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 الفصل األول
 بنـــاء المخـــابر

بدایةً ال یمكن أن نعرف المخابر بشكل مطلق وذلك بسبب كثرة تقسیماتھا وأنواعھا ونستطیع أن نصل إلى 
 وأصنافھا المتعددة.تعریف لھا بعد التعرف على أھداف إنشائھا وتصامیمھا المختلفة 

 أوالً : أھـداف المخـابر :

إن الخدمة المخبریة سواًء كانت تشخیصیة أو تعلیمیة أو إنتاجیة أو بحثیة تعد الھدف األسمى للمخابر، حیث      
تقدم المخابر الطبیة البیطریة مجموعة من الخدمات الطبیة البیطریة والتي من شأنھا رفع مستوى واقع الثروة 

یة في أي بلد تقام فیھ وتبعاً للھدف الذي تنشأ المخابر من أجلھ یمكن تقسیم الخدمات التي تقدمھا ھذه الحیوان
 المخابر إلى:

خدمة تشخیصیة تعمل على تقدیم التشخیص الدقیق لمسببات األمراض إضافة إلى تحدید العالج األمثل  -۱
 ویة.لمثل ھذه اإلصابات من خالل إجراء اختبار التحسس للصادات الحی

خدمة تعلیمیة وتدریبیة للكوادر والطالب لتأمین الموارد البشریة العاملة في مجال المخابر بأنواعھا  -۲
 المختلفة.

خدمة إنتاجیة حیث تقوم ھذه المخابر بإنتاج اللقاحات واألمصال المستخدمة في حمایة الثروة الحیوانیة  -۳
 من األمراض .

 ة إلجراء األبحاث العلمیة.خدمة بحثیة متطورة تقدم التسھیالت الالزم -٤

لذلك عند إنشاء مخبر جدید وقبل الشروع بإعداد تصمیم خاص للمخبر المزمع إنشاؤه یجب تحدید الھدف من 
إنشائھ ونوع الخدمة التي یؤدیھا، فالمخابر تعتبر باھظة التكالیف فیما یتعلق بإنشائھا وصیانتھا كما یجب أن 

 اد إنشاؤه فیھا مع دراسة موضوعیة إلمكانیة توسع ھذا المخبر الحقاً.یكون متوافقاً مع حاجة المنطقة المر

ومن خالل طرح بعض التساؤالت الخاصة المتعلقة بالمخابر الجدیدة وبعد اإلجابة عنھا نستطیع وضع تصور 
 یفیدنا في تحدید الجزئیات المتعلقة بالبناء والتجھیزات الالزمة، ومن ھذه التساؤالت :

 وتجھیز كل نمط مخبري. معرفة كلفة بناء -۱
 معرفة الكلفة السنویة لتشغیل وصیانة كل نمط من ھذه األنماط. -۲
 معرفة الخدمات التي سیقدمھا ھذا المخبر في ھذه المنطقة. -۳
 معرفة الحاجات الفعلیة للمنطقة المراد إنشاء المخبر فیھا حالیاً ومستقبالً للخدمات التي یقدمھا. -٤
 المترتبة على عدم وجود مثل ھذا المخبر في ھذه المنطقة.معرفة الخسائر االقتصادیة  -٥

 وبشكل عام من خالل األمور الثالثة التالیة یمكن اتخاذ القرار المناسب في إنشاء المخبر أو عدم إنشاءه :

 الغرض من إنشاء المخبر في المنطقة المحددة. -۱
 معرفة أي نوع من المخابر تتطلبھ المنطقة. -۲
 نشاء المخبر.الجدوى االقتصادیة من إ -۳

 

 الغرض من إنشاء المخبر في المنطقة المحددة:  -۱

 المخابر التشخیصیة:  - أ
 ھل یعتبر المخبر ضروریاً لتشخیص األمراض المحتمل تواجدھا في ھذه المنطقة.  -۱
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 ما ھو حجم االرتباط بین المخبر المقترح إنشاؤه والحقل علمیاً و عملیاً. -۲
دولیة تستدعي إنشاء مخبر للقیام بأعمال التشخیص المخبري و ھل توجد في ھذا اإلقلیم مشروعات  -۳

 المراقبة .
 مخابر اإلنتاج :  - ب
 ھل سیغطي اإلنتاج احتیاجات السوق المحلیة على األقل. -۱
 ھل المخبر قادر على إنتاج اللقاحات بأسعار منافسة في السوق. -۲
االستیراد یمكن أن یتم بشكل مستمر ھل یعتمد اإلنتاج على استیراد بعض المواد األولیة وھل ھذا  -۳

 ومنتظم مقارنةً باللقاحات التي یمكن أن تستورد وتخزن كل ما أمكن ذلك.
ھل من الممكن مستقبالً فصل نشاطات المخبر التشخیصیة ونشاطاتھ األخرى عن عملیة إنتاج اللقاحات  -٤

 أو بالعكس.
 مخابر األبحاث: - ت
 المخبر في الوقت الراھن أو مستقبالً.ھل یتوفر إعداد كافیة من الباحثین لتسییر  -۱
ھل تتوفر اإلمكانیات المادیة إن دعت الضرورة إلى تدریب ھؤالء الباحثین سواًء داخل البالد أو  -۲

 خارجھا أو استقدام خبرات.
 ھل من الممكن  دمج خدمات وتجھیزات مخابر األبحاث مع المخابر األخرى. -۳
 والتشغیل والصیانة. ھل األبحاث تبرر التكلفة المقترحة لإلنشاء -٤
 مخابر التعلیم : - ث
 ھل یوجد إطار تعلیمي (كلیة،معھد،مركز تأھیل وتدریب) لھذا المخبر. -۱
 ھل یتوفر إعداد كافیة من الموارد البشریة لتسییر المخبر. -۲
 ھل تتوفر فرص عمل في سوق العمل لمخرجات ھذا التعلیم . -۳

 المستھدفة:معرفة أي نوع من المخابر تتطلبھ المنطقة  -۲

تتطلب األھداف التشخیصیة البحتة إنشاء عیادة صغیرة أو مخبر صغیر في تلك المنطقة إلجراء معظم 
 االختبارات المطلوبة بشكل منتظم وبتكالیف بسیطة.

وقد یتطلب إجراء بعض الفحوص الجرثومیة مستوى أعلى من مخبر منطقة، لذلك یتم إرسال العینات إلى  
 ا لم یتوفر مخبر مركزي فیجب وضع دراسة خاصة إلنشاء مخبر إقلیمي.المخبر المركزي وإذ

و یجب أن نعلم  أنھ من السھل توسیع مخبر المنطقة وتحویلھ إلى مخبر إقلیمي إذا كانت ھناك حاجة ملحة إلى 
قلیمي الخدمات التي یقدمھا المخبر اإلقلیمي من أن نحول مخبر إقلیمیا، إلى مخبر منطقة ألن إنشاء المخبر اإل

یحتاج إلى العدید من العاملین والتجھیزات والصیانة و من الصعب إجراء ھذا التحویل حتى وإن كانت تقلصت 
 األعمال التشخیصیة التي یتم إنجازھا .

 الجدوى االقتصادیة من إنشاء المخبر : -۳

یم (إن كان ثمة أنواع) یجب أن یكون ھنالك تقییم اقتصادي كامل لمعرفة أي أنواع من المخابر مالئمة للتخد
 فالمخابر باھظة التكالیف فیما یتعلق بإنشائھا وصیانتھا. 

كما یجب أن تدرس الجدوى االقتصادیة لھذا المشروع انطالقاً من الفائدة التي ستعود على الجھات المستفیدة من 
ومشروعاتھم أو بالقطاع إنشائھ وكلما كانت الشرائح المستفیدة منھ أوسع(القطاع الخاص ممثالً بالمربین 

 الحكومي ممثالً بالمنشآت المستفیدة أو بالخدمات التي یقدمھا) كلما كانت الجدوى االقتصادیة أكبر.

 ً  تصمیــــــم المخابــــر: -ثانیا
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یعتمد التصمیم الداخلي للمخابر أساساُ على آراء ذوي الخبرة من التقنیین واالختصاصیین في مجال العمل 
یتم إعداد تصور واضح ودقیق لالحتیاجات التقنیة والفنیة الالزمة لكل نمط من أنماط المخابر المخبري حیث 

وبناءاُ على ھذا التصور الذي یعتبر وثیقة یعتمد علیھا یتم التنفیذ من قبل المھندسین وھنا یتوجب على ذوي 
األشخاص المتطلبین من أجل القیام الخبرة إعداد قائمة بأغراض العمل المقترحة للمخبر المزمع إنشاؤه وبإعداد 

بھذه الوظائف المخبریة، حیث یرتكز تقدیر مثل ھذه األمور إما على أساس الخبرة السابقة أومن خالل المخابر 
 المماثلة ومن الضروري أیضاً األخذ بعین االعتبار حول إمكانیة حدوث زیادات في أعداد العاملین مستقبالُ .

 احات خاصة منفصلة تخصص لكل من األغراض التالیة :كما البد من تأمین مس    

الوحدات المخبریة ،غرف استالم وتخزین العینات. غرف تجھیز العینات غرف خاصة بفحص العینات بما فیھا 
التحضین في الحاضنات الجرثومیة، غرف خاصة بالتعامل مع المیكروبات االفتراضیة (متخصصة بمیكروبات 

العترات المیكروبیة المرجعیة والعزوالت المیكروبیة من العینات ،غرف خاصة معینة)،أماكن خاصة بحفظ 
بفحوصات العقامة ،غرف تعقیم المنابت واألدوات المخبریة، غرفة األرشفة للبیانات والنتائج ،غرفة تنظیف 

ولي الزجاجیات والتجھیزات المخبریة األخرى ،غرف تخزین المواد الكیمیائیة الخطرة وغرفة اإلسعاف األ
واألماكن العامة في المخبر مثل مكاتب اإلدارة وقاعة لالجتماعات والمؤتمرات والمصاعد والساللم والممرات 

 ومكاتب اإلدارة والحمامات وغرف األرشفة والمخازن.

وألن ھدفنا األساسي ھو الحصول على نتائج وتحالیل موضعیة مع أقل تعرض للعوامل الممرضة المحمولة على 
قد كان لزاماً على تصمیم المخبر أن یضمن تناسق العمل وعدم حصول أي تلوث للعینات بملوثات العینات ف

 المحیط أو تلوث المحیط بحمولة العینات من المیكروبات الممرضة.       
 معاییر األمان التي یجب مراعاتھا عند إنشاء المخبر:-

البد أن یحقق التصمیم بدایة معاییر األمان العامة والشخصیة والتي تعتمد إلى مدى بعید على نوع         
المحتوى المیكروبي للعینات التي ترد دوریاً إلى المخبر ، فكلما زادت درجة خطورة ووبائیة العوامل الممرضة 

 اللتزام بمعاییر اآلمان.المحمولة على العینات الواردة إلى المخبر كلما زادت أھمیة ا

 :ات الخطروفي ھذا اإلطار یمكن تصنیف المیكروبات الممرضة إلى فئات عدة تسمى فئ   

 فئة الخطر األولى : تضم المیكروبات التي ال یحتمل أن تسبب أمراضا أليٍ من اإلنسان أو الحیوان. -۱
حقیقي لصحة العامل المخبري أو فئة الخطر الثانیة : تشمل المیكروبات الممرضة التي ال تشكل تھدید  -۲

 المجتمع أو البیئة.
فئة الخطر الثالثة : ویندرج ضمن ھذه الفئة كل المیكروبات التي تسبب عادة مشاكل صحیة حقیقیة عند  -۳

 اإلنسان أو الحیوان ، لكنھا ال تنتشر عادة من فرد مصاب إلى آخر سلیم .
ممرضة التي تسبب مشاكل صحیة جدیة عند اإلنسان فئة الخطر الرابعة : تضم كل العوامل المیكروبیة ال -٤

 أو الحیوان والتي تنتقل عادة بسھولة من شخص آلخر بصورة مباشرة أو غیر مباشر .

والبد من االستناد إلى منشورات "منظمة الصحة العالمیة" وتحدیثاتھا الدوریة فیما یخص المحتوى المیكروبي 
 في العالم .للفئات سابقة الذكر وانتشارھا الجغرافي 

 ً  الموقــــــع  : -ثالثا

یجب أن یحقق الموقع مجموعة من الشروط التي تجعل من اتخاذ قرار إنشاء المخبر في الموقع المقترح قراراً 
سلیماً ولیس من الضروري أن تكون المجمعات المخبریة البیطریة الرئیسیة مثل المخبر التشخیصي المركزي 

 والعیادات البیطریة. قریبة من التجمعات الحیوانیة

أما مخابر المناطق واألقالیم یفضل أن تكون قریبة من التجمعات الحیوانیة والعیادات البیطریة، ویمكن أن  
یوضع المخبر في نفس المجمع الخاص بالعیادات البیطریة ھذا األمر یعود بالفائدة على الجمیع فیما یخص التنقل 
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ت البیطریة والمخبر، مما یتیح الفرصة للحصول على أعلى مستویات بین أماكن تواجد الحیوانات والعیادا
 للجدوى االقتصادیة التي تھم جمیع الشرائح ذات العالقة .

ومن المھم جداً أن یكون الموقع قریباً من الخدمات و األسواق التي تلعب دوراً مھماً في تأمین الراحة التامة 
قرب مكان سكن العاملین في المخبر مع تأمین جمیع االحتیاجات  للعاملین في المخبر ومن الخدمات المطلوبة

 الشخصیة الالزمة وھذا ما یتأتى عن طریق قرب المخبر من األماكن الحضریة .

ً  وفیما یلي نذكر أھم العوامل األساسیة التي  :إذا توفرت جعلت الموقع نموذجیا

 المواصالت : -۱

عملھم وبالعكس وكذلك التجھیزات والعینات بالشكل المالئم من  یجب تأمین نقل العاملین من أماكن إقامتھم إلى
المخبر وإلیھ في جمیع الظروف و األحوال لذلك من األمور األساسیة أن یكون المخبر محاطاُ  بشبكة طرق جیدة 

. 

 تزوید المخبر بالمـاء : -۲

ن انقطاع من خالل تزوید العمل المخبري یعتمد وبشكل أساسي على استخدام الماء  ویجب أن یتوفر الماء دو
 المخبر بالماء بعدید من الوسائل المتاحة وسیرد ذلك في بحث مفصل عن إمداد المخبر بالماء .

 تزوید المخبر الكھرباء : -۳

تعتبر الكھرباء من المسائل الضروریة الواجب تأمینھا بشكل مستقر ودائم ألن األجھزة المخبریة في معظمھا 
 ساعة مثل البرادات، الحاضنات ....الخ ۲٤التي تعمل على مدى تعمل بالكھرباء وخاصة تلك 

 وسائل االتصال : -٤

من الصعوبة في وقتنا الحاضر إتمام عمل ما دون وجود وسائل االتصال  الضروریة كالھاتف والفاكس وشبكة 
 المعلومات وذلك للتواصل وسھولة الحصول على المعلومات الالزمة.

 معامل أغذیة ...). -مراكز حدودیة -عیادات -العینات:( مزارعقرب المخبر ما أمكن من مصادر  -٥

 ً  البنـــــاء  :-رابعا

معظم مھندسي البناء لدیھم معرفة بسیطة وأحیاناً لیس لدیھم أیة معرفة تقنیة حول المخابر البیطریة،           
المخبر غامضة، لذلك یجب وحتى اللذین یمتلكون المعرفة منھم تبقى فكرتھم حول الوظائف التي سوف یؤدیھا 

أن یتم تزوید ھؤالء المھندسین بإرشادات واضحة قبل البدء بوضع التصامیم، واألبنیة المخبریة ھي أحد العوامل 
الھامة جداً في إنجاح العمل المخبري فبقدر ما تكون ھذه األبنیة مریحة للعاملین بقدر ما تكون النتائج أفضل، 

موذجیة لكل أجزاء البناء بشكل عام، مع اإلشارة إلى أنھ ال توجد خطط ثابتة أو لذلك یجب دراسة المواصفات الن
قوالب في تنفیذ البناء فكثیراً ما تتغیر الخطة وتصبح غیر مالئمة عندما تتعارض الخطط مع الواقع العملي 

 واإلمكانیات المادیة المتاحة. 

 ة لھا :وفیما یلي دراسة ألجزاء بناء المخابر مع الصفات النموذجی

 الســـقوف  : )۱

 یعتمد نوع السقف المختار عادةً على األسالیب المعماریة المحلیة، ویمكن التمییز بین نوعین من السقوف:       

 السقوف األفقیة:                                                             -۱
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 ه األمطار إال إذا عزلت من الخارج بشكل جید.ال یتطلب إنشاؤھا مھارة ولكنھا قد تكون سبباً في تسرب میا

 السقوف المائلة:  -۲

 وھي سھلة البناء إال أنھا أكثر كلفةُ من السقوف األفقیة ، ویمكن أن یتم بناؤھا بطریقتین : 

 السقف المائل باتجاه واحد . -آ

 السقف المائل باتجاھین (الجملون) -ب

 لتصریف المیاه . وفي كال النوعین السابقین یجب أن تزود بمیزاب

أما المواد المستخدمة في بناء السقوف فھي غالباً االسمنت أو اآلجر الذي یؤمن عزالً حراریاً ویفضل عزل 
 السقوف األفقیة اإلسمنتیة من الخارج بطبقة من البالط لتأمین العزل المائي والحراري. 

األلواح الخشبیة. ویجب أن تسمح السقوف المبنیة  أما من الداخل تكسى السقوف المائلة عادةً باأللواح الجبسیة أو
بالتحكم بدوران الھواء وأن تبنى حتى نھایات الجدران الخارجیة وذلك منعاً لدخول الحشرات والغبار، ویجب أن 
تكون سھلة التنظیف. ویجب طالء السقوف بطالء باھت غیر المع ذي أساس مائي وفي البلدان الحارة جداً یجب 

اع السقوف أعلى مما ھو علیھ في البلدان ذات المناخ المعتدل وأال یقل ارتفاعھ عن ثالثة أمتار في أن یكون ارتف
 كل األحوال.

 
 الجدران : )۲

من الطبیعي أن یعتمد بناء الجدران الخارجیة للمخابر على المواد المتوفرة محلیاُ مثل االسمنت أو اآلجر        
ومن األفضل أن یتم تغلیفھ من الخارج بطبقة من الحجر الذي بشكل عازالُ لمنع التأثر بالعوامل الجویة 

 الخارجیة.

ة ثابتة وخاصةُ جدران  غرفة الغسیل، أو تكون عبارة عن ألواح أما القواطع أو الجدران الداخلیة قد تكون إسمنتی
جبسیة أو ألواح خشبیة متحركة  یسھل تغییرھا مما یسمح مثالً بزیادة مساحة الوحدة المخبریة عندما تقتضي 

 الحاجة ذلك .

تسھیل عملیات غالباً ما تستخدم ھذه الجدران المتحركة لتقسیم المكاتب وغرفة المراجعات والمكتبة. ومن أجل 
التنظیف یجب دھن الجدران أو كسوتھا وأفضل دھان ھو الدھان الزیتي والذي یتمیز بسھولة تنظیفھ، ونشیر 

سم فوق مستوى سطح طاولة ٥۰أیضاً إلى أنھ یفضل استخدام السیرامیك في كسوة الجدران وذلك حتى ارتفاع 
 العمل .

