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المقدمة
يطيب للجنة إدارة املخاطر بكلية الصيدلة بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية أن تقددم دليد المد مة

في مختبرات ومعام كلية الصيدلة  ،كجزء من اهتمام الكلية بم مة منموبيها وتهيئدة اننداا انندا ودب وا مدن
الذي يماعد الط ب على تلقي العلم.
تشتم كليدة الصديدلة علدى أر عدة معامد و دى (معمد الصديديايات،معمد الييميداء ،معمد راابدة الجدودة و
ح
معمد د املحا دك دداة ) و الت ددل يتلق ددال هيه ددا ط اه ددا انت ددارات انعملي ددة انتنوع ددة .واظد درا ي ءت ددواء ه ددذل املختبد درات عل ددى
العديددد مددن اواتددزة وانددواد الييمياويددة التددل ينطددوي علددى وددوء ا وددتخدامتا طددورة ددديدة و إ ددابات م ددرة
بددال رد وانةومددة .ومددن املخدداطر التددل يميددن أن التعددرخ لتددا بانعام د مخدداطر كترباويددة وميكاايييددة ومخدداطر
مد ددن الزاد ددا ،ولع د د أ د دددها طد ددورة د ددي تلد ددي الناتجد ددة مد ددن التعد ددرخ للمد ددواد الييمياويد ددة المد ددامة و أبخرتهد ددا
انتصاعدة من التجارب التل يقوم اها الط ب.

واددد تددم إعددداد هددذا الدددلي اهدددب تعريددة منمددو ي الكليددة باو طددار التددل اددد يتعريددون لتددا فددي انعامد وكي يددة
تجنبها .

إرشادات عامة للسالمة في املعامل
 .1لبس معطف املعمل والكمامات والنظارات الو اقية والقفازات عند التعامل مع املواد الكيميائية حفاظا على سالمتك.
ُ .2يمنع التدخين داخل املختبر منعا باتا وخاصة قرب املواد الكيميائية ،فبعضها ذات أبخرة سريعة االشتعال.
ّ
 .3تجنب تناول األطعمة أو تخزينها في املختبر ،و التشرب من املاء املخصص للمختبر.
 .4ال تتذوق أي مادة كيميائية مهما كانت األسباب.
 .5التحاول شم املواد الكيميائية بشكل مبا شرألن بعضها خطرجدا وعالي السمية.
 .6ال تستخدم طريقة السحب بالفم عند أ خذ كميات من املواد الكيميائية بوا سطة املاصة،واستخدم عوضا عن ذلك املاصة
املطاطية.
 .7ال تحاول نقل املواد الكيميائية خارج املختبر ،و إن اضطررت إلى ذلك فا ستخدم كلتا يديك لحمل العبوة  ،و التسندها بصدرك ،و
التحمل أكثرمن عبوة في آن واحد.
 .8إذا الحظت أن اإلشارة التحذيرية املوضوعة على عبوة املادة الكيميائية تدل على أ نها مادة قابلة لالشتعال ،فابتعد عن التسخين
على اللهب املباشر ،و أبعد مصدراللهب قد اإلمكان عن مكان عملك .
 .9انتبه للملصقات التحذيرية املوجودة على عبوات املواد الكيميائية واألو اني الزجاجية لغرض التنبيه على خطورة محتواها،
واالحتياطات الالزم إتباعهاعند استخدامها.
 .10عند تسخين املحاليل ،حاول أن تكون الحرارة موزعة بانتظامّ ،
وحرك أنبوبة االختباربشكل مستمرعلى مصدرالحرارة ،و أبعد
الفوهة عن وجهك أو وجه زميلك.
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إرشادات عامة للسالمة في املعامل
 .11أغلق عبوة تخزين املادة الكيميائية بغطائها الخاص مباشرة بعد أخذ الكمبة املناسبة منها
 .12ال تستخدم القفازات امللوثة أثناء استعمال األدوات املكتبية ،أو عند الرد على الهاتف ،أو ما شابه ذلك.
ّ
 .13تجنب العمل املنفرد وخارج ساعات الوقت املحدد للمعمل.
 .14عمل قائمة باملواد الكيماوية املستخدمة في كل تجربة مع تقييم الخطورة لكل مادة من خالل بطاقة معلومات السالمة
ّ
لخطرجراءاستخدامها.
)MSDS(Material safety Data sheetللكيماويات املستخدمة باستمرار ،وتحديد العالج في حال التعرض
 .15التخلص السليم للمواد الصلبة بشكل منفصل ومعالجة السوائل.
 .16احذرمن فك الزجاجيات املستعصية بالقوة فقد تنسكب عليك الكيماويات أثناء فتحها أو قد تنكسر.
ّ
 .17حافظ علي املساحات و االماكن التي تعمل فيها أو عليها نظيفة ومنظمة دائما.
 .18اغسل يديك جيدا باملاء الجاري بعد االنتهاء من العمل املخبري ،فهذا يقلل من خطرالتسمم باملواد الكيميائية السامة.
 .19عدم ّ
سد الطرقات واملمرات باألجهزة واألدوات ،خاصة منافذ خروج الطوارئ التي يجب أن يكون الوصول إليها سهال وسريعا.
 .20إتباع النظام و الترتيب ُينصح الطالب بإتباع النظام والترتيب عند دخول و الخروج من املعمل
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مستلزمات السالمة الشخصية داخل املعامل

