أ) عند تداول مواد معدية يمكن عمل طرد مركزي لها في المعامل المفتوحة إذا تم استخدام أنابيب طرد مركزي مغلقة ومؤمنة وكذلك إذا تم استخدام كابينة أمان حيوي BSC. (ب) عندما يكون هناك فرص متزايدة للخطر من العدوى من الهواء. (ج) في حالة استخدام طريقة عمل ينتج عنها دخان أو ضباب أو انبعاث وذلك كما في حالة الطرد المركزي، التكسير, والجرش، الخلاطات، الهز الشديد أو الخلط الشديد، .. وكذلك عند فتح عبوات المواد المعدية التي تحفظ مع ضغط داخل العبوة يختلف عن ضغط الحجرة،  كذلك في حالة أخذ أنسجة مصابة من حيوانات وهكذا... الأوتوكلافات وكابينات الأمان الحيوي يجب معادلتهاvalidation  وضبطها بطريقة ملائمة (وذلك يتم غالباً بواسطة مواد قياسية معينة) قبل استخدامها ويتم معايرة هذه الأجهزة على فترات زمنية محددة لضمان جودة أدائها وذلك حسب تعليمات الشركة المنتجة لها. 



BIOSECURITY 
 .  اختیار العاملین الثقة وتدریبھم المستمر

وضع خطوط حمایة للمبنى وحسب قیمة المواد المحفوظة ونوعیتھا 
 ووضع تعلیمات صارمة للدخول 

 الشأن  اصحاب االفیھا  الیتعاملسریة  وبارقامخاصة  اقفالوضع 

تحدید مسؤولیة محتوى الحواسیب في المختبر بالشخص المعني ولھ الحق 
 وحده في حفظ الرقم السري للحاسوب 



 السالمة واالمن البایولوجي



THANK YOU 
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