 المواصفات المثالیة لجدران المخابر:

 یة بألوان مریحة وغیر المعة.أن تكون مطل -۱
 یجب أن تكون الجدران مقاومة للماء وخاصة في األماكن التي تستخدم فیھا كمیات كبیرة من الماء. -۲
 یجب أن تكون الجدران ملساء ال تحتوي على زوایا میتة أو تشققات منعاً لتجمع الحشرات أو الغبار. -۳
دمة في عملیات التنظیف وخصوصاُ أن معظم یجب أن یكون طالء الجدران مقاوماً للمنظفات المستخ -٤

 المنظفات ھي مواد كیمیائیة. 
 

 األرضیات: )۳
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غالباُ ما تتم كسوة األرضیات في المخابر بأحد أنواع الكساء المتوفر محلیاُ كالبالط أو الرخام وال ینصح 
أن تحقق األرضیات  باستخدام الموكیت أو السجاد في تغطیة األرضیات ألنھ یصبح مصدراُ للغبار وعموماُ یجب

 الشروط التالیة:

 أرضیات المخبر یجب أن تتحقق فیھا المواصفات التالیة :

 أال تكون أرض المخبر مسببة لالنزالق.  -۱
 تحتفظ بجودتھا لوقت طویل. -۲
 أن تكون مقاومة للماء. -۳
 سھلة التنظیف وذات میول یسھل عملیة التصریف. -٤
 أال تتأثر بالمواد الكیمائیة. -٥
 علیھا سھالً. أن یكون الوقوف -٦
 أن تكون فتحات الصرف الصحي محكمة ال تسمح بخروج الحشرات والقوارض. -۷
 أن تكون ثابتة غیر قابلة لالھتزاز أو الحركة. -۸
 أال تكون مصدر للضجیج واإلزعاج. -۹

 ویتم تشكیل أرضیات المخابر وفقاً لإلمكانیات المتاحة كما یلي:  

 االسمنت المسلح  : -۱

 وھو عبارة عن طبقة إسمنتیة مصقولة 

 رخیص ، قوي ، مقاوم لالھتزاز. :المحاسن

بارد، یتأثر بالكیماویات وخاصةً المركزة، یفضل وضع طبقة سطحیة أخرى فوقھا مما یجعل سطح  المساوئ:
 األرض أكثر جاذبیةً وراحةً  مثل : 

 البالط:  -آ

سم بأبعاد مختلفة تحتوي على قطع حجریة ۳بالطات سماكتھا وھي عبارة عن قطع إسمنتیة مصبوبة على شكل 
 أو رخامیة  ملونة توضع  فوق االسمنت.

 سھلة التنظیف، قویة التحمل جداً. المحاسن:

 باردة، مسببة لالنزالق، مصدرة للضجیج . المساوئ:

 ب ـالفینیل واللینولیوم:

 متوفر على شكل لفافات كبیرة أو على شكل قطع منتظمة. 

 قویة، تحتفظ بجودتھا لوقت طویل ، مقاومة للماء ، مریحة. :اسنالمح

 غالیة الثمن، مسببة لالنزالق، إال إذا استخدمت أنواع غیر مسببة لالنزالق  ، تتأثر المذیبات العضویة. :المساوئ

 السجاد : -ج

 یستخدم في المكاتب اإلداریة وقاعات االستقبال. 

 األرضیات الخشبیة : -۲
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 د األرضیات الخشبیة دافئة ومریحة وتقلل من احتمال تكسر الزجاجیات عند سقوطھا علیھا.  تع المحاسن:

 قابلة للتآكل ،باھظة الثمن، یمكن أن تغزوھا الحشرات والقوارض. المساوئ:

 
 النــوافــذ: )٤

 یعتبر وجود النوافذ ضروریاُ جداُ لما لھا من ایجابیات كثیرة تتلخص بما یلي:

 التیارات الھوائیة عبر النوافذ في تحریك الھواء داخل المخبر.االستفادة من  -۱
 االستفادة القصوى من اإلضاءة الطبیعیة في معظم ساعات النھار. -۲
 منع دخول األشخاص الغرباء إلى المخبر من خالل نوافذ األبواب.  -۳
 حمایة المخبر من دخول الغبار والحشرات والطیور. -٤
 أنھم لیسوا معزولین عن العالم الخارجي.تعطي العاملین في المخبر شعوراُ ب -٥

 أنواع النوافذ:  -

مھما تعددت المواد التي تستخدم في تصنیع إطارات النوافذ فإن النوافذ تعتمد أساساُ على الزجاج المحاط بإطار 
من الخشب أو األلمنیوم ویمكن استخدام الزجاج المضاعف في المواقع الصاخبة أو األقالیم الحارة (عازلة 

 لألصوات والتبادل الحراري).

أما فیما یتعلق بالمساحة التي تشعلھا النوافذ من الجدران فالنوافذ الواسعة تؤمن ضوءاً أكثر إال أنھا تشغل مساحةً 
أكبر من الفراغ الذي یمكن االستفادة منھ على الجدران، لذلك فإن عدة نوافذ صغیرة عوضاً عن واحدة كبیرة 

 المشكلة.یمكن أن یتغلب على ھذه 

یفضل أال تكون طاوالت العمل المخبري بعیدةً عن النوافذ وأال تقع النوافذ ً فوق طاولة العمل مباشرة، حیث 
یسمح ذلك بتأمین الضوء الالزم للعمل كما  أن ذلك یعطي العاملین في المخبر الشعور بالراحة، إال أن وضع 

في كثیر من األحیان، فالضوء القوي الداخل عبر  الطاوالت مباشرة تحت النوافذ قد یكون غیر مرغوب فیھ
النافذة قد یجعل لھب مصباح بنـزن غیر مرئي أثناء العمل، كما أن مد الیدین لفتح النوافذ فوق الطاوالت قد 

یسبب الكثیر من المشاكل ،كما یمكن أن تؤثر حرارة الشمس الساطعة من خالل ھذه النوافذ على نتائج 
 االختبارات .

ضل أن تكون طاوالت الكتابة فقط مباشرة تحت النوافذ. وفي البلدان التي یكون فیھا ضوء الشمس شدیداً لذلك یف
 قد یكون من الممكن استخدام أفاریز أو شرفات لتقلیل كمیة الضوء المباشرة المارة من خالل النافذة.

ستائر ذات أضالع یمكن تعدیلھا  كما أنھ یوجد خیار آخر وھو وضع ستائر معدنیة  أو بالستیكیة وھي عبارة عن
بزوایا متعددة إلدخال الضوء حسب الحاجة ،إال أن من مساوئھا صعوبة المحافظة على نظافتھا خصوصا في 

المناطق شدیدة الغبار. أخیراً قد تؤمن النوافذ السقفیة ضوءاً أكثر إال أن مشكلة رشح المیاه وضوء الشمس القوي 
 قد یحد من فوائدھا.

 
 :األبواب  )٥

تصنع األبواب عادةً من الخشب أومن ألواح الالتیھ المكسوة بقشور الخشب للتزیین أومن األلمنیوم الذي     
 یؤمن حمایة ضد الحریق.

وألن المخابر تحتوي على العدید من التجھیزات الضخمة التي یصعب إمرارھا من خالل الحجم القیاسي 
سم) وباب آخر  ۸۰بتصمیم باب واحد من الحجم القیاسي(حوالي األبواب، وعادةً یتم التغلب على ھذه المشكلة 
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سم) ویستخدم الحجم القیاسي لالستعماالت العادیة بینما یبقى الباب األخر مغلقاً لحین الحاجة  ٤۰بنصف الحجم (
 سم للمصراع الواحد .٦۰إلیھ، أو أن یتم تصمیم األبواب على نحو مصراعین متماثلین بعرض 

بواب بنافذة تسمح برؤیة أي شخص یمكن أن یكون في الجانب األخر من الباب قبل فتحھ، ویفضل أن تجھز األ
 سم طول) . ٦۰سم عرض، ۱٥)(۲سم ۹۰۰ومساحة الزجاج یجب أن ال تكون أكبر من (

ینبغي أن یفتح الباب  إلى داخل الممر ألنھ في حالة الطوارئ یكون من األسھل فتحھا بالنسبة لألشخاص 
ل الغرفة، إال أن ذلك یخلق أیضاً مشكلة، فحین یفتح الباب بسرعة نحو الممر فمن المحتمل أن الموجودین داخ

یتأذى أي شخص ھنا یمشي على طول الممر،  وال ینصح باستخدام األبواب المتأرجحة ألنھا ال تستخدم عادةً في 
 المخابر.

 لوحدات والغرف المخبریة.ومن الجدیر ذكره أن عدد األبواب یفضل أال یقل عن اثنین في جمیع ا

 

 

 طاوالت العمل :  )٦

غالباُ ما یكون العمل المخبري وقوفاُ لذالك یجب أن تتالءم الطاوالت مع طبیعة العمل ھذه وأن تصمم بارتفاع   
سم ، ویجب أن یكون األثاث ذو نوعیة جیدة ألنھ ینبغي أن یستخدم لسنوات طویلة، أیضاً ٦۰سم وعرض۹۰

ي حادث طارئ قد یؤثر على سیر العمل. یجب أن تكون الطاوالت ثابتة وغیر قابلة لالھتزاز نھائیاُ منعاُ أل
ویفضل أن تكون الطاوالت مزودة بخزائن  وأدراج توضع فیھا األدوات باإلضافة إلى رفوف علویة بطول 

 سم توضع علیھا أوعیة زجاجیة تحتوي على المحالیل و المشعرات. ٦۰وعرض مناسبین وارتفاع حوالي 

                               المواصفات النموذجیة لطاوالت العمل :      

 أن تكون مریحة للعمل وقوفاً أو جلوساً. -۱
 سم  على األقل ۱٥أن تكون مرتفعة عن األرض  -۲
 أن تكون متینة قویة التحمل مقاومة للمواد الكیمیائیة . -۳
 أال یكون لھا حواف وزوایا حادة مؤذیة للعاملین.  -٤

 لعمل، وسوف نستعرضھا بالتفصیل مع محاسنھا ومساوئھا:ھناك الكثیر من المواد المالئمة لتصنیع طاوالت ا

 الرخام والسیرامیك: – ۱

یمكن أن یستخدم الطوب في بناء الطاوالت الثابتة وتغطى من األعلى بطبقة من الرخام أو السیرامیك أو اآلجر  
. 

 قوي التحمل ، سھل التنظیف، السیرامیك واآلجر مقاوم لعملیات التآكل،  المحاسن :

 الرخام یتأثر بالمواد الكیمیائیة (أحماض ، أسس ). المساوئ :

 الخشب :-۲

یمكن أن یتم تصنیع الطاوالت من الخشب (الصلب، اللین، المضغوط ..الخ) المغلف بطبقة صلبة مقاومة  
 كالفورمیكا. 

 قوي التحمل ویسھل التعامل معھ، مقاوم لعملیات التآكل، سھل التنظیف. المحاسن :
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 الخشب بشكل عام ضیف المقاومة للماء.                                            :المساوئ 

 الطاوالت المعدنیة:-۳

یكون ھیكل الطاوالت مصنعاُ من المعدن وسطحھا من الفوالذ الصلب المقاوم للصدأ أو من الخشب المغلف 
 بطبقة صلبة مقاومة كالفورمیكا. 

الت المصنعة من مواد عضویة قویة جداً ومقاومة للمؤثرات الفیزیاثیة كما بدأت تنتشر حدیثاً بعض الطاو
 والكیمیائیة كالسیللوز المقوى (التریسبا) واالیبوكسي ولكنھا غالیة الثمن وصعبة التركیب والتشكیل . 

 

 

 (الكبائن):  طاوالت العمل المحمیة

وھي عبارة عن كبائن شبھ مغلقة مزودة بأنظمة فلترة وتعقیم للھواء  داخلھا متصلة مع الوسط الخارجي      
بواسطة أنبوب مزود بساحبة ھواء تضخ الھواء غلى خارج المخبر  مما یتیح استبعاد أكبر قدر ممكن من 

 جزیئات الغبار والمیكروبات الملوثة للھواء.

 

 :زائن ــالخ )۷

المواد واألجھزة المخبریة لحفظ  وفي المخابر والمستندات البیاناتحفظ تستخدم الخزائن في المكاتب ل     
 .الحساسة والغالیة الثمن  وخاصةً 

شكل خزائن ثابتة مبنیة تحت طاوالت العمل أو على شكل خزائن متحركة تكون الخزائن في المخابر على قد و
لیھا وھي مفیدة وخاصةً إذا إتحت طاولة العمل وتثبت كون الخزائن معلقة منزلقة تحت الطاوالت ،ویمكن أن ت

 .، وباإلضافة إلى ما ذكر آنفاً ھناك نوع آخر وھو الخزائن المثبتة على الجدران كانت الطاولة كلھا متحركة 

 : الثابتةخزائن ال -۱

 .وھي خزائن إسمنتیة تصمم تحت طاوالت العمل بحیث تتم االستفادة من الفراغ تحت الطاولة  
 أقل مما یجعلھا أرخص وأسھل بناًء. تتطلب موادً  المحاسن:
 ، صعبة التنظیف.والتصغیردائمة وغیر قابلة للتوسیع  المساوئ:

 : المتحركةخزائن ال -۲

تحت طاوالت العمل، ویمكن تجھیزھا  تنزلـقى األرض وتقف عل وھي خزائن من الخشب أو األلمنیوم 
 بعجالت.
 مرنة جداً ویمكن وضعھا في أي مكان تحت الطاوالت، ویمكن استخدامھا بشكل مستقل. المحاسن:
 غالیة الثمن، وإذا كانت األرض دائمة الرطوبة فیمكن أن یتضرر الخشب. المساوئ:

 خزائن معلقة :  -۳

 وھي مفیدة وخاصةً إذا كانت الطاولة كلھا متحركة  یداً عن األرضبعطاولة العمل وإلى  تثبت
 المحاسن: 

 ، وال یوجد مشكلة في حال وجود رطوبة في األرض.سھل جداً  تنظیف األرض تحتھا
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 المساوئ: 
 ، ویجب أن یكون التثبیت تحت الطاولة جیداً.المتحركةلیست مرنة مقارنةً مع الخزائن 

 : نارعلى الجد المثبتة خزائنال -٤

زجاجیة متر تقریباً ویفضل  أن تكون أبوابھا ۱,٥ھذه الخزائن عملیة جداً حیث یتم تركیبھا على الجدران بارتفاع 
  لسھولة استخدامھا ومعرفة األدوات المطلوبة فیما لو كانت موجودة فیھا أم ال ودون فتحھا. منزلقة

 

 ً  الخدمــــات  -خامسا

 المیـــــــــــاه : )۱

العمل المخبري یعتمد وبشكل أساسي على استخدام الماء  ویجب أن یتوفر الماء دون انقطاع من خالل تزوید 
 المخبر بالماء، ویتم تزوید المخبر بالماء بإحدى الطرق التالیة:

 الشبكة الرئیسیة: -۱

 ضة لالنقطاعتعد من المصادر الھامة للمیاه النقیة والمعقمة بالكلور في حال توفرھا إال أنھا معر

 لذلك یجب أن یتم تأمین مصدر آخر مرادف لھا.

 الخزان العلوي: -۲

وھو عبارة عن خزان مصنوع من المعدن الغیر قابل للصدأ أومن البالستیك المقاوم لھ فتحة كبیرة من     
، وھي األعلى تسمح بإجراء عملیات التنظیف والصیانة بسھولة والتي یفضل أن تتم بشكل دوري كل ستة أشھر

خزانات مختلفة األحجام والقیاسات حسب كمیة المیاه التي یحتاجھا المخبر یوضع على سطح المخبر، حیث یزود 
 المخبر بالماء لعدة أیام وبضغط ثابت إلى المخبر.

 الخزان األرضي: -۳

عبارة عن خزان إسمنتي یوضع على مستوى سطح األرض أو یصمم خزان ضخم في القبو حیث یمكن أن 
 الماء إلى خزان السطح . یضخ

 اآلبــــار:-٤

 الطریقة تزود المخابر بالمیاه الجیدة وخاصةً إذا كان المخبر في منطقة ال تصلھا میاه الشبكة الرئیسیة. ھذه

 وسائل النقل :-٥

 ال یتم اللجوء إلى نقل الماء بوسائل النقل المزودة بخزانات إال في حاالت الطوارئ. 

 الكھربــــــــاء : )۲

باتت الطاقة الكھربائیة أحد أھم الركائز التي یبنى علیھا نجاح العمل المخبري وخاصةً في ظل التطور العلمي 
في مجال األجھزة المخبریة الكھربائیة والرقمیة ویتم توفیر التیار الكھربائي الدائم والمستقر بإحدى الطرق 

 :التالیة

 الشبكة الرئیسیة: -۱
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وتعتبر المصدر الرئیسي للتیار الكھربائي  والذي یعتمد علیھ إال أن انقطاع في التیار الكھربائي یجعل من  
 الصعوبة بمكان االعتماد على مصدر واحد للتیار الكھربائي     

 المولدات: -۲

الخیار الثاني والذي تعد المولدات الخیار األول في حال عدم توفر التیار الكھربائي عن طریق الشبكة الرئیسیة،و
یعتمد علیھ في حال انقطاع التیار الكھربائي ویفض أن یتم برمجة عمل المولدة بشكل أوتوماتیكي عند انقطاع 

 التیار الكھربائي من الشبكة الرئیسیة

تعتبر الكھرباء من المسائل الضروریة الواجب تأمینھا بشكل مستقر ودائم ألن األجھزة المخبریة في معظمھا  
 ساعة مثل البرادات، الحاضنات ....الخ ۲٤مل بالكھرباء وخاصة تلك التي تعمل على مدى تع

 وسائـل االتـصال : )۳

من الصعوبة في وقتنا الحاضر إتمام عمل مادون وجود وسائل االتصال  الضروریة كالھاتف والفاكس وشبكة 
 المعلومات وذلك للتواصل وسھولة الحصول على المعلومات الالزمة.

 ـل التنقـل :وسائ )٤

یجب أن یتوفر في المخبر سیارة خدمة واحدة على األقل تسھل تحرك العاملین خارج المخبر أثناء أدائھم لبعض 
األعمال الضروریة كالمراقبة الحقلیة ونقل العینات ...الخ، و من األمور األساسیة أیضاً أن یكون المخبر محاطاُ  

 بشبكة طرق جیدة .

 اإلضاءة: )٥

ل االعتماد على اإلضاءة الطبیعیة وخاصةً في المخابر والغرف ذات النوافذ الجیدة وخصوصاً في من األفض    
فولت للمتر   ٥ساعات العمل النھـاریة أما في الغرف الداخلیة والممرات فیجب توفیر إضاءة صناعیة ال تقل عن

 فولت للمخابر. ۱۰المربع الواحد للممرات وغرف األعمال المكتبیة و

 از:الغــــ )٦

یتم إمداد المخبر بالغاز عن طریق تأمین عبوات الغاز المسال التي توضع عادةً تحت الطاوالت ویتم        
توصیلھا مع بواسطة خرطوم مزود في نھایتھ بمنظم خاص ، وفي حال وجود اسطوانات غاز مملوءة زائدة عن 

 حاجة المخبر یفضل حفظھا في المستودعات.

