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تقديــــم
الحم��د هلل رب العالمين والصالة والس�لام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين...
وبعد،
ف��إن أحد أهم مقاييس ق��وة األمم ورقيها يتمثل في م��دى تقدمها في ميادين
العلوم وتطبيقاتها الطبية والحيوية والفيزيائية والكيميائية ،وما اإلنجازات التي
يش��هدها العصر إال نت��اج ثورة علمية بدأت وما زالت تكب��ر وتزداد في مختبرات
العلماء ومراكز األبحاث .
وإن عال��م اليوم الذي يقوم على أس��اس من المعرف��ة والمعلومات يتطلب أن
يك��رس التربويون جهودهم لتنمية المه��ارات المتعلقة بالفهم المعرفي وامتالك
أدوات المعرف��ة وطرق اكتس��ابها بل وإنتاجها ،و لعل من أه��م المهارات في هذا
الجانب مهارات االستقصاء ومهارات التعلم بالممارسة والتعلم التجريبي.
وحيث تمثل مقررات العلوم مفتاحا أساس��يا من مفاتيح المعرفة ،وأساسا مهما
للطالب في سنوات التكوين ؛ العتماد مقرراته على إثارة التفكير وتحليل الظواهر
وتكري��س المنهجية العلمية في البح��ث والوصول للمعرف��ة؛ لذلك فإن وزارة
التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون
المدرسية تسعى لتدريس فاعل لمقررات العلوم في بيئة تطبيقية محفزة وآمنة
 ،وقد أولت في سبيل ذلك المختبر المدرسي عناية واهتماما وتجهيزا  ،وحرصت
وستواصل بإذن اهلل حرصها واهتمامها لتأمين متطلباته البشرية والمادية بوصفه
أحد أهم بيئات التعلم األساس��ية في أي مدرس��ة تنتمي إلى عصر المعرفة وعصر
التعامل مع التقنية.
و في س��ياق الحرص عل��ى تفعيل المختبرات المدرس��ية وتوظيفها التوظيف
األمث��ل ،فإن الوزارة لم تغفل عن إجراءات الس�لامة ،والوقاي��ة من أي أخطار قد
تحدث ال س��مح اهلل بس��بب التعامل مع أدوات المختبر والمواد الكيميائية  ،أو أخذ
العينات  ،أو طرق حفظ المواد ،إلخ؛ لذلك حرصت على تأمين متطلبات السالمة
بأش��كالها المختلفة ،و نف��ذت العديد من ال��دورات المتعلقة بإجراءات الس�لامة
ف��ي المختبرات  ،كم��ا قدمت العديد من التوجيهات والنش��رات المتعددة في هذا
الصدد.
وهاهي اليوم تزود المدارس بدليل عصري وميس��ر في الس�لامة واإلسعافات
األولية ليكون تتمة للجهود السابقة وإطارا جامعا منظما للعمل اآلمن في المختبر
المدرسي ،وليكون أحد إجراءات الوقاية التي بها نجنب أبناءنا ومدارسنا والعاملين
فيها ،بإذن اهلل ،أي احتماالت للخطر وما يتبعه من إجراءات العالج..
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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ونح��ن إذ نقدم ه��ذا الدليل في طبعته األولى لنتطل��ع إلى ملحوظات الزمالء
والزميالت ف��ي الوزارة وفي إدارات التربية والتعليم وفي المدارس ومراجعاتهم
لهذا الدليل بهدف سد ثغراته وتحقيق أهدافه ومراميه.
وختاما ،فالش��كر حق وواجب لإلدارة العامة للتجهيزات المدرسية على هذا الجهد
المبارك ،كما أزجي الشكر الوافر ألخي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الدندني مدير
المختبرات وتقنيات التعليم معد هذا الدليل على ما بذله في جمع مادته وحسن عرضه
وتصميمه ،والشكر موصول لزمالئه المراجعين.
وأس��أل اهلل أن ينفع بهذا الجهد وأن يرتقي تعليمنا في جوانبه القيمية والمعرفية
والمهارية في ظل بيئات آمنة وسليمة ،واهلل ولي التوفيق...