القفازات الو اقية وهي أنواع فهناك النوع املستخدم ملرة
واحدة  disposableوهو خفيف ويستخدم للتجارب املعملية وعند تناول
األدوات والكيميائيات.

الكمامات و هي تستعمل للحماية مناألبخرة الكيميائية )الناتجة عن
املذيبات أو األحما ض املركزة التى قد يؤدي استنشاقها إلى ضرر.
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النظارات الو اقية وهي سهلة اللبس واالستعمال،ويجب
أن تلبس في املعامل وعند إجراء التجارب البحثية وفقا
لنوع التجربة.

البالطو يستخدم للحماية من املواد املتناثرة أو املنسكبة التي قد تلوث
تؤدي إ لى تآكل تلف املالبس التي يرتديها القائمون بالتجارب الكيميائية.

حصروتخزين املواد الكيميائية في املعمل
 .1ال ينبغي تخزين كميات أكثرمن الحاجة من املواد الكيميائية في املختبر ،و اليجب أن تظل في املختبر لفترة طويلة.
 .2املواد النشطة ال ّ
تخزن في املختبر ألكثرمن ستة أشهر.
 .3يجب كتابة تاريخ استالم املادة الكيميائية والرموزالتحذيرية املنا سبة.
ُ
 .4ال تبقي الكيماويات ذات الهوية املجهولة في مختبرك.
 .5افصل املجموعات املتو افقة من الكيماويات على حدى ،وقم بترتيب كل مجموعةأبجديا.

 .6قم بتقسيم املجموعات إلى صلبة وسائلة ،ثم تقسيم ّ
كل منها التصنيفات التالية :املركبات املشتعلة -املواد
ٍّ
املؤكسدة -املواد السامة.
ُ .7يراعى تخزين املواد األكولة واألحماض املركزة في أرفف بالقرب من األرض.