 

 الصرف الصحي: )۷

وفر شبكة صرف صحي محلیة تتصل نھایتھا مع شبكة الصرف الصحي الرئیسیة وفي حال عدم یجب أن یت
 توفر شبكة صرف صحي رئیسیة یتم توصیل الشبكة المحلیة إلى حفرة بعیداً عن بناء المخبر .

 ساحبات الھواء: )۸

ى خارج المخبر أثناء من أن یتم تزوید نوافذ المخبر بساحبات ھواء كھربائیة من أجل سحب األبخرة والروائح إل
 .لى راحة وصحة العاملین في المخبرالعمل حرصاً ع

 التخلص من النفایات : )۹
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یعد التخلص الصحي والفني من النفایات من أساسیات الصحة العامة والبیئیة وفي ھذا المقام یجب أن نعلم أن 
إتالفھا ومن طرق التخلص الصحي من النفایات وخاصةً الناتجة عن مخابر األحیاء الدقیقة یجب تعقیمھا قبل 

 النفایات نذكر:

 

 المرامد:  -۱

وأفضلھا تلك المزودة بحارقات إضافیة عند فوھتھا لمنع مسببات األمراض من أن تخرج دون القضاء علیھا 
 وخاصةً التي تستخدم في وحدات التشریح المرضي السریري .

 الحفر الصحیة:  -۲

ویتم ذلك بعمل حفرتین بجانب بعضھا البعض تستعمالن بشكل متناوب للتخلص من النفایات العضویة بشكل 
 خاص والتي تتفسخ وتتحلل خالل عدة أشھر، ویجب أال تكون الحفر الصحیة قریبة من أنابیب المیاه النظیفة. 

 الموصدة: -۳

ة على مسببات مرضیة معدیة في مخابر األحیاء تستعمل الموصدة لتعقیم  النفایات المخبریة وخاصةً الحاوی
 الدقیقة وذلك قبل عملیة التخلص من ھذه النفایات .                                   

 وفي نھایة ھذا الفصل نذكر وباختصار أھم ما جاء فیھ من مالحظات تتعلق ببناء المخبر وكساؤه: -
الملمس وسھلة التنظیف ومقاومة في نفس الوقت  الجدران والسقوف واألرضیات: یجب أن تكون ناعمة -۱

 لتأثیر المعقمات والمنظفات المستخدمة روتینیاً في المخبر. 
                                                                                                                                                          مقاومة األرضیات لالنزالق.                                                                                                     -۲
من غیر المقبول تغذیة البناء بالسوائل المختلفة /ماء،غاز،وقود.../ بواسطة تمدیدات أنبوبیة سقفیة ما لم  -۳

 مة اإلغالق وقابلة للتنظیف دوریاً .تكن ھذه التمدیدات مغلفة بطریقة محك
النوافذ واألبواب: یتوجب غلقھا أثناء بدء العمل المخبري وذلك لتقلیل الجفاف فضالً عن أنھا یجب أن  -٤

تصمم بحیث ال تصبح مجمعاً للغبار وبحیث تكون سھلة التنظیف وتضمن ثباتاً في درجة حرارة الغرفة 
قلة المحتوى المیكروبي وبطء انسیاب الغبار معھ إلى  )م وتؤمن نوعیة ھواء جیدة من حیث۱۸-۲۷(

 الداخل ،كما ینصح بتركیب نظام تنقیة للھواء الداخل والخارج من المخبر على النوافذ.
أنظمة شفط األبخرة التي تركب في غرف المخابر یجب أن تضمن عدم التعرض للغبار الناجم من  -٥

ذلك الناجم عن التعامل مع العینات الحاویة على التعامل مع منابت الزرع المیكروبي الجافة ،وك
 الغبار(المساحیق) .

عندما یكون موقع المخبر موقعاً مشمساً بشدة یصبح من الضروري تأمین تجھیزات للوقایة من أشعة  -٦
 الشمس وتركب على النوافذ من الخارج حتى ال تكون مجمعاً للغبار عند تركیبھا في الداخل.

 ً  ر:أقسام المخبــ -سادسا

توجد خطوط أساسیة یمكن االعتماد علیھا في تقسیم المخبر إلى وحدات مخبریة وغرف ملحقة        
 ومكاتب.... الخ .                                                  

 ومن الجدیر بالذكر أن ھناك بعض المالحظات األساسیة یجب أخذھا بعین االعتبار أھمھا: 

 االستقبال واالنتظار بعیدةً عن الوحدات المخبریة.أن تكون قاعة -۱  

 أن تكون الحظائر خارج بناء المخبر.-۲
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 أن تكون الغرف الملحقة بالمخابر قریبة من المخابر التابعة لھا .-۳

 أن تكون الغرف اإلداریة والمرافق في جناح خاص معزول عن المخابر.-٤

 الوحدات المخبریة : -۱

والوحدة المخبریة في جمیع أنواع المخابر تتألف بشكل أساسي من غرفة تحتوي على جزء مخبري واحد ماعدا  
مخابر التعلیم والتي یمكن أن یتواجد في وحداتھ المخبریة عدة أجزاء مخبریھ تكفي لتدریب مجموعة من الطالب 

لذي یسمح بسھولة الحركة أثناء العمل وتقدر والجزء المخبري یتألف من طاولة العمل والممر الذي یقع خلفھا وا
متر الشكل ویفضل وضع طاولة مكتبیة مع جھاز ٦متر وطوالً ۱,٥األبعاد المثلى للجزء المخبري عرضاً حوالي 

حاسوب ضمن المخبر إلنجاز بعض األعمال المكتبیة ، كما یجب أن یزود المخبر التعلیمي بجھاز عرض 
ط بیضاء اللون و أن تكون الغرف الملحقة بالوحدات المخبریة مجاورة (بروجكتور) مع شاشة عرض أو إسقا

 ).۳تماماً للوحدات المخبریة ذات العالقة . الشكل رقم(

 المكاتب اإلداریة:  -۲

وتشمل جمیع الغرف التي تؤمن الخدمات واألعمال المكتبیة واإلداریة ومنھا مكاتب العاملین والباحثین من 
یین واإلدارة والسكرتاریا والطباعة ودیوان األوراق ومن األفضل أن توجد غرفة واألساتذة واألطباء البیطر

خاصة للمراقبة مزودة بشاشة مراقبة متصلة بمجموعة من الكامیرات الموزعة في جمیع األماكن الحساسة في 
ن الضروري البناء، تتطلب المخابر الحدیثة وجود الحاسوب لمعالجة النتائج والبیانات لذلك یمكن أن یكون م

 تأسیس غرفة خاصة للحواسیب، أو یمكن وضعھا في غرفة المخبر .

 التابعة للوحدات المخبریة : الغرف  -۳

 تتنوع ھذه الغرف حسب نوع الوحدات المخبریة وسنأتي على شرحھا بالتفصیل الحقاً.

 قاعة االستقبال : -٤

وھي عبارة عن بھو كبیر یتضمن مكتب االستعالمات ویسمح بجلوس عدد من المراجعین بشكل مریح ویفضل  
 أن تكون قریبة من الكافتیریا.

 

 قاعة االجتماعات والمحاضرات: -٥

وھي على أقل تقدیر غرفة لالجتماعات أو إللقاء المحاضرات العلمیة في جمیع أنواع المخابر وخاصةً في 
 یمیة.المخابر التعل

 قاعة المطالعة واإلنترنت والمكتبـة: -٦

وتعتبر من األقسام الھامة خاصةً في المخابر التعلیمیة حیث تؤمن لمرتادیھا المراجع الالزمة لألبحاث من خالل  
الكتب المتوفرة وعن طریق الشابكة ویفضل أن یتوفر فیھا آلة تصویر فوتوكوبي للمحافظة على بقاء المراجع 

 داخل المكتبة.

 قاعة االستراحة : -۷

ال یجوز تناول الطعام والشراب والتدخین في الوحدات المخبریة لذلك البد من وجود مكان خاص (كافتیریا )  
 یستطیع العاملون أخذ قسط من الراحة فیھ وأیضاً یستطیع المراجعون تمضیة وقت االنتظار في ھذا المكان.
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 المستودع : -۸

ذي یزود المخبر بكل المواد المخزنة فیھ مسبقاً ویجب أن یتمتع بإجراءات من األقسام الھامة في المخبر وھو ال
 حمایة خاصة.

 الحمامات :  -۹

یعد وجود حمامات خاصة بالرجال وحمامات خاصة بالنساء أمراً ضروریاً جداً كما أن وجود حمامات لالغتسال 
 ضروریاً أیضاً وخاصةً في حظائر الحیوانات . 

 ً  تصنیف المخابـــر -سابعا

 تصنف المخابر حسب الخدمات التي تؤدیھا والتي یمكن اختصارھا بما یلي: 

     وتقوم فیھا المخابر التشخیصیة كمخبر المنطقة والمخبر اإلقلیمي والمخبر المركزي.                                                  خدمة تشخیصیة: -۱
التعلیمیة في مراكز التأھیل والتدریب وفي المؤسسات خدمة تعلیمیة وتدریبیة: وتقوم علیھا المخابر  -۲

 التعلیمیة كالمعاھد والكلیات .
حیث تقوم بھذا الدور مخابر إنتاج اللقاحات واألمصال المستخدمة في وقایة الثروة  :خدمة إنتاجیة -۳

 الحیوانیة من األمراض .
 خدمة بحثیة متطورة تقدمھا مخابر األبحاث.  -٤

 لمخابر وفقاً للخدمات التي تؤدیھا:وسندرس بالتفصیل تصنیف ا

 المخابر التشخیصیة : - ۱ً

 مخبر المنطقة : -آ

وھو من أبسط المخابر من حیث الحجم والتجھیزات وھو األقرب إلى أماكن تواجد الحیوانات والعیادات  
البیطریة مما یسھل وصول العینات إلیھ  والمطلوب منھ إجراء االختبارات التشخیصیة البسیطة كتلوین العینات 

على القیام باختبار ما یمكن إحالة  وفحصھا وبعض اختبارات التراص المتاحة، وفي حال عدم قدرة ھذا المخبر
 العینات إلى المخبر اإلقلیمي.

 المخابر اإلقلیمیة  :-ب

 یشترط لوجود مخبر إقلیمي أن یقوم ھذا المخبر بالمھام التالیة:

إجراء الفحوص على العینات واالستغناء عن إرسالھا إلى المخبر المركزي خصوصاً إذا كان ھناك ثمة  -۱
 صعوبات في نقلھا. 

یؤمن خدمة أوسع تشمل أكبر عدد ممكن من المربین والذین  ال یمكن خدمتھم عن طریق مخابر  أن -۲
 المنطقة.

تشخیص أمراض مستوطنة و خطیرة في ھذا اإلقلیم وغیر متواجدة في إقلیم آخر أو قرب المخبر  -۳
 المركزي . 

ختبارات التي تجري عن عمل مخبر المنطقة ینبغي أن یكون المخبر اإلقلیمي قادراً على إجراء كل اال -٤
 طریق مخابر المناطق وأن یقدم أیضاً الخدمة التشخیصیة المحلیة لھذه المناطق

الزرع الجرثومي بحیث یجب أن یمتلك مخبر المنطقة المواد والتجھیزات التي تؤھلھ للقیام بعملیات  -٥
المرضیة  الزرع الجرثومي وتحدید ماھیة مسببات األمراض وتحدید مدى حساسیة ھذه المسببات

 للصادات الحیویة (القدرة على القیام بإجراء اختبار التحسس الجرثومي للصادات الحیویة )
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إجراء االختبارات المصلیة التي یجب أن یكون المخبر اإلقلیمي قادراً على القیام بأغلب اختبارات  -٦
 التشخیص المصلیة بوجود الحد األدنى من األدوات والتجھیزات .

 المركزي:المخبر  -جـ

من المعروف أنھ یجب أن یوجد مخبر مركزي واحد على األقل في أي بلد من بلدان العالم  وھذا المخبر یقوم 
 باألعمال التالیة :

القیام باألعمال الموكلة لكل من مخبر المنطقة والمخبر اإلقلیمي ولذلك لیس من الضروري كل من مخبر  -۱
 ذي یتواجد فیھ المخبر المركزي. المنطقة والمخبر اإلقلیمي في اإلقلیم ال

یقوم المخبر باستقبال العینات المرسلة من مخبر المنطقة أو المخبر اإلقلیمي إلجراء بعض الفحوص  -۲
الالزمة والتي ال یكون مخبر المنطقة والمخبر اإلقلیمي قادرین على إجرائھا، حیث یشكل المخبر 

متخصصة، فھنالك تقنیات كثیرة بالغة التكلفة التشخیصي المركزي مركزاً لالختبارات والتقنیات ال
والتعقید وال یمكن أن تتوفر أو تستخدم في المخابر الصغیرة، أما المخبر التشخیصي المركزي فیعتبر 

 قادراً على إجراء ھذه التقنیات ألنھ یملك الخبرة والمعدات والتجھیزات.

جة في مخابر اإلنتاج للمصادقة على كذلك فإن اختبارات النوعیة ومدى صالحیة بعض المواد المنت
 صالحیتھا.

بما أن المخبر المركزي مجھز تجھیزاً ممیزاً عن باقي المخابر فھو یعتبر مركزاً لتأھیل وتدریب  -۳
العاملین التقنیین والمخبریین بسبب توفر الخبرات والتقنیات الكبیرة فیھ، حیث یمكنھا تأمین التدریب 

رھم والذي یتطلب ضرورة توفر التجھیزات والمواد التعلیمیة في ھذا الالزم للتقنیین المخبریین وغی
المخبر،  مما یؤمن الموارد البشریة التي تتمتع بالكفاءة المطلوبة لنجاح العمل المخبري في جمیع 

 المخابر التي سترفد إلیھا ھذه الموارد البشریة. 
ل األخرى أو مع بعض المنظمات الدولیة یقوم المخبر المركزي بالتواصل مع المخابر المركزیة في الدو -٤

ذات العالقة فیما یخص أعمال تشخیص وجود مرض ما أو أعمال المراقبة البیطریة أو أحد أشكال 
 التعاون من خالل تنفیذ االتفاقیات  الموقعة بین البلدین.

 المخابر المتخصصة:-د

ع محدد من الحیوانات وذلك نظراً لكونھا وھي المخابر التي تقدم خدمة محددة تتعلق بمسبب مرضي واحد أو نو
مجھزة بخبرات عظیمة تتعلق باألمور المخبریة لھذا المرض الخاص وھي تختلف بشكل كبیر اعتماداً على 

 التقنیة التخصصیة التي تقوم علیھا.

 المخابر اإلنتاجیة: - ۲ً

خابر مراقبة النوعیة، والمخابر وتشمل ھذه المخابر أنواع متعددة مثل مخابر إنتاج اللقاحات واألمصال ، م
الخاصة بعملیات الزرع، أو وسم المزارع و األمصال، لذلك فھي غالباً ما تحتاج إلى تجھیزات تتفق مع 

وظائفھا.وغالباً ما یلحق بالمخابر اإلنتاجیة حظائر للحیوانات الختبار فعالیة اللقاحات المنتجة، أو األمصال 
 التشخیصیة أو اختبار.

 بر التعلیمیة : المخا- ۳ً

وھي المخابر المتوفرة في المدارس المھنیة البیطریة وفي المعاھد الطبیة والكلیات، والتي تقدم المعارف والعلوم 
 ) .٤والتجارب الالزمة للدارسین في ھذه المخابر لیكونوا قادرین على العمل مستقبالً في ھذا المجال الشكل رقم(

 مخابر األبحاث : - ٤ً
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األبحاث تختلف احتیاجاتھا بشكل قلیل عن احتیاجات المخابر التشخیصیة. واالختالفات الرئیسیة قد تكون مخابر 
في المساحة المخصصة للعمل ففي المخابر التشخیصیة تتحدد المساحة انطالقاً من نظام العمل وحجم العمل 

سب مشروع البحث أو الباحث والفریق الجاري  في المخبر، أما في مخابر األبحاث فغالباً ما تتحدد المساحة ح
الذي سوف یعمل معھ ، ویجب أن تكون المساحة المخصصة للعمل قابلةً للتغییر، ألن العمل الذي سوف ینجز 

 یختلف باختالف برامج البحث.

 أما التشابھ الرئیسي بینھا وبین المخابر التشخیصیة فھو فیما تقدمھ من خدمات تشبھ تلك الموجودة في المخابر
التشخیصیة إجراء الفحوص على العینات واالستغناء عن إرسالھا إلى المخابر التشخیصیة مثل االختبارات 

 التشخیصیة كإجراء الفحوص على العینات وتلوینھا وفحصھا وبعض اختبارات التراص .

 الفصل الثاني
 الوحدات المخبریة

تقسم المخابر إلى عدة أنواع وكل نوع إلى عدة وحدات مخبریة وذلك تبعاً لألغراض والخدمات التي صممت من 
 أجلھا: 

 مخبر األحیاء الدقیقة : -أوالً 

یتألف مخبر األحیاء الدقیقة من الوحدات المتخصصة كزحدة الجراثیم والحمات والطفیلیات والفطور وفیما یلي 
 حدات :دراسة تفصیلیة لھذه الو

 وحدة الجراثیـــم: -۱

وحدة الجراثیم تقوم بكافة األعمال المتعلقة بتشخیص وزرع وعزل مسببات األمراض الجرثومیة من العینات 
المرضیة الواردة إلى المخبر ثم تحضیر الشرائح وتلوینھا وفحصھا بالمجھر للتعرف على ماھیتھا وإجراء 

اختبار تحسس الجراثیم للصادات الحیویة الختیار العالج األمثل االختبارات الكیمیاحیویة والمصلیة وإجراء 
باإلضافة إلى حقن حیوان التجربة للوقوف على األعراض والتغیرات التشریحیة وستتم دراسة مخبر الجراثیـم 

من النوع التعلیمي  ( مخابر التعلیم ) التي توجد عادة في الكلیات والمعاھد الطبیة التي تكون مصممة عادة 
 لتحقق الغایة التعلیمیة والتي یجب أن یتوفر فیھا ما یلي :

 التجھیزات الثابتة في وحدة الجراثیم:  :  - ۱ً

ویقصد بالتجھیزات الثابتة بناء المخبر و بقدر ما تكون ھذا البناء مریحاً بقدر ما تكون نتائج العمل أفضل لذلك  
میع أجزاء بناء المخبر ویجب أن تتوفر في المخبر یجب أن یتوفر في ھذا المخبر المواصفات النموذجیة لج

 بمكوناتھ كلھا الشروط التالیة :

 الجدران :

یجب أن تبنى الجدران من أمتن مواد البناء المتوفرة كاالسمنت المسلح وأن تكون السطوح الداخلیة لجدران 
الداخلیة ناعمة (السیرامیــك) المخبر ناعمة وكتومة ومقاومة ألعمال التنظیف. ویفضل أن تكون كسوة الجدران 

سم فوق مستوى طاوالت العمل إذا كانت الطاوالت جداریة.  ٤٥ – ۳۰لسھولة التنظیف، وذلك على ارتفاع من 
 أو أن تكون مطلیة بطالء مقاوم للماء إذا كانت الطاوالت موضوعة بشكل متواز ٍ في وسط غرفة المخبر.

 األرضیة :
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ماء، سھلة الشطف، والتنظیف، قویة التحمل، وأن تحقق نسبة میل باتجاه یجب أن تكون األرضیات كتومة لل
المصرف، حتى ال تتجمع المیاه على شكل برك مؤدیة إلى التلوث في المخبر، واختیار األرضیة المناسبة للتقلیل 

 ما أمكن من تسرب الغبار والتخلص منھ خالل عملیات التنظیف الیومیة.

 النوافذ :

افذ األغراض التي صممت من أجلھا وھي السماح للضوء بالدخول والتھویة ومنع دخول یجب أن تحقق النو
الغبار والحشرات إلى المخبر والمحافظة ما أمكن على المخبر ضمن الحدود الدنیا للتلوث ویفضل أن یتواجد 

اثیم ویمكن التغلب عدة نوافذ صغیرة بدالً من واحدة كبیرة،  فالغبار یعد عدو المخابر األول بما یحملھ من جر
على ھذه المشكلة من خالل اختیار الموقع باإلضافة إلى العنایة بحجم الغرف واألبواب والنوافذ، ومن المعلوم أن 

 ھناك عالقة طردیة بین مساحة الوحدة المخبریة ومساحة النوافذ المخصصة لھا .

 األبواب :

كن من إخالء المخبر بأمان في حاالت الحوادث یجب أن یكون لكل وحدة مخبریة بابان یفتحان للداخل للتم
"كالحریق مثال"، وتكون مصنعة عادة من مادة الخشب ،وألن المخابر تحتوي على العدید من التجھیزات 

الضخمة التي یصعب إمرارھا من خالل الحجم القیاسي األبواب، وعادةً یتم التغلب على ھذه المشكلة بتصمیم 
سم ویستخدم الحجم القیاسي  ٤۰سم) وباب آخر بعرض ۸۰(بعرض حوالي  باب واحد باألبعاد القیاسیة

لالستعماالت العادیة بینما یبقى الباب اآلخر مغلقاً لحین الحاجة إلیھ، أو أن یتم تصمیم األبواب على نحو 
 سم للمصراع الواحد.٦۰مصراعین متماثلین بعرض 

أي شخص یمكن أن یكون في الجانب األخر من الباب  ویفضل أن تجھز األبواب بنافذة تسمح بالمراقبة أو برؤیة
 سم طول) . ٦۰سم عرض، ۱٥)(۲سم ۹۰۰قبل فتحھ، ومساحة الزجاج یجب أن ال تكون أكبر من (

 طاوالت العمل :

عندما یتم تجھیز طاوالت العمل من االسمنت والسیرامیك تصبح ھذه الطاوالت من األثاث الثابت ویكون 
 سم. ٦۰سم وعرضھا  ۹۰ارتفاعھا للعمل وقوفاً 

 الخزائن :

تستخدم الخزائن عادة لوضع المواد وبعض األجھزة، وعادة تكون ھذه الخزائن مبنیة تحت طاوالت العمل 
 السابقة الذكر.

 المیـــاه :

یعد تزوید وحدة الجراثیم بالماء الموثوق أمر ضروري جداً  ویكون مصدره الشبكة الرئیسیة للمدینة وباإلضافة 
یجب أن یتم إمداد المخبر بالماء بأحد أنواع الخزانات (العلویة ،األرضیة...الخ ، ویجب تنظیف الخزان  إلى ذلك

 وصیانتھ كل ستة أشھر.

 الكھربــــاء :

یعد تأمین الطاقة الكھربائیة من مصدر موثوق من األمور األساسیة في المخابر الحدیثة، ویتم تأمینھا من الشبكة 
 مع مولدة احتیاطیة تزود المخبر بالكھرباء في حال انقطاع التیار الكھربائي.الكھربائیة الرئیسیة 

 اإلضاءة :

یجب أن تكون دارة اإلضاءة منفصلة عن دارة الطاقة الكھربائیة الخاصة بالعمل وتعد اإلضاءة بقوة كھربائیة 
ماً في عملیات الفحص كافیة ضمن المخبر. اإلضاءة الجیدة في المخبر فاإلضاءة تلعب دوراً ھا ۲وات/م ۱۰
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المجھري واألعمال الحیویة األخرى الجاریة في المخبر ویمكن التحكم باإلضاءة من خالل اتجاه المخبر أثناء 
 تصمیمھ من ناحیة ومن ناحیة أخرى من خالل اإلضاءة االصطناعیة.

 الغاز :

جود عدد كبیر من االسطوانات یتم توفیر الغاز المسال والمعبأ في اسطوانات حیث تحفظ داخل المخبر وعند و
 وزائد عن حاجة المخبر یفضل تخزینھا خارج المخبر في المستودعات.

 األثاث المتحرك : –ً◌  ۲

ھو مجموعة األثاث التي توفر بعض الخدمات في المخبر، وھو مؤلف من طاوالت متحركة لھا أدراج تفید في 
المستخدمة أثناء العمل الجرثومي، أما الطاوالت  وضع األدوات، مثل المشارط والمالقط والمقصات والشرائح

الموزعة في المخبر على شكل صفوف "وحدات مخبریة" فھي عبارة عن طاوالت معدنیة غالباً، یفضل أن تكون 
سطوحھا مصنوعة من مادة الستیل، وسطحھا مصقول لسھولة تنظیفھا وتعقیمھا لھا رفوف مرتفعة لوضع 

عمل باإلضافة إلى أدراج لوضع األدوات وتزود ھذه الطاوالت بمآخذ كھربائیة الصبغات والمحالیل الالزمة لل
 ).٥ومآخذ للغاز وفي وسطھا حوض مزود بصنابیر میاه، یستعمل في عملیات تلوین المحضرات.الشكل رقم(

ي سم ) ویزود المخبر أیضا بمجموعة من األثاث الثابت الذ ۹۰ارتفاع ھذه الطاوالت مناسب للعمل وقوفاً ( 
یسھل العمل في المخبر مثل : طاولة مكتبیة، مجموعة من الكراسي مختلفة األشكال، خزائن معلقة تفید في وضع 

 وتخزین بعض المواد األولیة الالزمة للعمل المخبري، ھاتف،.... الخ ).

 األجھزة المخبریة في وحدة الجراثیم:: - ۳ً

 العمل المخبري نذكر منھا :من الضروري توفر عدید من األجھزة التي تؤمن نجاح 

 براد عادي : یفضل وجود أكثر من براد في المخبر لحفظ المزارع الجرثومیة واألوساط المزرعیة . -
 جھاز تجفیف : لتجفیف األدوات بعد غسیلھا. -
 حاضنة كھربائیة : وتستخدم من أجل تحضین وتنمیة المنابت الجرثومیة المزروعة حدیثاً. -
 بعض األوساط والمحالیل الملحیة وغیرھا.جھاز الموصدة : لتعقیم  -
 جھاز تقطیر : لتحضیر الماء المقطر. -
 حمامات مائیة : لمعاملة األمصال عند إجراء بعض الفحوصات المصلیة. -
 جھاز لقیاس درجة الحموضة. -
 موازین دقیقة لوزن المواد الكیمیائیة الالزمة لتحضیر األوساط والمحالیل. -
 السوائل والمحالیل.أجھزة ترشیح : لتعقیم  -
 مجمدة : لحفظ األمصال والمستضدات. -
 مثفالت مختلفة السرعات. -
 أجھزة تعقیم باألشعة فوق البنفسجیة لتعقیم األوساط. -
 مجاھر ضوئیة : لفحص الشرائح المحضرة ودراسة الخواص الشكلیة للجراثیم. -
وفوھات األنابیب واألواني مصباح غاز : من أجل تعقیم الالقحة الجرثومیة(إبرة الزرع) باإلحماء  -

 بالتلھیب.
 ....الخ PCRأجھزة متطورة : جھاز اإللیزا، جھاز التنمیط الجرثومي اآللي، جھاز  -

 األدوات المخبریة في وحدة الجراثیم:  –ً◌  ٤
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 األدوات المستخدمة في أخذ العینات : - 

األدوات الالزمة ألخذ العینة والتي یجب أن تتوفر في المخبر الذي سوف یقوم بإجراء الفحوص الجرثومیة جمیع 
 تشمل:

 ماسحات وھي على نوعین ماسحة عادیة وماسحة مھبلیة -۱
 جامع البصاق -۲
 المھبل االصطناعي -۳
 انابیب مفرغة من الھواء -٤
 زجاجات مكارتني -٥
 محاقن باحجام مختلفة انابیب وزرمان الختبارات التراص -٦
 شرائح زجاجیة -۷
 أدوات جراحیة -۸
 أكیاس نایلون لجمع العینات -۹

 أنابیب اختبار لجمع عینات الدم -۱۰

ولضمان عدم تلوث ھذه العینات یجب أن تكون األنابیب مجھزة بغطاء محكم من المطاط أو الفلین، ویجب عدم 
 استخدام القطن أو الشاش كغطاء ألوعیة العینات، كما یجب تجنب تلوث السطح الخارجي لھذه األدوات.

 وتضم األدوات الخاصة بوحدة الجراثیم:

 اقح جرثومیة "عروات الزرع الجرثومي" برأس دائري ورأس مدبب.لو -
 مجموعة من أدوات التشریح ( مالقط، مقصات، مشارط ). -
 شرائح . –أنبوب درھم  –أوعیة زجاجیة : أنابیب اختبار مدرجة وغیر مدرجة  -
 حوجالت ماصات أوعیة زجاجیة كبیرة ذات غطاء محكم . –ساترات  -
 قضبان زجاجیة. –قماع زجاجیة أ –زجاجات مختلفة االحجام -
 أطباق بتري مختلفة القیاسات . -
 حامالت أنابیب اختبار. -
 ماسحات قطنیة : تستخدم ألخذ العینات من األغشیة المخاطیة. -

 المواد الطبیة والكیمیائیة : -

 ورق ترشیح. -شاش -قطن طبي  -
 منظفات         -مواد مطھرة ( فورمالین _كحول.. الخ ) -أقراص صادات حیویة  -
 أحماض. -معادن  -أمالح  -كواشف  -سكاكر مختلفة  -

 الغرف التابعة لوحدة الجراثیم : - ٥ً

 غرف خاصة بالعاملین : -آ

وفي مخابر التعلیم وھي عبارة عن مجموعة من المكاتب والغرف الخاصة بالعاملین من مختلف االختصاصات 
 یمكن أن یكون ھناك غرفة للمخبریین التقنیین وغرف ألعضاء الھیئة التدریسیة .

 غرفة تحضیر البیئات المغذیة الجرثومیة: - ب
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ویتم فیھا تحضیر البیئات الجرثومیة في أطباق بتري أوفي األنابیب، ویجب أن تتوفر في ھذه الغرفة شروط 
تلوث للبیئات الجرثومیة، فھذه الغرفة یجب أن تكون محكمة اإلغالق منعاً لتسرب التعقیم التامة منعاً لحدوث 

 الغبار إلیھا. ویفضل أن تكون مجھزة بمصابیح أشعة فوق بنفسجیة تشغل لعدة ساعات قبل بدء العمل فیھا.

 غرفة الغسیل : -جـ

على استخدام األدوات النظیفة یعتمد العمل المخبري الناجح والحصول على نتائج سلیمة وصحیحة بشكل أساسي 
والمعقمة لذلك تعد غرفة الغسیل إحدى أھم أقسام المخبر، وأي تلوث أو إھمال في إتباع شروط الغسیل سوف 

ینعكس على نتائج العمل المخبري، وھذه الغرفة تكون عادةً مجھزة بمصادر للمیاه وبالعدید من األحواض غیر 
ت الزجاجیة داخلھا وبحوامل شبكیة بالستیكیة توضع علیھا بعض األدوات القابلة للصدأ والتي یتم غسل األدوا

الزجاجیة، ویشترط في غرفة الغسیل أن تكون سھلة التنظیف ومجھزة بالعدید من المصارف وبأجھزة شفط 
 للتخلص من الروائح واألبخرة.

 غرفة التعقیم :  -دـ

ى أجھزة التعقیم مثل: جھاز الموصدة و جھاز فرن غالباً ما تكون مجاورة لغرفة الغسیل، ویجب أن تحتوي عل
الھواء الساخن اللذان یستخدمان في تعقیم المحالیل واألوساط الزرعیة الجرثومیة والزجاجیات بأنواعھا المختلفة 

 وجمیع األدوات و األوعیة المستخدمة .

 الغرفة المظلمة : -ھـ

التألق المناعي وفحص العینات بواسطة المجھر المتألق نظراً یمكن أن تستخدم ھذه الغرفة عند إجراء اختبارات 
للحاجة إلى تأمین درجة معینة من العتمة عند استخدام المجھر المتألق، أو تستخدم كمخبر لتحمیض الصور 

 وطبعھا ویفضل أن تكون جدران ھذه الغرفة مطلیة باللون األصفر.

 وحدة الحّمات (الفیروسات) :  -۲

ل في وحدة الحَمات أن تكون معزولة عن باقي الوحدات في مخبر األحیاء الدقیقة و ومن شروط نجاح العم
 تتضمن ھذه الوحدة العدید من الغرف نذكر منھا :

 غرفة الزرع النسیجي. -۱

 غرفة الفحوص المصلیة واالختبارات الكیمیاحیویة. -۲

 غرفة تحضیر المحالیل الملحیة واألوساط الخلویة. -۳

 .غرفة الغسیل  -٤

 غرفة التعقیم. -٥

 إضافةً إلى األجھزة التي ذكرت في وحدة الجراثیم تتمیز وحدة الحمات بما یلي :  

 األجھزة المخبریة :- ۱ً

مرشحات : لتعقیم المحالیل واألوساط الخلویة واألمصال المستخدمة في تحضیر المزارع الخلویة  -
 لتخلیصھا من الشوائب والجراثیم.

ن البیوض المخصبة بعد إجراء حقن الفیروسات في أجنة بیض الدجاج المخصب حضانة بیض : لتحضی -
 لدراسة التغیرات التي تطرأ على جنین بیض الدجاج .
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 جھاز إضاءة : لتوضیح محتوى البیضة للقیام بعملیة الحقن. -

التربسنة عند خالطات مغناطیسیة : لإلسراع في انحالل بعض المحالیل ولالستخدام عند القیام بعملیة  -
 تحضیر المزارع الخلویة.

 المواد الكیمائیة : - ۲ً

یلزم لتحضیر بعض المحالیل أنواع مختلفة من األمالح المعدنیة الالزمة مثل: كلورید الصودیوم،            
یزیوم، كلورید البوتاسیوم، فوسفات الصودیوم والبوتاسیوم االحادیة والثنائیة. كلورید الكالسیوم، كلورید المغن

كبریتات المغنیزیوم، سترات الصودیوم، ماءات الصودیوم تربسین، أحماض أمینیة مختلفة، فیتامینات، غلوكوز،  
ألبومین، كواشف مثل أحمر الفینول، أمالح مختلفة مثل، حمض كلور الماء، صادات حیویة،  مواد مطھرة مثل 

 :الكحول،الفورمالین، الكلورامین، فوق حمض الخل...الخ. 

 األدوات والزجاجیات : - ۳ً

محاقن وإبر بقیاسات مختلفة، أدوات تشریح مثل المالقط والمقصات والمشارط أنابیب اختبار مدرجة وغیر 
مدرجة، حوامل أنابیب، شرائح وساترات زجاجیة، أطباق بتري، زجاجات مختلفة السعة للمزارع الخلویة، 

ة مدرجة، حوجالت، ماصات، أقماع زجاجیة، قضبان زجاجات للمحالیل بسعات مختلفة، زجاجات أسطوانی
 زجاجیة، سدادات مطاطیة ...الخ ..

 غرفة العزل في وحدة الفیروسات :

وتستخدم من أجل تحضیر المزارع الخلویة وحقن أجنة بیض الدجاج المخصب. وھي عبارة عن طاولة عمل 
سجیة وبأجھزة تكییف تعمل على تأمین ھواء مجھزة باإلضاءة العادیة وبمآخذ كھربائیة وبمصابیح أشعة فوق بنف

 نقي.

 وحدة الطفیلیات :-۳

 .وتتم فیھا دراسة مسببات األمراض الطفیلیة مثل الدیدان و األوالي والحشرات             

ویمكن تقسیم ھذه الوحدة إلى عدة وحدات أكثر تخصصاً مثل وحدة الدیدان، وحدة األوالي،  وحدة الحشرات، 
ى أن وحدة الدیدان یجب أن بصرف صحي یسمح بإجراء عملیات التنظیف والتطھیر بشكل جید ونشیر ھنا إل

نظراً لتلوثھ المستمر نتیجة فحص الروث للتقصي عن الدیدان وبیوضھا. وال تختلف التجھیزات الضروریة في 
جود بعض ھذه الوحدة عن ما ذكرناه عند الحدیث عن وحدة الجراثیم، ویجب أن نشیر ھنا إلى ضرورة و

التجھیزات المجھریة اإلضافیة والخاصة بوحدة الدیدان والمستخدمة بشكل خاص في الفحص الطفیلي مثل 
المجھر متباین الصفحات والمجھر ذو الساحة المظلمة إضافة إلى وجود مشراح (میكروتوم)باإلضافة إلى شمع 

طفیلیة مثبتة كما یجب أن یكون ھذا المخبر البارافین عند القیام ببعض األعمال التي تحتاج إلى تحضیر مقاطع 
 مجھزاً بحاضنات كھربائیة وبغرفة عزل خاصة  معقمة في قسم األوالي.

 وحدة الفطور :  -٤

یجب أن یراعى أن تكون ھذه الوحدة معزولة عن الوحدات األخرى في مخبر األحیاء الدقیقة وذلك لتجنب 
طریة، و فیما یتعلق بالتجھیزات في وحدة الفطور فھي حدوث أي تلوث، وھي مخصصة لدراسة المسببات الف

مشابھة لما ذكر في وحدة الجراثیم وبشكل خاص الحاضنات  ویفضل أن تكون سطوح الطاوالت المستخدمة في 
 وحدة الفطور ذات ألوان معتمة ألنھا تسھل رؤیة وتقییم المزارع الفطریة. 

 ً  مخبر التشریح المرضي : -ثانیا
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ت إلى مخبرالتشریح المرضي تجرى علیھا أوالً دراسة التغیرات التشریحیة السریریة في وحدة عند ورود العینا
التشریح المرضي السریري ثم تتم دراستھا نسیجیاً في وحدة التشریح المرضي النسیجي لذلك  یمكن تقسیم ھذا 

 المخبر إلى وحدتین ھما :

 لحفظ العینات .

 وحدة التشریح المرضي السریري:  - ۱ً

وتتم فیھا أولى الخطوات العملیة بعد استالم العینات المرضیة من دراسة  للتغیرات التشریحیة المرضیة 
المالحظة بالعین المجردة، ، ویجب أن یكون ھذا المخبر محمیاً من الغبار ومجھزاً بأجھزة شفط لألبخرة السامة 

لین، ویمكن أن یلحق بھذا المخبر وحدات والمواد الضارة وحاویاً على أوعیة خاصة لحفظ العینات بالفورما
 أخرى مثل غرفة تحضیر العینات والمقاطع النسیجیة والعضویة.