 .8يجب عزل املواد الكيميائية املؤكسدة عن باقي املجموعات ألنها تزيد االشتعال في حالة الحرائق.
ّ
التعرف على املواد غيراملتو افقة والقابلة للتفاعل مع بعضها بعضا ،وعدم تخزينها بالقرب من بعضها بعضا.
 .9يجب
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الطوارئ واإلخالء
في ءالة ءصول ءادث أو ءريق في املختبر وااتض ى اومر إيقاب العم يجب عم الخطوات التالية:
.1إيقاب اميع التجارب.
.2اوتخدام وواو إط اء الحريق إليقاب اللتب عن اإلوتمرار.
ْ
.3اطع مصادر الحرارة والتيار اليتربائي.
.4ابذل الجتد انمتطاع لح انشكلة ،هإن لم تمتطع هقم بالتجتيز لإل ء إذا لزم اومر( ،ويتم ذلي من
ل:
أ .اوتخدام ارس اإلاذار.
ب .اإل ء اهدوء ءتى ي ّ
يتمبب في إثارة الذعر للمواودين.
.توايه الط ب و العاملين بانعم الي مخار الطوارئ.
ّ
ّ
د .هنى انعم و واملحاير هما آ ر من ُيخلي املختبر بعد التأكد من لول من الط ب أو غيرهم.
ه .تعبئة اوتمارة التبليغ عن الحوادث الوااب تواهرها في املختبر.
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صندوق اإلسعافات األولية
توفير صندوق اإل سعافات األولية
ّ
ُ
و
في املعامل يعد مطلبا ضر ريا
وبسيطا ،يجب اآلتى:
أ -توفيرصندوق لإل سعافات
األولية ،ووضعه في املكان املناسب
و وضع عالمة توضحه.
ب -توفيراألشخاص املدربين
املؤهلين ) أو املتطوعين( إلجراء
اإلسعافات األولية و إنقاذ املصاب.
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اإلسعافات األولية لبعض الحاالت الشائعة
• ّ
تعر ض الجلد للكيماويات:
عندما تتناثراملواد الكيميائية على الجلد مباشرة أو على املالبس وتخترقها لتصل
إلى الجلد ،فإنه يجب إتباع اإلجراءات التالية:
.1و ضع الحالة مبا شرة تحت أقرب صنبور مياه ،و إبقائها تحت املاء الجاري ملدة ال
تقل عن عشردقائق للتأكد من زوال كل املادة املنسكبة أو معظمها.
.2استخدام الصابون إلزالة املواد الكيميائية العالقة التي ال تزول باملاء فقط.
.3إزالة املالبس امللوثة.
ُ
مستشفى أو عيادة ،وعلى
.4إذا كانت
الحالة إ سعافية فتنقل في الحال إلى أقرب ُ
ّ
املسعف أن يز ّود الطبيب بمعلومات و افية عن املادة املسببة.
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اإلسعافات األولية لبعض الحاالت الشائعة
• تناثرالكيماويات على العين:
• في حالة ّ
تعرض العين لرذاذ أو قطرات الكيماويات املتناثرةفيجب
إتباع التالي:
ُ
• تغسل العين بكمية كبيرة من املاء الجاري لكن بحذرحتى ال تتأثر
العين ،وذلك ملدة ال تقل عن عشردقائق.
ّ
• تأكد من وصول املاء ،أو مادة الغسيل ،إلى العين ،وذلك بتفريق
الجفنين العلوي والسفلي أثناءالغسيل.
• نقل املصاب بعد ذلك إلى الطبيب التخاذ الالزم.
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اإلسعافات األولية لبعض الحاالت الشائعة
ا ستنشاق املواد الكيماوية:
عند التعرض إلى استنشاق جرعات كبيرة من الغازات الضارة ،أو رائحةاملواد الكيميائية املتطايرة
املنسكبة ،فإنه يجب القيام بالخطوات التالية:

.1
.2
.3
.4
.5
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إخراج املصاب من منطقة الخطر إلى منطقه ذات جو نقي.
إ الة املالبس الزائدةّ ،
وفك االزرارحول العنق والصدرإلتاحة مجال اكبرالستنشاق الهواء
ز
النقي.
ُ
في حاله فقدان الوعي يوضع املصاب على ظهره ،وتر اقب عملية التنفس فيما إذا كانت طبيعية
أم متوقفة.
ُ
إذا كان املصاب ال يتنفس تجري له عمليه التنفس االصطناعي بواسطة الفم.
ُينقل املصاب إلى املستشفى ،أو العيادة.

اإلسعافات األولية لبعض الحاالت الشائعة
•

دخول الكيماويات إلى الفم أو الجوف:

يلزم اتخاذ اإلسعافات التالية للتعامل مع حاالت شفط أو ابتالع الكيماويات:
ُ
 .1تستخدم كميات كبيرة من سائل غسيل الفم إذا وصلت املادة إلى الفم فقط ولم تتجاوزه
الجوف.
 .2إذا تم ابتالع املادة وو صولها إلى املعدةُ ،يعطى املصاب مقدارربع لترمن املاء لتخفيف
تركيزاملادة املبتلعة في املعدة.

 .3ال تدع املصاب يتقيأ يدويا ألن ذلك ّ
يؤدي في الغالب إلى زيادة الخطورة واألضرارخصوصا
إذا تم ابتالع مذيبات أو مواد أكولةCorrosive .
 .4نقل الحالة إلى املستشفى ،أو العيادة ُويز ّود الطبيب بمعلومات – ْ
قدر اإلمكان  -عن
ُ
وقت اإلصابة وكمية املادة التي ابتلعت وتركيزها.
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عالمات توضيحية
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