 وحدة التشریح المرضي النسیجي: - ۲ً

یجب أن تجھز بأدوات خاصة بالتشریح باإلضافة إلى شمع البارافین والمواد الالزمة لعملیات اإلدماج بالبارافین 
 المشراح إلجراء المقاطع النسیجیة وتحضیرھا وتثبیتھا وفحصھا بالمجھر .ومن الضروري جداً وجود 

 ً  مخبر الكیمیاء :-ثالثا

یقدم مخبر الكیمیاء خدماتھ التشخیصیة مثل إجراء اختبارات في الكیمیاء السریریة والعضویة والحیویة، وتخضع 
لذلك یجب أن یراعى عند تصمیم مخابر الكیمیاء على وجھ الخصوص ألنظمة الحمایة ضد الحوادث والحرائق 

ھذه المخابر أن تكون مفردات األثاث  مصنعة من مواد مقاومة للتآكل ومقاومة لتأثیر المواد الكیمیائیة وأیضاً 
للحریق كأن تكون الطاوالت مصنوعة من اآلجر الحراري ، أن تكون الخزائن جداریة معدنیة تحتوي على 

 ).۷سم المادة الكیماویة التي بداخلھا تجنباً لحدوث األخطاء الشكل رقم (زجاجات محكمة اإلغالق مكتوب علیھا ا

كما یجب أن یكون المخبر مجھزاً بأجھزة شفط نحو الخارج خاصة عند التعامل مع مواد كیمائیة  منتجة ألبخرة 
مجمدات   وغازات سامة أو ذات رائحة مخرشة، إضافةً إلى ذلك یجب أن تتوفر في ھذه المخابر برادات عادیة،

 وذلك لحفظ العینات، المجاھر، المثفالت، المیازین، أجھزة القیاس....الخ.

 ویفضل أن یتم تخزین المواد الكیمیائیة في غرفة خاصة مجاورة  تتوفر فیھا كل عوامل األمان والحمایة .

 ً ما، إال أنھا تحمي  حجرة تخلیة الدخان : یمكن  أن تكون داخل وحدة الكیمیاء أو مجاورة لھا وھي مكلفة نوعا
العاملین واألثاث من تأثیرات األدخنة السامة، ویمكن أن تستخدم لتخزین بعض المواد الكیمائیة وإلجراء بعض 

االختبارات الخطرة، ویجب أن یكون أحد جدرانھا یتصل مع الخارج للسماح بإخراج األبخرة والغازات إلى 
 الوسط الخارجي .

 ابر:الغرف التابعة للمخ -رابعاً 

 غرف خاصة بالعاملین من الھیئة العلمیة البیطریة والتقنیین المخبریین والعامـلین  -۱

 المساعدین.                

غرفة تحضیر البیئات الجرثومیة وھي غرفة مجھزة باألدوات كالزجاجیات، ومیزان    دقیق والمواد -۲
 م األوساط والبیئات باألشعة فوق البنفسجیة.األساسیة لتحضیر البیئات،ویتبع لھا جزء خاص بعملیة تعقی

غرفة الغسیل والتعقیم وھي غرفة خاصة بعملیة غسیل األدوات المستخدمة تحتوي على أحواض غسیل -۳   
 وأجھزة تجفیف، وأجھزة تعقیم مختلفة، كالموصدة وفرن التعقیم بالحرارة الجافة. 
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 غرفة خاصة باألعمال التقنیة: تحتوي على األجھزة المصدرة للضجیج .  -٤   

 الغرفة المظلمة وھي الغرفة التي  یوضع فیھا المجھر المتألق الخاص باختبارات التألق المناعي  .  -٥ 

ث إلى حجرة إخالء الدخان وھي عبارة عن كبائن زجاجیة  مزودة بساحبة ھواء لشفط الدخان والھواء الملو-۷
خارج البناء، وتكون عادةً مزودة بكل الخدمات ماء،كھرباء، مصرف للماء،إمداد للغاز... الخ ، الواجھة  تصنع 

 عادةً من الزجاج غیر قابل للكسر.

 الفصل الثالث

 التجھیزات المخبریة

ة وإن اختیار یعتمد نجاح العمل المخبري على عدة عوامل أھمھا تجھیز المخبر بأجھزة مخبریة ذات جودة عالی
ھذه األجھزة یعتمد على الخبرة الناتجة عن االستخدام المستمر لھا من قبل المخبریین ذوي الخبرة الطویلة في 
ھذا المجال ، وسوف نتناول في دراستنا ھذه أھم األجھزة المخبریة  التي ال یمكن االستغناء عنھا في المخابر 

 المختلفة ومنھا:

 أوالً :األجھزة المخبریة:

 الصاد الموصد ( األوتوكالف):-۱

وھو المعروف أیضا باسم الموصدة أو جھاز التعقیم بالحرارة الرطبة أو حرارة البخار الساخن المضغوط       
 ضمن حجرة الموصدة وھي متوفرة بأحجام مختلفة تتناسب مع حجم العمل المخبري المطلوب. 

 ینبغي تتوفر فیھا المعاییر التالیة :

 مات أمان لتفریغ الضغطوجود صما -۱

 فتحة تصریف للماء من داخل حجرة الموصدة إلى الخارج -۲

ناظم حراري حساس یؤمن ثبات درجة الحرارة المطلوبة داخل حجرة الموصدة بتذبذب بسیط ال -۳ -۳
 درجات مئویة.۳یتجاوز 

ي داخل حجرة وجود مسبار حراري حساس متصل مع مقیاس حرارة یدل على درجة الحرارة الفعلیة ف -٤
 الموصدة.

 وجود مؤقت زمني لضبط فترة عمل الجھاز  وفق المطلوب. -٥

 االستخدام :

 تستخدم الموصدة النجاز التعقیم بالحرارة الرطبة ولضمان تحقیق ھذا الغرض بشكل صحیح البد من :

نبقي أحد  تفریغ حجرة الموصدة من الھواء المحتجز داخلھا بشكل جید قبل البدء بحبس الضغط فمثال-۱
 الصمامات مفتوحاً بعد تشغیل الجھاز حتى یخرج منھ بخار ماء بشكل متواصل ثم یغلق ھذا الصمام.

 درجة مئویة. ۱۲۱درجة حرارة التعقیم الفعالة والمثالیة ھي-۲

 ال تعقم خالل دورة تعقیم واحدة أدوات نظیفة مع أدوات ملوثة.-۳

 وعیة ملوثة بمواد معدیة (منابت مزروعة ،عینات بیولوجیة).یفضل استخدام موصدة خاصة لتعقیم أدوات وأ-٤
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 درجة مئویة والضغط إلى الطبیعي .۸۰ال یفتح الموصدة قبل عودة الحرارة إلى أقل من -٥

 الحاضنات الجرثومیة :-۲

الحاضنات الجرثومیةعبارة عن حجرة معزولة یمكن أن تضبط درجة الحرارة بداخلھا بشكل متجانس حول     
القیم المطلوبة لنمو الجراثیم موضع األشتباه وبتذبذب ضمن الحدود المقبولة لنمو تلك الجراثیم.یتوفر في األسواق 

 لھا في المخبر.عدة أحجام منھا ویتم اختیارھا وفقاً للحاجة والمكان المخصص 

 قواعد االستخدام:

عندما تكون درجة حرارة الجو المحیط قریبة إلى أو أكبر من درجة الحرارة المطلوبة إلنماء الجراثیم -۱
 المشتبھة فال بد من توفیر نظام تبرید یرفق مع الحاضنة أو یدمج ضمن تصمیمھا.

 الشمس.یجب أن تؤمن جدران حجرة الحاضنة الحمایة للعینات من ضوء -۲

نحاول ما أمكن أال نمأل الحاضنة بالعینات والمنابت المزروعة وذلك لتقلیل فرص تلوث المنابت المحضونة -۳
من بعضھا البعض وكذلك لتقلیل الزمن الالزم لكل منبت حتى یصل إلى درجة الحرارة المطلوبة لنمو الجراثیم 

 علیھ (الدرجة المنصبة على الحاضنة).

 ك باب الحاضنة مفتوح لفترة زمنیة طویلة وخصوصاً الحاضنات الصغیرة.نتجنب ما أمكن تر-٤

نعتني بحركة تیار الھواء داخل الحاضنة أثناء الترتیب العینات حیث نرتبھا بطریقة ال تسبب أي اضطراب -٥
 في حركة التیار الكھربائي داخل الحاضنة.

 المجاھــــــر:-۳

 ) : ۱۰ر ویتوفر عدة أنواع منھا الشكل رقم (ال یمكن االستغناء عنھا في معظم المخاب  

 المجھر الضوئي العادي :-۱

یستخدم في تكبیر االشیاء المفحوصة الدقیقة التي ال یمكن رؤیتھا بالعین المجردة باستخدام عدسات مكبرة 
 بالتكبیر من مائة مرة إلى ألف مرة.

 المجھر متباین الصفحات :  -۲

ا تباین االجسام المحضرة الشفافة بالنسبة للوسط الموجود حولھا وإلظھار وھذا النوع من المجاھر یظھر لن 
 االختالفات البنیویة في المركبات داخل الخلویة، وأكثر استخداماتھ في وحدة الدیدان.

 المجھر ذو الساحة المظلمة :-بـ

مضیئة ضمن حقل وھو مجھر ضوئي یتمیز بساحة مظلمة تظھر فیھا الجراثیم و األجسام المفحوصة كأجسام  
 مظلم بواسطة مكثف ضوئي.

نانومتر مما  ٤۰۰المجھر المتألق : تتم إضاءة الساحة المجھریة بواسطة األشعة فوق البنفسجیة بطول موجة -د
 یؤدي إلى ظھور األجسام المفحوصة الموسومة .

 المجھر االلكتروني :-ھـ

عن القطب السالب المتوضع داخل أنبوبة مغلقة  یعتمد المجھر االلكتروني في عملھ على األشعة المنبثقة    
ومفرغة من الھواء تتكون من جسیمات سالبة الشحنة یطلق علیھا االلكترونات وإن حركتھا وانتقالھا على ھیئة 
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موجات تشبھ موجات الضوء العادي،ھذه األنبوبة السابقة الذكر تمثل عدسة إلكترونیة تستطیع دفع وتحریك 
اسطة (مدفع إلكتروني) وتستقبل الصور المكبرة بعد إسقاطھا على شاشة فلورنسینیة عند االلكترونات فیھا بو

قاعدة المجھر. یستخدم ھذا المجھر للتحري عن وجود الفیروسات (الحمات) في العینات المفحوصة وأشكالھا 
 كما یكشف عن بنیة وتركیب ھذه الفیروسات.

 : pHمقیاس درجة الـ  -٤

یس فرق الكمون بین كھربائیین أحدھما معروف الخواص الكمونیة وذلك عند درجة وھو عبارة عن جھاز یق
حرارة معینة.وتعب عن القیم التي یعطیھا الجھاز بشكل ما تركیز شوارد الھدروجیني في المحالیل التي نغمس 

 فیھا مسربي الجھاز.

وبحساسیة تصل حتى  pHة ،.) درج٥وفي مخبر التحالیل الغذائیة ینبغي توفر أجھزة تعطي قراءات حتى(
 درجة. ۰,۰۱

 االستخدام:

منابت الزرع الجرثومي و الكواشف المرفقة لما تمتاز بھ من دقة القیاس ،  pHیستخدم ھذا المقیاس بمعایرة ال
األخرى التي ھي مشعرات pHوعدم التأثر بالمركبات اللونیة التي تدخل في تركیب المنابت خالفاً لكواشف ال 

 العینات المختلفة وتمدیداتھا . pHكذلك یستخدم لقیاس  pHعطي قیاسات دقیقة لدرجة ال لونیة التي الت

 الحمامات المائیة : -٥

تستخدم الحمامات المائیة لتسخین األنابیب التي تحتاج إلى درجات حرارة محددة ومتوزعة بانتظام  وال یتم ذلك 
وى السائل الموجود في أنبوب االختبار إلمام إال بوصول مستوى الماء المسخن في الجھاز بحیث یغمر مست

تفاعل ما ضمن األنبوب ( تفاعل كیمیائي أوأحد االختبارات المصلیة )، كذلك یجب أن تكون الحمامات المائیة 
 مزودة بأغطیة مناسبة منعاً للتبخر.

 )۱۱الشكل رقم (

أما إذا كانت درجة الحرارة  ویفضل استخدام الماء المقطر فقط في الحمامات التي تسخن لدرجة الغلیان
 المستخدمة في الحمام المائي ھي أدنى من درجة الغلیان فال مانع ھنا من استخدام الماء العادي.

 البرادات والغرف المبردة :-٦

یجب توفیر غرف مبردة في مخبر السالمة الغذائیة وذلك لحفظ العینات(عادة یرسل إلى المخبر عینة أساسیة -
م) في معظم الحاالت (وأحیاناً على ۳شحنة غذائیة) وضبط درجة حرارة ھذه الغرف إلى (وعینة شاھد لكل 

م حسب الضرورة(ولتجنب تلوث المواد المخزونة بملوثات بعضھا البعض یفضل استخدام عدة غرف ٥درجة
بیئات التبرید أو عدة حاویات تبرید منفصلة بشكل متخصص لكل نوع من أنواع العینات والمواد الخزونة،كال

الغیر مزروعة والكواشف والعینات والمنابت التي سبق زرعھا وحضنھا في الحاضنات الجرثومیة، كما ترقب 
المواد المخزونة في غرف التبرید بطریقة  تضمن تعریضھا لھواء التبرید بشكل متكافئ ومناسب وتقلل ما أمكن 

 من تلوثھا بملوثات بعضھا البعض أو بملوثات الوسط المحیط.

 المجمدات والمجمدات الفائقة :-۷ 

تستعمل المجمدات لحفظ بعض أنواع العینات وتكون حرارة التجمید المعتادة ھي خمسة عشر درجة مئویة تحت 
م )لحفظ العینات الغذائیة، بینما تؤمن المجمدات الفائقة تجمیداً عمیقاً للمواد ۱۸-م)لكن تفضل الدرجة(۱٥-الصفر(
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م) ما لم تذكر الدرجة ۷۰-بدرجة حرارة تقل عن سبعین درجة مئویة تحت الصفر(>المحفوظة والمخزونة فیھا 
 المطلوبة.

إن االستخدام األكثر شیوعا للمجمدات الفائقة ھو في حفظ العزوالت المكروبیة والكواشف ولذلك یجب ترتیب - 
 وثات ھواء التجمید.المواد المخزونة في داخل حجرات التجمید بطریقة تمنع تلوثھا ببعضھا البعض أو بمل

كما یجب تخزین المواد المختلفة في نوعھا بحجرات التجمید المختلفة على األقل في حاویات مختلفة كل على 
 حدة مثل:

 الكواشف و البیئات الجرثومیة الغیر مزوعة. -۱

 العینات.-۲

 البیئات الجرثومیة المزروعة والعزوالت المیكروبیة.-۳

 المثفالت :-۸

تقوم آلة التثفیل بتطبیق قوى طرد نابذة مختلفة القیم علة مكونات المستحلب الخاضع للتثفیل ونتیجة الخالف في 
قیم القوى النابذة المطبقة على المكونات المختلفة لذلك فبعد فترة من بدء عملیة التثفیل تنفصل مكونات المستحلب 

نات المستحلب وتكون الطبقات السفلى (األبعد عن محور طبقات متمایزة كل طبقة تمثل نوع واحد من مكو -إلى
الدوران ) ھي التي تتألف من جزیئات وزنھا النوعي ھو األكبر ألن قوة الطرد النابذة التي خضعت لھا أثناء 

) دورة/الدقیقة و مثفالت فائقة ٤۰۰۰عملیة التثفیل ھي األكبر.ویتوفر في األسواق مثفالت عادیة ذات سرعة (
 ) ألف دورة / الدقیقة.٦۰حقق سرعات دوران تبلغ (السرعة ت

 أفران التعقیم بالحرارة الجافة :-

ھي عبارة عن حجرة لھا جدران ذات عزل جید للحرارة ویمكن أن تحتفظ في داخلھا بدرجات حرارة مرتفعة 
 )م خالل المدة الزمنیة المطلوبة وبتوزیع متجانس للحرارة داخل الفرن.۱٦۰-۱۸۰(

 ان التعقیم بالحرارة الجافة :استخدام أفر

م) یحسب  من لحظة الوصول إلى ۱۷۰إن الوقت الالزم للتعقیم ھو على األقل ساعة واحدة على الدرجة ( -۱
 درجة الحرارة ھذه.

فقط األدوات المصنوعة من الزجاج أو المعدن یمكن أن تعقم داخل ھذا النوع من األفران وال یمكن بأي حال -۲
 الھا لتعقیم األدوات المصنوعة من البالستیك أو المطاط.من األحوال استعم

 قبل بدأ التعقیم لألدوات سابقة الذكر البد من تنظیفھا بشكل جید.-۳

البد من االنتباه للمقاییس الزجاجیة المدرجة ألنھا قد تتلف عند التعقیم المتكرر بالحرارة الجلفة ونعني ھنا -٤
 التدریجات نفسھا.

 درجة الحرارة ضمن حجرة الفرن. یجب تأمین تجانس-٥

 البد من تجھیز الفرن بناظم حراري ومقیاس حرارة بحساسیة ودقة جیدتین.-٦

 كذالك یجب تجھیز الفرن بجھاز لضبط وقت العمل (مؤقت).-۷

 نحرص بعد انتھاء التعقیم على تبرید األدوات المعقمة داخل الفرن نفسھ وخاصة -۸
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 الصدمة الحراریة والكسر. الزجاجیة منھا وذالك لتجنب حدوث

 أفران المیكرویف :-۹

 تتیح ھذه األفران تسخین بعض األدوات بطاقة األمواج الكھرومغناطیسیة عند الضغط الجوي الطبیعي.

 استخدام أفران المیكرویف:

وي في تستعمل حالیا لتسخین السوائل أو إلذابة منابت اآلجار، ولكن علینا الحذر عند تسخین المنابت التي تح-۱
مكوناتھا على مواد حساسة للحرارة حتى نتحقق من أن تسخینھا بھذه الطریقة أمن وال یغیر من خواصھا في 

 المنبت.

 حتى اآلن ال یوجد تقیم لكفاءة أفران المیكرویف في تعقیم المنابت وال ینصح لھذا باستعمالھا في عملیة التعقیم.-۲

ة توضع علیھا المنابت أو بخالط للعینات وألجل تحقیق یفضل تزوید حجرة المیكرویف بأرضیة دوار -۳
 التجانس في التسخین.

ال نستخدم األدوات المعدنیة داخل المیكرویف ویجب عدم أحكام إغالق األغطیة لألواني الزجاجیة الحاویة -٤
 على المنابت.

 .التسخین لفترة اطول مع طاقة أقل یعطي نتائج أفضل من حیث تجانس توزیع الحرارة-٥

 عند استعمال فرن المیكرویف لتسخین المنابت فیفضل اختیار الطاقة المنخفضة .-٦

د) بعد انتھاء عملیة التسخین وإطفاء ٥البد من أبقاء زجاجات المنابت داخل المیكرویف على األقل ( -۷
الكسر او المیكرویف وذلك لتجنب تعرضھا لتغیر فجائي في درجة الحرارة والضغط وبالتالي حمایتھا من 

 االنفجار.

 األجھزة المخبریة الرقمیة : -۱

تطورت األجھزة المخبریة تطوراً ملحوظاً خالل السنوات األخیرة وتتوفر في المخابر العدید من ھذه األجھزة 
التي تتمیز بدقة نتائجھا ولكنھا تحتاج لعنایة فائقة ألنھا حساسة جداً، ومن الجدیر بالذكر أن معظم األجھزة التي 

م سردھا سابقاً یوجد منھا نماذج رقمیة في األسواق وسنتعرض لبعض األجھزة الھامة في مجال التشخیص ت
 المخبري.

 جھاز عد الكریات البیضاء والحمراء (عداد الكریات االلكتروني): -آ

سم، تحتوي مقدمة الجھاز على شاشة ٦۰سم وطولھ ٤۰ھو جھاز إلكتروني یشبھ الصندوق المعدني عرضھ 
رونیة في قسمھا العلوي تعطي إعداد الكریات ویقابل الشاشة من الجھة الیمنى عدة مؤشرات ضوئیة توضح إلكت

 آلیة عمل الجھاز .

یستعمل لعد الكریات الدمویة البیضاء والحمراء ویعتمد ھذا الجھاز في مبدئھ على حجم الكریات الدمویة 
الدم وذلك بعد وضع عینة الدم في أنبوب اختبار لیستطیع تمییزھا إلى بیضاء أو حمراء عن باقي مكونات 

مل ویعطینا بشكل آلي عدد الكریات في ۱زجاجي ویقوم الجھاز بسحب الدم من األنبوب آلیاً حیث یأخذ كمیة 
 مل حیث یقرأ الرقم على الشاشة مباشرةً.۱

 قارئ االلیزا:-بـ
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معدن والبالستیك یحتوي على لوحة ھو عبارة عن جھاز إلكتروني حساس جداً یشبھ الصندوق مصنوع من ال
 رقمیة وصفیحة بالستیكیة متغیرة.

 یستعمل للتحري عن مناعة القطیع من خالل دراسة مصل الدم، أي البحث عن األجسام المناعیة في مصل الدم.

 مقیاس الطیف الضوئي: -جـ

مراد تحلیل مكوناتھا الشكل وھو جھاز یعتمد على دراسة التفاعل بین إشعاع الطیف الكھرومغناطیسي والمادة ال
 ).۱۳رقم(

ویتألف ھذا اإلشعاع من أمواج تتراوح أطوالھا من القصیرة جداً إلى الطویلة، حیث أن كل مادة تختلف في 
تركیبھا الذري، و التي  تمتص أمواجاً معینة ذات أطوال محددة تختلف في شدتھا وأماكن وجودھا في مجال 

بصمات األصابع بحیث یستطیع الجھاز التعرف على ماھیة المادة أو  الطیف وھذا االمتصاص یشابھ تنوع
 المجموعات التي تحتویھا.

 )۱۳الشكل رقم(

وما یجب علینا ذكره أن ھناك محالیل عیاریة تستعمل لضبط الجھاز الذي یستطیع من خالل المقارنة إعطاء 
 المعلومات عن المادة المختبرة.

 جھاز قیاس الصیغة الخماسیة: -د

 جھاز مستطیل الشكل معقد نسبیاً یعتمد على استخدام اللیزر حیث یستخدم ھو

 ). ۱٤تقنیة التبعثر الضوئي لحساب تعداد الصیغة الخماسیة الشكل رقم ( 

حیث یتم دفع عینة الدم المختبرة إلى حجیرة التدفق حیث تمر الكریات البیض ومن خاللھا یمر شعاع اللیزر 
خلیة دمویة وأن أیة كثافة وزاویة تبعثر أو انحراف تتوقف على حجم ومیزات الخالیا الذي یتبعثر عند مرور أیة 

عینة خالل ساعة أتوماتیكیاً وكل ما علینا  ۸۰ومنھ یمكن حساب الصبغة الخماسیة.ویمكن لھذا الجھاز قیاس 
لمس الزر الخاص القیام فیھ وضع العینة على الحامل الخاص فیھا وقراءة النتیجة مباشرةً على الشاشة عند 

 بالنتائج.

ویستطیع ھذا الجھاز إعطاء تعداد عام للكریات البیض، المعتدالت، اللمفاویات، وحیدات النوى، الحامضات، 
األساسیات، تعداد الكریات الحمر، تركیز الھیموغلوبین، الھیماتوكریت، والوزن الوسطي للخضاب وھو نسبة 

 خضاب الدم على عدد الكریات الحمراء.

جھاز قیاس غازات الدم: ھوجھاز الكتروني یفید في معرفة التوازن الحامضي والقاعدي للجسم في حاالت  -ھـ
العنایة المشددة أوالحاالت اإلسعافیة الخطیرة وخالل العملیات الجراحیة الكبیرة حیث یفیدنا في معرفة قیاس 

جزئي لثاني أكسید الكربون، النسبة قیاس البیكربونات، الضغط األوكسجیني، الضغط ال –درجة حموضة الدم 
المئویة لتشبع الدم باألوكسجین وكل ذلك یتم من خالل وصل الجھاز بأربع إلكترودات األول مسؤول عن قیاس 

وإلكترود رابع مرجعي، یضاف إلى  PCO2والثالث لقیاس  PO2والثاني مسؤول عن  PHدرجة الحموضة الـ 
اإللكترودات ساحب علوي شعري یستخدم للحاالت الصعبة عند االطفال، والسفلي الذي یعتمد على سحب عینة 

الدم بواسطة محقن آلي لیأخذ عینة الدم آلیاً لتحلیلھا وإظھار جمیع النتائج من خالل شاشة إلكترونیة، ویتم التحكم 
 ة مجموعة من لوحة أرقام موجودة بجانب الشاشة. بالجھاز بشكل كامل بواسط

 ثانیاً: الزجاجیات واألدوات األخرى:
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 أنابیب االختبار:  -۱

تعد أنابیب االختبار من أھم أنواع الزجاجیات التي ال یمكن االستغناء عن وجودھا وخاصةً في مخابر      
دقیقة لتوضع فیھا البیئات  السائلة والصلبة المائلة األحیاء الدقیقة والكیمیاء، فھي تستخدم في مخابر األحیاء ال

)، باإلضافة إلى اجراء بعض االختبارات الكیمیاحیویة والمصلیة وفي مخبر  ۱٥ونصف الصلبة الشكل رقم( 
الكیمیاء إلجراء بعض االختبارات الكیمیائیة وبشكل عام إن التعامل مع أنابیب االختبار ھو أسھل إضافةً إلى أن 

زینھا أو تحضینھا ال یحتاج إلى جھد كبیر أو وقت طویل. وتتوفر في االسواق أنابیب اختباربالقیاسات عملیة تخ
 التالیة:

 

 ) مل٤) ملم وتتسع لـ (۱۲.٥×۱۲۷أنابیب اختبار قیاس ( -۱

 مل) ۱۰-٥) ملم وتتسع لـ (۱٦×۱٥۲أنابیب اختبار قیاس ( -۲

 مل) ۱٥-۱۰) ملم وتتسع لـ (۱۹×۱٥۲أنابیب اختبار قیاس ( -۳

 مل) ۲۰) ملم وتتسع لـ (۲٥×۱۷۸أنابیب اختبار قیاس ( -٤

 أطباق بتري :  -۲

وھي أطباق دائریة الشكل تتألف من قاعدة وغطاء قطره أكبر من قطر القاعدة وتتوفر أطباق بتري بعدة مقاسات 
 سم) وبشكل عام یوجد في األسواق  نوعان من ھذه األطباق:٦سم،۹(

النوع األول مصنوع من الزجاج النقي، وتتمیز ھذه األطباق بسھولة استعمالھا وتنظیفھا، ال تتخرش من -۱
باالستعمال المتكرر، تتحمل التعقیم بالحرارة إال أنھا غالیة الثمن وقابلة للكسر بسھولة لذلك یجب توخي 

 الحذرأثناء التعامل معھا أو تنظیفھا. 

تري البالستیكیة المعقمة(استخدام مرة واحدة) تتمیز أنھا رخیصة الثمن وغیر سھلة النوع الثاني فھو أطباق ب-۲
 الكسر و لكنھا تتخرش بسھولة عند االستخدام  أو الغسیل  و تعقم باألشعة فوق البنفسجیة .

 األوعیة الزجاجیة: -۳

ء الدقیقة والذي یمكن أن إن االستخدام األھم للزجاجات الصغیرة ھو حفظ العترات الجرثومیة في مخبر األحیا
یتم لفترة أطول مقارنة ً مع حفظھا في األطباق أو األنابیب التي یمكن أن تتعرض فیھا األوساط المزرعیة 

للجفاف أثناء عملیة الحفظ والتخزین لفترات طویلة، وتعقم ھذه الزجاجات بالموصدة، وھي متوفرة في األسواق 
غطاء حلزوني، ومنھا ما ھو مصنع الستخدامات عدیدة ومنھا لالستخدام بأسماء وأحجام مختلفة وجمیعھا مزودة ب

 مرة واحدة  ومنھا:

 مل )۷زجاجات بیجووتتسع لـ (-۱

 مل)۱٤زجاجات مكارتني الصغیرة وتتسع لـ (-۲ 

 مل)۱٤زجاجات مكارتني الكبیرةوتتسع لحوالي (-۳          

 السدادات :

 تبار لھا عدة أنواع:السدادات المستخدمة في إغالق أنابیب االخ
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تعقم ھذه السدادات -۲السدادات المطاطیة : تتوفر بقیاسات تتناسب مع قطر األنبوب، سھلة االستخدام، -۱
 بالموصدة. 

السدادات القطنیة : وھي من أقدم وأبسط أنواع السدادات المستخدمة حیث یتم تشكیلھا من القطن الطبي في -۳
 . المخبر وتعقم في فرن الھواء الجاف

 السدادات المعدنیة : وھي سدادات مصنوعة من معدن غیر قابل للصدأ ویتم تعقیمھا في فرن الھواء الجاف .

 زجاجات تخزین األوساط المزرعیة :-۳

وھي عبارة عن زجاجات مختلفة األشكال واألحجام فمنھا ما ھو مسطح ومنھا ما ھو اسطواني الشكل تبدأ 
) مل ویعد الحجم المتوسط األكثر مالئمة لتخزین األوساط ٥٦۰مل ، () ۱۱۰) مل، و(٦۰أحجامھا من سعة (

المزرعیة وتتمیز بأنھا أكثر تحمالً للصدمات من النوع المسطح الذي یعتبر أسھل استخداماً إال أن االسطوانیة 
 مقاومة أكثر.

 أوعیة العینات المرضیة :-٤

مراد حفظھا أو نقلھا وتستخدم لھذا الغرض أنواع تختلف أحجام ھذه األوعیة ومادة صنعھا حسب حجم العینة ال
متعددة بدأً من أكیاس النایلون المقاومة نوعاً ما التي تستخدم لنقل العینات لمسافات قصیرة وال تصلح للتخزین 

طویل األمد ، و األوعیة البالستیكیة التي  تعتبر غیر آمنة لجمع ونقل العینات ألنھا قابلة للتلف بالصدمات التي 
 مكن أن تتعرض لھا وبالتالي انسكاب محتواھا إلى الوسط الخارجي.ی

 أما األوعیة الزجاجیة فھي متوفرة بأحجام مختلفة تناسب األنواع المختلفة من العینات .

 ممصات باستور: -٥

نابیب تستخدم ھذه الممصات في نقل السوائل والمحالیل واألمصال والبیئات السائلة من األوعیة المختلفة إلى األ
أو العكس ویفضل أن یتم استخدامھا بواسطة أجاصة مطاطیة وإذا كانت األجاصة غیر متوفرة یجب استعمالھا 

بحذر عن طریق وضع قطعة من القطن من الجھة الفمویة للماصة، وتتوفر ھذه الممصات بقیاسین طویلة 
ة أسطوانیة مصنوعة من ) ملم. ویمكن تعقیمھا أفي أوعی۷-٦وأخرى قصیرة مصنوعة من الزجاج بقطر(

 األلمنیوم في فرن الحرارة الجافة.

 الممصات المدرجة : -٦

 ۱وھي ماصات مدرجة للتحكم بكمیة السائل المراد نقلھ من أنبوب إلى آخر وتتوفر في األسواق بأحجام مختلفة (
 ات باستور.مل، وینطبق علیھا كل ما ذكر في استخدام و طریقة تعقیم ممص ۲٥مل،  ۱۰مل،  ٥مل،  ۲مل، 

ویتوفر حالیاً في األسواق جھاز أوتوماتیكي یعمل على سحب الكمیة المطلوبة من السائل المراد نقلھ وتفریغھ في 
 الوعاء المطلوب . وإن استخدام ھذا الحھاز یجعل العمل أكثر سھولةً وأقل خطورةً .

 جھاز عد الكریات الحمراء والبیضاء (عداد نیوباور):-۷

یحة زجاجیة سمیكة مربعة الشكل في وسطھا مساحة مرتفعة على شكل مستطیل ویوجد على ھو عبارة عن شر
 ).۱۷ملم  الشكل رقم ( ۰,۱جانبي ھذه الساحة میزابان یلیھما مصطبتان أكثر ارتفاعاً من سطح الشبك بمقدار 

قاطعة مع وتقسم المنطقة المستطیلة إلى  قسمین  بمیزاب عرضي وعلى كل قسم محفور ، خطوط طولیة مت
خطوط عرضیة ویتشكل بذلك شبكة تسمى شبكة العد ، وبالتالي توجد شبكتان للعد على العداد وتستخدم ھذه 

 الشبكات لعد الكریات البیض والكریات الحمر. 
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میلیمتر مربع یتألف من تسع مربعات  ۹عند فحص شبكة العد تحت المجھر نالحظ تشكل مربع كبیر مساحتھ 
 میلیمتر مربع.۱مساحة كل منھا 

مربع صغیر أما المربع التاسع (األوسط) فھو  ۱٦المربعات األربعة الطرفیة اعلویة والسفلیة تقسم بدورھا إلى 
مربع  ٤۰۰مربعاً صغیراً جداً وبذالك یتألف المربع التاسع من  ۱٦مربعاً وكل واحد منھا مقسم إلى ۲٥مقسم إلى 

 صغیر.

مربعات من المربع (التاسع) األوسط و المربعات الخمسة في المربعات یتم عد الكریات الحمراء في خمسة 
 مربعاً صغیر جداً. ۱٦األربعة الطرفیة العلویة والسفلیة والمربع الثالث عشر والذي یحوي كل منھا على 

وتعد الكریات الحمر الموجودة داخل كل مربع والموجودة على الخط العلوي واألیمن مع تجاھل الكریات 
ودة على الخط السفلي واألیسر ، أو تعد الكریات الموجودة داخل المربع والموجودة على الخط السفلي الموج

 واألیسر مع تجاھل الكریات الموجودة على الخط العلوي واألیمن.

ویتم عد الكریات البیض في المربعات األربعة الطرفیة من المربع الكبیر والتي یحوي كل واحد منھا على 
والموجودة على الخط ۱٦غیراً،وتعد الكریات البیض الموجودة داخل كل مربع من المربعات الـ مربعاً ص۱٦

 العلوي واألیمن أو الموجودة على الخط السفلي واألیسر لكل منھا .

 ماصة الكریات الحمراء:-۸

ة حمراء میكرولیتر یلیھا انتفاخ أو حویصل واسع بداخلھ خرز ۱-۰,٥وھي أنبوبة زجاجیة شعریة مدرجة من 
اللون لتمیز ماصة الكریات الحمراء عن غیرھا باإلضافة إلى أنھا تساعد في عملیة مزج الدم مع محلول 

) وتنتھي األنبوبة الزجاجیة لیتصل بھا أنبوبة مطاطیة  ۱۰۱التخفیف ، تضیق األنبوبة لیظھر علیھا التدریجة (
 خفیف وعملیة التنظیف .تنتھي بقطعة فم بالستیكیة تسھل عملیة مص الدم ومحلول الت

 ماصة الكریات البیضاء:-۹ 

میكرولیتر یلیھا انتفاخ أو حویصل صغیر بداخلھ خرزة بیضاء  ۱-۰,٥وھي أنبوبة زجاجیة شعریة مدرجة من 
اللون لتمیز ماصة الكریات البیضاء عن غیرھا باإلضافة إلى أنھا تساعد في عملیة مزج الدم مع محلول التخفیف 

) وتنتھي األنبوبة الزجاجیة لیتصل بھا أنبوبة مطاطیة تنتھي بقطعة  ۱۱ة لیظھر علیھا التدریجة (، تضیق األنبوب
 فم بالستیكیة تسھل عملیة مص الدم ومحلول التخفیف وعملیة التنظیف .

 أنبوب ویستركرین: -۱۰

)ملم  ۲۰۰ -۰سم  مفتوح من الطرفین مدرج من ( ۲,٥سم وقطره   ۳۰وھوعبارة عن أنبوب زجاجي طولھ 
 یثبت على الجھاز الخاص على نحو عمودي، ویستخدم لقیاس سرعة تثفل كریات الدم.

 أنبوب ونتروب :-۱۱

) ملم یثبت ۱۰۰-۰سم ونھایتھ مسدودة ومستویة ومدرج من ( ۲,٥سم وعرضھ  ۱۱أنبوب زجاجي طولھ       
 على الجھاز الخاص على نحو عمودي و یستخدم لقیاس سرعة تثفل كریات الدم.

 الشرائح والساترات الزجاجیة : -۱۲

تعد الشرائح الزجاجیة من المواد الزجاجیة األساسیة التي یجب أن تتوفر في المخابر وخاصةً مخبر األحیاء 
الدقیقة ومخابر التشخیص المخبري والتشریح المرضي النسیجي  وھي تستخدم لتحضیر اللطاخات الجرثومیة 

إجراء بعض االختبارات الكیمیاحیویة واالختبارات المصلیة السریعة على  والدمویة للفحص المجھري كما یمكن
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الشریحة الزجاجیة، وھي غالباً ما یكون استخدامھا لمرة واحدة یتم بعدھا وضعھا في أوعیة تحتوي على مطھر 
 تمھیداً إلتالفھا  والشرائح الزجاجیة المتوفرة على شكل علبة تحتوي على مائة شریحة زجاجیة .

 خدم الساترات الزجاجیة كغطاء للمحضرات على الشرائح .تست

 أنبوب درھم : -۱۳

ملم ولھ طرف مغلق وطرف مفتوح، توضع ھذه األنابیب  ٦-٥سم وقطره  ۳-۲,٥أنبوب زجاجي صغیر طولھ 
عادةً ضمن أنابیب االبیئات السائلة الجرثومیة بشكل مقلوب بھدف الكشف عن انطالق الغاز الناتج عن تخمر 

 كریات (االختبارات الكیمیاحیویة). الس

 الالقحة الجرثومیة : -۱٤

سم في نھایتھا شعب یتم إغالقھ بواسطة بزال صغیر یسمح بتثبیت ۲٥وھي عبارة عن قبضة معدنیة بطول 
 ).۱٦عروة أو إبرة الزرع المعدنیة الشكل رقم (

میة ذات العروة الدائریة وتستخدم في تستخدم في عملیات الزرع الجرثومي ولھا نوعان األول الالقحة الجرثو 
تحضیر اللطاخة الجرثومیة والدمویة وعملیات الزرع الجرثومي على سطح البیئات الجرثومیة والنوع الثاني 

الالقحة الجرثومیة عدیمة العروة أو المدببة وتستخدم في عملیات الزرع الجرثزمي بطریقة الوخز ، وتعقم 
 ماء  وال تستخدم إال بعد أن تبرد.اللواقح الجرثومیة بطریقة اإلح

 مصباح بنـزن : -۱٥

) متصل بواسطة أنبوب ۱٦وھو عبارة عن جھاز یزود طاولة العمل المخبري بمصدر لھب الشكل رقم (
 مطاطي مع اسطوانة الغاز یستخدم في عدة أعمال كالتعقیم و التلھیب والتثبیت والتسخین.

لكحولي یمكن أن یحل مشكلة عدم توفر الغاز  وحدیثاً  یتوفر مصابیح ومن الجدیر بالذكر أن استخدام المصباح ا
 تعمل بالكھرباء . 

 أوعیة المطھرات : -۱٦

وھي عبارة أوعیة خاصة تمأل بأحد السوائل المطھرة حیث توضع بداخلھا في العمل أو الشرائح الزجاجیة ریثما 
 قیمھا.یتم تعقیمھا و إتالفھا أو الماصات المستعملة ریثما یتم تع

 تجھیزات أخرى: -۱۷

وھي مجموعة من األدوات التي تسھل العمل المخبري مثل المقصات والمشارط والمالقط و المحاقن بأشكال 
 وقیاسات مختلفة والسكاكین .

 المواد الطبیة والكیمیائیة :-۱۸

 ورق ترشیح. –شاش  –قطن طبي -منادیل ورقیة -

 صادات حیویة_أقراص صادات حیویة _مواد مطھرة ( فورمالین _كحول.. الخ ) -

 أحماض_صبغات جرثومیة. –معادن  -أمالح  -كواشف  -سكاكر مختلفة  -

المطھرات :یجب أن یتوفر في المخابر بعض المواد المطھرة التي تستخدم في تطھیر سطوح الطاوالت - 
  واألرضیات وأماكن العمل ونذكر منھا :
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 القلویات : -۱

مثل ماءات الكالسیوم و ماءات الصودیوم وكربونات الصودیوم، ویرتبط تأثیرھا القاتل للجراثیم بتركیز شاردة 
 ) وتعد من المطھرات رخیصة الثمن OHالھیدروكسیل ( 

 الحموض : - ۲

لة نذكر : حمض ) ومن أھم الحموض المستعم Hیرتبط تأثیرھا على الجراثیم بتركیز شاردة الھیدروجین ( 
% )، حمض الخل، حمض  ۲ – ۱الكبریت، حمض البوریك، الذي یستخدم كقطرة لغسیل العیون بتركیز ( 

 اللبن، حمض البنزوئیك والتي تستخدم في حفظ المواد الغذائیة نظراً لتأثیرھا الموقف لنمو الجراثیم.

 الیود :-۳

یستخدم على شكل صبغة الیود أو محلول لوغول أو  یؤثر في معظم الجراثیم ویعد من المطھرات الجیدة، حیث 
 بشكل یودوفورم.

 الكحوالت :-٤

 % ) لتعقیم األیدي وبعض األدوات. ۷۰مثل الكحول اإلیتیلي الذي یستخدم بتركیز ( 

 الفورمالین  :-٥

 الذي یعد من المطھرات الممتازة ذات االستخدام الواسع .

 الكریزول، اللیزول،الكرویولین:-٦

 مشتقات الفینول ، تستخدم في تطھیر الطاوالت واألجھزة الملوثة. وھي من

 فوق یرمنغنات البوتاسیوم :-۷

 تستخدم في تطھیر األیدي .  

 الجلیسرین : -۸

 المحالیل المركزة منھ مبیدة للجراثیم وال تؤثر على الحّمات لذلك تستخدم ھذه التراكیز من أجل حفظ الحّمات.

 المنظفات : -۹

مطھرات الجیدة ألنھا عدیمة السمیَّة غیر مخرشة وتستخدم بعد إضافتھا للماء وعند غسیل المواد تعد من ال
 الملوثة بالجراثیم.

 الفصل الرابع

 الموارد البشریة في المخابر

 

یعتبر تأھیل وتطویر الموارد البشریة التي ستعمل في المخابر إحدى أھم المھام الملقاة على عاتق        
تعلیمیة، أما تطویر ھذه الكوادر فھو یقع على مسؤولیة الجھة المشغلة لھذه الكوادر مثل إقامة المؤسسات ال

دورات تدریبیة في نفس مكان العمل عن طریق استقدام مدربین خبراء في أحد االختصاصات أو عن طریق 
عاملین في بعثات أو إقامة ندوات علمیة أو دورات تدریبیة خارج مكان العمل داخل البالد أو إرسال بعض ال
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دورات خارج البالد، وتعتبر الرغبة بالعمل والدافع الذاتي ھما العامالن األساسیان في تطویر الذات ورفع 
 مستوى الكفاءة والمھارات عن طریق المشاركة في الندوات والدورات التي تزید من الخبرة .

ي المخابر المختلفة یجب علینا التعرف على بعض وقبل الدخول في تنظیم توزیع الموارد البشریة أو العاملین ف
 المصطلحات التي یتكرر استخدامھا في ھذا المجال نذكر منھا: 

 الھیئة العلمیة: -آ

 تقع على عاتق أعضاء الھیئة العلمیة أعمال المراقبة الحقلیة الیومیة وھم: 

إحدى كلیات الطب البیطري  الطبیب البیطري ھو كل من حاز على إجازة دكتور في الطب البیطري من -۱
في الجمھوریة العربیة السوریة أو ما یعادلھا من شھادات اختصاص في الطب البیطري في الدول العربیة أو 

 األجنبیة وھو المسؤول عن إدارة المخبر وكافة أعمال المراقبة البیطریة.

حدى الثانویات المھنیة المراقبون البیطریون: المراقب البیطري ھو كل من حاز على شھادة من إ -۲
 البیطریة  في الجمھوریة العربیة السوریة أو ما یعادلھا من شھادات في الدول العربیة أو األجنبیة .

 التقنیون المخبریون:  -ب 

المساعدون البیطریون : المساعد البیطري ھو كل من حاز على شھادة من المعاھد التقانیة للطب البیطري       
عربیة السوریة أو ما یعادلھا من شھادات في الدول العربیة أو األجنبیة ،وھو المسؤول عن في الجمھوریة ال

اإلدارة التقنیة في المخبر وھو یعتبر المدیر التقني للمخبر ویعمل معھ مجموعة من التقنیین المخبریین بدرجات 
 مختلفة، ویقتصر وجودھم على العمل في المخبر فقط.

 العاملون المساعدون: -جـ

ال یقتصر العمل في المخابر على أعمال المراقبة البیطریة خارج المخبر أو العمل المخبري داخل المخبر  بل 
توجد ضرورة إلنجاز الكثیر من األعمال من قبل موظفین مؤھلین مثل موظفي االستقبال واألعمال المكتبیة و 

 عمال المخازن، الورش ،  الحظائر ، التنظیف، المستخدمون...الخ 
 تنظیم وتوزیع الموارد البشریة (العاملین) في المخابر المختلفة: 

 تنظیم العاملین في المخابر التشخیصیة المركزیة: )۱

یقوم بإدارة أعمال المراقبة البیطریة الطبیب البیطري وھو مدیر المخبر  ویجب أن یكون ملماً بالعلوم الطبیة  -
 في أداء مھامھ  في المراقبة البیطریة الحقلیة المراقبون البیطریون .البیطریة وخاصةً  علم الوبائیات  ویساعده 

 موظفین مختصین في مجال محدد من مجاالت العمل المخبري . - 

المدیر التقني للمخبر وھو المسؤول عن اإلدارة التقنیة في المخبر یرافقھ في العمل التقنیون المخبریون من  - 
 الدرجات المختلفة.  

خرون باختصاصات مختلفة مؤھلون تقنیاً  مثل موظفي الورشات، المخازن، المسؤولین عن موظفون آ - 
 الحظائر ...الخ . 

 موظفواألعمال اإلداریة وعمال التنظیف والمستخدمون.  -

 تنظیم العاملین في مخابر األبحاث : )۲

 مدیر المخبر من الباحثین العلماء .-
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 مدیر تقني . -

 ان على برامج البحث أحدھم رئیساً لبرنامج البحث .باحثان على األقل یشرف-

 تقنیون یعملون في برنامج البحث.-

 )تنظیم العاملین في مخابر المنطقة : ۳

یقوم بأعمال المراقبة البیطریة  طبیب  بیطري ومتدرب على أعمال المراقبة البیطریة ویساعده مراقب  -۱
  بیطري ویستطیع إنجاز بعض األعمال داخل المخبر.

تقني مخبري متدرب على األعمال التقنیة داخل المخبر.موظفین مختصین في مجال محدد من مجاالت  – ۲
 العمل المخبري .

 

 )تنظیم العاملین في المخابر اإلقلیمیة :٤

 طبیب بیطري حقلي متدرب على أعمال الرقابة البیطریة. -

 ابة البیطریة.موظف رفابة بیطریة (مراقب بیطري ) متدرب على أعمال الرق -

تقني مخبري  (مساعد بیطري اختصاص مخابر بیطریة)  ویعتبر مسؤوالً عن اإلدارة التقنیة للمخبر إضافةً  -
 إلى أربعة تقنیین مخبریین .

 )تنظیم العاملین في المخابرالتعلیمیة: ٥

المخابر السابقة فھي تعتمد یختلف توزیع العاملین في مخابر الطب البیطري التابعة للتعلیم العالي عن ما ذكر في 
أساساً على الكادر التعلیمي في القسم الذي یوزع وینظم العاملین والعمل في المخابر التابعة لھذا القسم وفي 

العموم یشرف على ادارة العمل في المخابر التعلیمیة أستاذ أو أستاذ مساعد ویقوم بالعمل  القائمین باألعمال 
 ضركما یجب أن یكون ھناك مستخدم یقوم بأعمال التنظیف والخدمة .إضافةً إلى المخبري أو المح

 الفصل الخامس

 األمــن المخبـري

 

ربما یكون لزاماً علینا أن نطبق المثل القائل درھم وقایة خیر من قنطار عالج وألجل ذالك یجب أن نتعرف على 
في مجاالت العمل المخبري على مصادر الخطر حتى نتجنب الوقوع فیھا ومن البدیھي أن یتعرف العاملون 

مصادر الخطر تلك لتجنبھا وللحفاظ على صحتھم التي یمكن أن تتعرض للخطر بإھمال ربما ألبسط مبادئ 
الوقایة من تلك األخطار وقد تكون األخطار متشابھ في معظمھا على صعید العمل المخبري مع بعض الفوارق 

 الھامة والخاصة بكل نوع من أنواع المخابر .

إن االلتزام التام بقواعد العمل في المخبر ھي من األساسیات التي یجب على العاملین التقید فیھا إضافةً إلى 
 المعرفة الدقیقة بماھیة المواد وخطورة األدوات التي یتعامل معھا المخبري للمحافظة على صحتھم وحیاتھم .

عاملین في المخابر فإن احتمال وقوع حوادث ما  ومع كل إجراءات الوقایة والحمایة من األخطار التي تھدد ال
تبقى قائمة وبناًء على ذلك یتوجب على جمیع العاملین في المخابر أن یكونوا على قدر كبیر من الخبرة 
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واالطالع على كافة اإلجراءات التي من شأنھا إزالة ھذه األخطار حال وقوعھا والتقلیل من آثارھا السلبیة  قدر 
 ع العاملین في المخابر لدورات خاصة في اإلسعافات األولیة  والدفاع المدني .اإلمكان مع  خضو

 اإلرشادات والتوجیھات العامة في المخابر: -أوالً 

ارتداء المعاطف الطبیة البیضاء النظیفة قبل الدخول إلى المخبر بھدف حمایة المالبس من التلوث بكل  -۱
 میائیة...الخ).أنواعھ(أحیاء دقیقة، عینات مرضیة، مواد كی

استخدام معدات الوقایة  (نظارة، قفازات، كمامة) خاصةً عند التعامل مع بعض المؤثرات الخطرة (أشعة ، -۲
 مواد كیمیائیة، مواد معدیة، حیوان تجربة ...الخ). 

 ء منھ.تنظیف الیدین جیداً بالماء والصابون وتعقیمھما بأحد المحالیل المطھرة قبل بدء العمل وبعد االنتھا-۳

عدم العمل في المخبر عند وجود جروح أو إصابات في األیدي أو الوجھ حتى تلتئم تماماً ویفضل ارتداء -٤
 القفازات الطبیة لحمایة الیدین.

 عدم تناول الطعام والشراب وعدم التدخین في المخبر بشكل عام وأثناء العمل بشكل خاص.-٥

 مل من شأنھ أن یسھل عملیات التنظیف بعد انتھاء العمل.االلتزام التام بقواعد النظافة أثناء الع-٦

 ترتیب مراحل وخطوات العمل یجنب العاملین حدوث خطأ  ما  أثناء العمل .-۷

یجب تنظیف مكان العمل وإعادة األدوات واألجھزة المستخدمة نظیفةً والزجاجات الحاویة على المحالیل إلى -۸
 زائن.أماكنھا على الرفوف في األدراج أو الخ

 یتم التخلص من األدوات الزجاجیة التالفة  وتعقیمھا قبل إتالفھا إذا كانت تحتوي على مواد معدیة. -۹

 یجب التأكد وقبل مغادرة المخبر من إغالق جمیع مصادر الطاقة(الغاز والكھرباء) والمیاه.-۱۰

 ً  ل:اإلرشادات والتوجیھات العامة عند التعامل مع مواد قابلة لالشتعا -ثانیا

 

 یفضل تشغیل ساحبات الھواء قبل البدء بالعمل . -۱

 أال یتم العمل بھذه المواد في أماكن قریبة من المصادر الحراریة (مصباح بنزن). -۲

أن یتم تزوید المخبر بكمیات محددة من المواد القابلة لالشتعال تؤدي الغرض من استخدامھا وتخزین  -۳
 ص وآمن . الكمیات الكبیرة منھا في مستودع خا

عدم ملء الزجاجات بالسوائل القابلة لالشتعال (عدا اإلیتر) ألكثر من ثلثیھا مع إحكام أغطیتھا، و یجب  -٤
أن تمأل الزجاجات المعدة لتخزین مادة اإلثیر ألكثر من منتصفھا وأحكام أغطیتھا لمنع تسرب الھواء إلى داخل 

 الزجاجة الذي یؤدي إلى تشكل مادة البروكسید.

درجة مئویة یجب  ۱۰۰األنابیب الحاویة على السوائل القابلة لالشتعال والتي تصل للغلیان في أقل من  -٥
 عدم تسخینھا على اللھب المباشر وإنما یجب تسخینھا بواسطة حمام مائي .

 في حال انسكاب المواد القابلة لالشتعال یجب فتح األبواب والنوافذ وتشغیل أجھزة سحب الھواء وتجفیف -٦
 وإزالة ھذه المواد بواسطة قماش قابل لالمتصاص .
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                          یتم فحص تمدیدات الغاز بواسطة رغوة الصابون فقط بشكل دوري أوعند تبدیل اسطوانة الغاز .                                           -۷

عدم الضغط على أي مفتاح أو مقبس في حال تصاعد أبخرة ناتجة عن مواد قابلة لالشتعال یجب  -۸
 كھربائي.

إعادة عبوات المواد القابلة لالشتعال مع إغالقھا بإحكام إلى أماكن حفظھا أو تخزینھا بعد االنتھاء من  -۹
 العمل مباشرةً.  

یجب أن تكون جمیع التوصیالت الكھربائیة معزولة حرصاً على عدم حدوث ماس كھربائي قد ینتج عنھ -۹
 كھربائیة.شرارة 

ال یجوز تعقیم األوعیة الحاویة آثار مواد قابلة لالشتعال أو لالنفجار في أجھزة التعقیم داخل المخبر قبل -۱۰
 التأكد من إزالة آثار ھذه المواد نھائیاً أو أن یتم إتالفھا خارج المخبر. 

رئیسیة وھنا یجب أن ننوه إلى أن یجب التأكد من إغالق اسطوانة الغاز وقطع التیار الكھربائي من اللوحة ال-۱۰
األجھزة التي تستمر بالعمل بعد مغادرة المخبر یجب أن یكون لھا قواطع خاصة بحیث ال تتوقف عن العمل عند 

 فصل دارة اإلضاءة ودارة تغذیة الطاوالت بالكھرباء .

 یتھا في حال انتھائھا . التأكد وبشكل دوري من جاھزیة  أجھزة اإلطفاء  المتوفرة في المخبر وتجدید صالح-۱۱

 اإلجراءات الوقائیة ضد اإلصابات المخبریة: -ثالثاًً◌◌َ 

 

تضمن اإلجراءات والتجھیزات واإلرشادات الوقائیة الخاصة  بالمخاطر المتوقع حدوثھا في المخابر سالمة  
ن یتعرض لھا جمیع العاملین وھو الھدف الرئیسي من ھذا البحث ، والذي یشمل: معرفة األخطار التي یمكن أ

 العاملون الذي یعتبر أمراً أساسیاً ثم دراسة اإلجراءات الوقائیة من الحریق و من إصابات العمل .

 أنواع األخطار التي یمكن أن یتعرض لھا العاملون في المخابر :

 األخطار المیكانیكیة : -۱

مثل اآلالت المزودة بالمحاور  وھي األخطار الناتجة عن استخدام المعدات المعدنیة وخاصةً المتحركة منھا
 والمسننات ،سكین المشراح، الخالطات والمجانسات.

 األخطار الكھربائیة:-۲

 ماس كھربائي، أسالك وتوصیالت عاریة، أعطال في أجھزة كھربائیة .

 األخطارالكیمیائیة:-۳

 التعامل مع الحموض والقلویات المركزة

 الحروق :-٤

الموصدة أو مالمستھا وحروق وسائل التسخین وحروق البرودة مثل مثل حروق الحرارة التعرض لبخار 
 مالمسة اآلزوت الساثل المستخدم في التجمید.

 األخطار الحركیة:-٥
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 مثل االنزالق الذي تسببھ األرضیات السیئة أو االصطدام بالخزائن الجداریة .

 األخطار صحیة:-٦

مرضیة مجھولة .و المستنبتات الجرثومیة الخطرة و  مثل التعامل مع العینات المرضیة الحاویة على مسببات
 التعامل مع حیوانات التجربة و التعرض لألشعة مثل األشعة فوق البنفسجیة.

وبعد التعرف على  األخطار المتوقعة التي یمكن أن تواجھ العاملین في المخابر البد من استعراض اإلجراءات 
 الوقائیة في حال التعرض لتلك المخاطر:

 الوقایة من الحریق: -◌ً  ۱

یجب أن یخضع العاملون في المخابر إلى دورات تدریبیة في الدفاع المدني وإطفاء الحرائق لكي یتعرفوا على 
األجھزة المستخدمة في ھذا المجال وأنواعھا وكیفیة استخدامھا ومتى ینصح باستخدامھا من أجل مكافحة 

لى أن أجھزة إطفاء الحریق تحتاج إلى صیانة  دوریة لتكون الحرائق التي یمكن أن تنشب في المخابر، إضافة إ
 جاھزة لالستخدام دوماً عند الحاجة إلیھا . 

 

 وفیما یلي نبین ما ھي اإلجراءات الواجب اتخاذھا في حال اندالع حریق قد یكون سببھ تسب الغاز :

 التصرف بحكمة وھدوء واالتصال بمركز اإلطفاء. -۱

 غاز عن طریق إغالق صمام أنبوبة الغاز .محاولة إنھاء تسرب ال -۲

 قطع التیار الكھربائي عن المخبر من لوحة التحكم الرئیسیة. -۳

 إغالق النوافذ واألبواب . -٤

 إخراج ما أمكن من األوعیة الحاویة على مواد قابلة لالشتعال من المخبر. -٥

 :وفیما یلي نذكر أھم المواد الشائعة االستعمال في إطفاء الحریق 

 المـــــــاء: -۱

یستخدم الماء في إطفاء حرائق الخشب ألنھ یؤدي إلى رفع نسبة الرطوبة في األشیاء المحترقة  وتبریدھا 
 باإلضافة إلى قطع األوكسجین عنھا، وال یستخدم في حرائق السوائل 

 اص مصابون . القابلة لالشتعال التي ال تختلط بالماء، وفي حال اشتعال المالبس التي  یرتدیھا  أشخ

 الرمــل: -۲

یستخدم في أغلب أنواع الحرائق ویعتمد على منع وصول األوكسجین إلى المادة المحترقة إال أنھ یسبب أضرار 
 في األثاث والتجھیزات.

 

 األغطیة: -۳
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تستخدم في أغلب أنواع الحرائق الصغیرة وخاصةً حرائق المالبس ففي حرائق المالبس تستخدم من أجل ذلك 
طیة القماشیة النسیجیة ویفضل أن تكون األغطیة المستخدمة رطبة بعض الشيء ، أما في إطفاء الحرائق األغ

 الموضعیة الصغیرة لألشیاء تستخدم أغطیة إطفاء الحرائق المصنوعة من الخیوط الزجاجیة .

 أجھزة اإلطفاء الرغویة:-٤

حرارة االشتعال ویستخدم في أغلب أنواع  تعتمد على تبرید درجة حرارة المادة المحترقة إلى مادون درجة
 الحرائق ما عدا حرائق الفسفور و المغنیزیوم .

 جھاز ندف ثاني أكسید الكربون:-٥

یعتمد على مبدأ طرد األوكسجین من خالل تشكیل غاز ثاني أكسید الكربون لطبقة ندفیة على شكل مسحوق 
 تغطي األشیاء المحترقة .

د الكربون في جمیع أنواع الحرائق التي یمكن أن تحدث في المخبر والتي تصیب ویستخدم جھاز ندف ثاني أكسی 
 األجھزة والمعدات .

وحدیثاً  تتم وقایة المباني بطرائق  آلیة تتلخص بتصمیم تمدیدات خاصة  من أنابیب تحت سقف المخبر     
ذه األنابیب تتصل بمضخة مزودة بفتحات مغلقة بمادة قابلة لالنصھار في حال اندالع حریق في المخبر ھ

مركزیة مثبتة على خزان خاص بھذه التجھیزات وفي لحظة االنصھار تعمل المضخة على ضخ الماء من خالل 
 ھذه الفتحات المنصھرة وھذه الطریقة مالئمة جداً وخاصةً خارج أوقات الدوام فھي تعمل بشكل آلي.

ت المخبریة وھي عبارة عن صندوق معدني أحمر باإلضافة إلى تزوید البناء بفوھات حریق مجاورة للوحدا
اللون  لھ  نافذة  زجاجیة بداخلھا خرطوم حراري متصل بصنبور ضخم وتتصل جمیع فوھات الحریق في البناء 

بخزان مزود بمضخة تعمل بشكل آلي،  یتم استخدام فوھات الحریق  في حاالت الطوارئ  ،و یجب أن یتم 
 .إجراء فحص دوري للمضخة والخزان

 الوقایة من إصابات العمل:  - ۲ً

إن التقید بالقواعد األساسیة للعمل في المخابر المختلفة یخفف إلى حد كبیر من حدوث إصابات العمل كما أن 
التوعیة المستمرة وتوجیھ العاملین وتشجیعھم على االلتزام بتلك القواعد وإخضاعھم للمراقبة الدائمة یؤمن لھم 

تي یمكن أن تھدد حیاتھم، ومن أجل حمایتھ العاملین في المخابر یجب التعرف على الحمایة من األخطار ال
 األخطار التي یمكن أن تكون موجودة في المخابر. 

 اإلجراءات الوقائیة عند التعامل مع األحیاء الدقیقة:-۱

وقائیة أثناء العمل  إن التعامل مع المسببات المرضیة المعدیة في مخابر األحیاء الدقیقة یتطلب اتخاذ إجراءات
 یمكن تلخیصھا كاآلتي: 

ارتداء المعاطف الطبیة البیضاء النظیفة قبل الدخول إلى المخبر بھدف حمایة مالبس العاملین من التلوث  -۱
 بالمسببات المعدیة وتبدیل اللباس المخبري مباشرةً عند االشتباه بتلوثھ بإحدى المواد المعدیة. 

 ماء والصابون وتعقیمھما بأحد المحالیل المطھرة قبل بدء العمل وبعد االنتھاء منھ.تنظیف الیدین جیداً بال-۲

عدم العمل في المخبر عند وجود جروح أو إصابات في األیدي أو الوجھ حتى تلتئم تماماً ویفضل ارتداء -۳
 القفازات الطبیة لحمایة الیدین.

 كل عام وأثناء العمل بشكل خاص.عدم تناول الطعام والشراب وعدم التدخین في المخبر بش-٤
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 المحافظة على العینات المرضیة المعدیة في أوعیة مغلقة .-٥

عدم استخدام الماصات الفمویة عند التعامل مع السوائل المعدیة ویستعاض عنھا بالماصات المزودة باألجاصة -٦
 المطاطیة. 

 بالمواد المعدیة.یتم تنظیف وتطھیر مكان التلوث مباشرةً في حال حدوث تلوث -۷

 الیتم التخلص من المستنبتات أو العینات المعدیة إال بعد تعقیمھا بالموصدة .-۸

 یتطلب التعامل مع مسببات األمراض المشتركة مزیداً من الحیطة والحذر .-۹

یجب تنظیف وتطھیر مكان العمل وسطوح الطاوالت واألدوات بعد انتھاء العمل وإعادة األدوات واألجھزة -۹
 المستخدمة نظیفةً والزجاجات الحاویة على المحالیل إلى أماكنھا على الرفوف في األدراج أو الخزائن.

 اإلجراءات الوقائیة عند التعامل مع المواد الكیماویة: -۲

الكثیر من المخابر تحتوي على مواد كیمیائیة تتطلب الحذر عند التعامل معھا ولكن مخبر الكیمیاء بما یحتویھ  
ید من المواد الكیمیائیة یتطلب من العاملین حرصاً أكبر وفیما یلي نذكر أھم اإلجراءات الوقائیة عند من عد

 التعامل مع المواد الكیماویة :

یجب أن یكتب على جمیع الزجاجات الحاویة على مواد كیمیائیة اسم تلك المادة وذلك تجنباً ألخطاء االستخدام -۱
 ى مواد عضویة وال عضویة وأحماض وأسس وأمالح.. الخ.وتحفظ في خزائن بعد تصنیفھا إل

 تحفظ المواد الكیمیائیة التي تتأثر بالضوء في زجاجات عاتمة . -۲

 تحفظ المواد الكیمیائیة التي تتأثر بالحرارة (األنظیمات مثالً) في البراد العادي.-۳

 أوعیتھا .استخدام المالعق من أجل الحصول على المواد الكیمیائیة الصلبة من -٤

عند الحاجة الكمیة معینة من المواد الكیمیائیة السائلة یجب تفریغ الكمیة المطلوبة في وعاء مناسب ویفضل -٥
 عدم إعادة الكمیة الفائضة عن االستخدام إلى األوعیة األساسیة. 

والقلویات یفضل أن تكون سطوح الطاوالت في مخابر الكیمیاء مصنعة من مواد مقاومة للتآكل باألحماض -٦
 والحریق بالمواد القابلة لالشتعال مثل اآلجر.

 یتطلب التعامل مع بعض المواد الخطرة مزیداً من الحیطة والحذر مثل المواد القابلة لالنفجار كاإلیتر .-۸

 عدم استخدام الماصات الفمویةً في نقل المواد الكیمیائیة من وعاء آلخر.-۹

 مل مع الموادالسامة:اإلجراءات الوقائیة عند التعا - ۳ً

قد یحتاج إجراء بعض االختبارات التعامل مع مواد سامة ، وھنا یجب توعیة العاملین وتعریفھم بمخاطر ھذه 
 المواد، لذلك یجب: 

 یحتاج التعامل بھذه المواد إلى ترخیص من الجھات المختصة .-۱

 أال تكون ھذه المواد بمتناول ید العاملین بسھولة .-۲

تنویھ إلى العبوات التي تحتوي ھذه المواد بعالمات واضحة ككتابة اسم ھذه المادة وكتابة عبارة أن یتم ال-۳
 ....سم ...أو......سام جداً.....على لصاقة خاصة تلصق على العبوة . 
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وضع الشعار المتعارف علیھ وھو صورة لجمجمة إنسان بلون أحمر على لصاقة بیضاء للمواد السامة، أو -٤
 ر المتعارف علیھ وھو صورة لجمجمة إنسان بلون أبیض على لصاقة سوداء للمواد السامة جداً.وضع الشعا

 اإلجراءات الوقائیة عند التعامل مع الحیوانات : - ٤

معظم الوحدات المخبریة تستخدم الحیوانات إلجراء بعض االختبارات على حیوان التجربة مثل خنزیر غینیا 
كأعمال العدوى التجریبیة والتشریح المرضي كما أن التعامل مع الحیوانات األخرى والفئران و الجرذان ...الخ  

كالكالب والقطط أمر وارد عند أخذ العینات منھا ألغراض التشخیص المخبري قد یشكل خطراً ما على العاملین 
 في المخبر  

 ع ھذه الحیوابات.ارتداء قفازات مطاطیة واقیة ومالبس ذات أكمام طویلة دوماً عند التعامل م-۱

عند تعرض العاملین لعضة حیوان مخبري أو عضة كالب أو قطط یجب معالجة مكان العضة بالصادات -۲
 الحیویة ومراجعة الطبیب إضافةً على عرض الحیوان على طبیب بیطري.

 یقوم على رعایة ھذه الحیوانات شخص یتمتع بالكفاءة والخبرة الالزمة . -۳

ھذه الحیوانات قیام العمال المساعدون بمسك الحیوان وتثبیتھ على طاولة العمل أو  یفضل عند التعامل مع-٤
 وضعھ في قفص خاص یسمح بالتعامل معھ بسھولة وبدون أیة مخاطر.

 

 ً  اإلسعافات األولیة إلصابات العمل في المخابر: -رابعا

 

اإلسعاف األولي ھو كل إجراء طبي عاجل یقدم للشخص المصاب لتجاوز مرحلة الخطر وبغیة إعطائھ فرصة 
 للبقاء على قید الحیاة ریثما یتم عرضھ على الطبیب أو نقلھ إلى المستشفى. 

خاصةً ومن أجل ذلك ال بد من توفر أھم المواد واألدوات الطبیة االسعافیة في أي مكان یتواجد فیھ اإلنسان و
األماكن التي یكون فیھا مستوى األخطار التي یمكن أن یتعرض لھا اإلنسان مرتفعاً ومن ھذه األماكن المخابر 

 على مختلف أنواعھا لذلك یجب أن تزود ھذه المخابر بصیدلیة تحتوي على: 

 %.۷۰كحول طبي تركیز -

 صبغة الیود. -

 شاش طبى ، قطن، ضمادات مختلفة. -

 فیة ، صادات حیویة، مراھم صادات حیویة،قطرات عینیة وأن-

 % ،محلول حمض البوریك..۲% ،محلول حمض اآلزوت۱محلول حمض كلور الماء - 

 %.۱أكسید الزنك -

 بودرة طبیة مطھرة.- 

 فیما یلي نذكر أھم الخطوات العملیة لإلسعاف األولي :

 اإللتزام بالھدوء والتصرف بحكمة.-۱
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 طر ونفلھم إلى مكان آمن وھادئ.إبعاد المصابین عن دائرة الخ-۱

 محاولة إیقاف نزیف الجروح بواسطة الضغط أو ا؟ألربطة الضاغطة. -۲

 استدعاء سیارة اإلسعاف ونقلھ الى أقرب مشفى لتلقي العالج الالزم. -۳

 ونورد فیما یلي نوجز أھم اإلصابات المخبریة وإسعافاتھا األولیة :

 االغماء وفقدان الوعي: -۱

اب إلى مكان ھادئ وجید التھویة واألفضل أن یكون بوضعیة  االستلقاء مع رفع األرجل إلى نقل المص-۱
 األعلى. 

 التخفیف ما أمكن من المالبس وخاصةً في منطقة الرقبة والصدر.-۲

 تنشیط الجھاز التنفسي بواسطة استنشاق بعض المواد الطیارة المنبھة للجھاز التنفسي مثل الكحول .-۳

 الحروق :-۲

ي الحروق المحدودة یمكن استخدام الماء البارد لتخفیف األلم، ویفضل تغطیة الحرق منعاً لتلوثھ ریثما یصل ف
 المصاب إلى الطبیب المعالج .

 أما األشخاص المحروقون یجب أن نسارع إلى إلقاء األغطیة القماشیة  الرطبة علیھم .

 

 الجروح :-۳

األدوات الملوثة بالمادة المعدیة أو عن طریق عضة حیوان مصاب أو یمكن أن تنجم  الجروح عن تكسر بعض 
 تلوث جرح قدیم بالمادة المعدیة، وھنا یجب :

 عدم امتصاص الجرح وعدم غسل الجروح القطعیة أبداً بالماء وإنما تغسل المنطقة المحیطة بالجرح وتجفف.-۱

 إزالة األجسام الغریبة والشظایا من الجرح.-۲

 %) ثم یربط مكان الجرح جیداً. ۲%) أو حمض اآلزوت (۲-۱لجرح بصبغة الیود (یدھن مكان ا-۳

أما حاالت الجروح العمیقة فیجب ترك الدم ینزف ومن ثم تنظیفھ  بأحد المحالیل  المطھرة، وبعدھا یوضع -٤
 أحد المساحیق المطھرة ( بودرة مطھرة ) ثم یربط على الجرح برباط معقم.

الدمویة الصغیرة فیتم قطع النزیف بالضغط على مكان النزیف أما جروح األوعیة وفي جروح األوعیة -٥
الدمویة الكبیرة یجب وضع رباط ضاغط أعلى منطقة اإلصابة للتخفیف ما أمكن من توارد الدم إلى منطقة 

 النزیف .

الحاالت  وقد تتعرض الجروح إلى التلوث بأحد مسببات بعض األمراض المشتركة الخطرة  ،في مثل ھذه-٦
 یعامل الجرح فوراً بحمض اآلزوت الكثیف . 

 التیار الكھربائي: -٤

 فصل التیار الكھربائي من اللوحة الرئیسیة .  -۱
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نقل الشخص المصاب بعیداً عن المكان بعد تأمین العزل الكھربائي بالوقوف على قطعة من الخشب الجاف أو -۲
 البالستیك.

 اإلغماء یجب أن یجرى لھ عملیة التنفس االصطناعي .عند دخول الشخص المصاب في حالة -۳

 اإلصابات الجلدیة باألحماض والقلویات المركزة:-٥

حمض اآلزوت المركز وحمض الكبریت الكثیف، و األسس المركزة تؤدي إلى تضرر الجلد بشكل كبیر تھتك 
 وحروق شدیدة مباشرة.

د بعد خلع مالبس المصاب بسرعة وبكمیات كبیرة وفي مثل ھذه الحاالت یجب غسل المنطقة المصابة من الجل
 من الماء البارد یخفف تركیز المادة المؤثرة وبالتالي یخفف شدة اإلصابة.

 إصابات العین باألحماض والقلویات المركزة: --٦

 غسل العین المصابة بكمیة كبیرة  من الماء ، -۱

 تغطى بضمادة شاش طبي وینقل المصاب إلى الطبیب.-۲

 العین بالشظایا المتناثرة : إصابة-۷

 اإلسعاف األولي الوحید لمثل ھذه الحاالت ھو وضع ضمادة شاش طبي لمنع حركة الجفون .   

 اإلصابات الداخلیة باالحماض المركزة :-۸

 عند ابتالع األحماض ودخولھا إلى القناة الھضمیة یجب:    

 األحماض. شرب محالیل قلویة مخففة مباشرةً لتعدیل تأثیر ھذه   -۱

 إعطاء أكسید المغنیزیوم مفید كمضاد للتسمم الممدد بالماء البارد . -۲

 اإلصابات الداخلیة بالقلویات المركزة:-۹

%) أو كمیات كبیرة ۱عند ابتالع القلویات الكاویة یجب تعدیلھا عن طریق شرب ماء الخل المثلج بتركیز (      
 من عصیر اللیمون الممدد للتعدیل. 

 صابات الداخلیة بالسموم:اإل -۱۰

 قي حال حدوث تسمم بأمالح بعض المعادن الثقیلة وغیرھا من المواد السامة یجب اتخاذ اإلجراءات التالیة :  

محلولة التقیؤ بوضع اإلصبع في الفم عند قاعدة اللسان  لتخلیص المعدة من السم أو إعطاء بعض األدویة -۱
 %).۱المقیئة (كبریتات النحاس

 إعطاء الشخص المصاب الحلیب بكمیات كبیرة .-۲

 ضرورة نقل المصاب إلى الطبیب.-۳

 عند دخول المادة المعدیة إلى الفم : ۱۰

 یجب عدم ابتالع المادة ولفظھا مباشرة في وعاء یحوي سائل مطھر.    
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) أومحلول %  ۱% ) أومحلول الماء األوكسجیني    (۰.۱المضمضة بمحلول برمنغنات البوتاسیوم (  -۱
 %)۰.۲حمض كلور الماء (

 مضغ قطعة من الخبز ولفظھا مع دوام المضمضة لعدة ساعات. -۲

 %).۰.۲ینصح بشرب كأس من حمض كلور الماء بتركیز ( -۳

 عند ابتالع المادة المعدیة : -۱۱

 %).۰.۱یجب التمضمض بمحلول برمنغنات البوتاسیوم ( -۱

 عدة عن طریق تناول خالصة اللحم.تحریض إفراز حمض كلور الماء من الم -۲

 %).۰.۲بعد ذلك ینصح بتناول كأس من حمض كلور الماء ( -ج -۳

 

 

 دخول المادة المعدیة إلى االنف : --۱۲

 یجب التمخط عدة مرات في منادیل ورقیة قابلة للحرق أواالتالف. -آ 

 محاولة عدم استنشاق الھواء إلى الداخل. -ب

 %) أویمسح االنف بمرھم أكسید الزنك. ۱ول أكسید الزنك (بعدھا ینقط في االنف محل -ج

 تُتخذ اإلجراءات المتبعة عند دخول المادة المعدیة إلى الفم. -د 

 عند دخول المادة المعدیة إلى العین :-۱۳

 یجب عدم فرك العین . -آ

ثم تدھن بأحد المراھم تغسل عن طریق التقطیر في الملتحمة بأحد المحالیل الحاویة على الصادات الحیویة،  -ب
 العینیة.

 تطبّق اإلجراءات نفسھا المتبعة في حال دخول المادة المعدیة إلى الفم. -ج

 