د� .سعد بن �سعود �آل فهيد
وكيل الوزارة لل�ش�ؤون املدر�سية
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مقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والس�لام على س��يد األنبياء والمرسلين نبينا
محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين،
اليخفى على احد من العاملين في المجال التربوي أهمية المختبر المدرس��ي وما
يتم فيه من التجارب العلمية التي تعتبر تطبيق لما تم دراس��ته في الفصل الدراس��ي،
وحيث أن المختبر المدرسي يحتوي على تجهيزات مدرسية متعددة ،ومواد ومستلزمات
كيميائية ،للقيام بالتجارب المطلوبة فانه من األهمية بمكان المحافظة على س�لامة
العاملين في المختبر سواء من الطالب أو المحضرين أو المعلمين أو المبنى المدرسي،
أثناء التواجد وإجراء التجارب في المختبرات المدرسية.
لذا فقد سعت اإلدارة العامة للتجهيزات المدرسية بوكالة الشؤون المدرسية على
إعداد دليل للس�لامة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية ليساعد الزمالء من
المحضرين والمعلمين على أس��اليب الوقاية والسالمة من المخاطر المتوقع حدوثها
أثناء إجراء التجارب المعملية ،وكذلك لدعم جانب ثقافة السالمة والوقاية ،ليصبحوا
قادرين على وقاية أنفسهم وطالبهم من األخطار التي قد تحدث ،وتزيد وعي العاملين
بالمختبر المدرس��ي بقواعد اإلس��عافات األولية وتدربهم عليه��ا ،ليتمكنوا من تقديم
المساعدة الفورية لما قد يحدث من إصابات وتقليل أخطار اإلصابة عليهم ولغيرهم.
وقد ضم هذا الدليل مجموعة كبيرة من المعلومات الخاصة بالس�لامة واجراءتها
ومتطلباته��ا ف��ي المختبر المدرس��ي ،وكذلك محالي��ل االمن والس�لامة ،والمواد
الكيميائية ،واإلسعافات األولية لحوادث المختبرات المدرسية،وعالمات االمن والسالمة
الضرورية للجميع ،وإجراءات إخالء المبنى المدرسي بما فيه المختبر.
ومن هنا كان وجود هذا الدليل في المختبر المدرس��ي أمراً في غاية األهمية
حتى يتس��نى الرجوع إليه بسهولة ويسر وبش��كل دائم كمرجع أساسي للسالمة
واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية.
كما يسرني إن أتقدم بالشكر والتقدير لألستاذ /أحمد بن عبدالعزيز الدندني
مدي��ر المختبرات وتقنيات التعليم الذي أعد الدلي��ل ،ولجميع الزمالء من فريق
العم��ل الذي��ن قاموا بجهد لمراجعة ه��ذا الدليل ،ولما قدموه من عون أس��هم في
إخراج هذا الدليل بالشكل الراهن.
ال اهلل العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
سائ ً

واهلل الموفق،

د .مقرن بن ابراهيم املقرن
مدير عام التجهيزات املدر�سية
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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�شرح الإدخاالت الواردة يف الدليل
مادة م�شعة  :أي مادة أو مجموعة من المواد تصدر تلقائيًا (ذاتياً) إشعاعات
مؤينة ولها فعالية نوعية أكبر من  0.0002ميكرو كوري/غرام
م��ادة �سام��ة  :هي الم��ادة التي ينتج عنه��ا ضراراً تلقائي �ًا وذلك بتفاعلها
الكيميائ��ي المباش��ر مع مكونات الجس��م نتيجة المتصاص الم��ادة من قبل
أنسجة الجسم ودخولها مجرى الدم عن طريق الجهاز التنفسي.
مادة م�ؤك�سدة  :هي المادة التي تعطي األكس��جين ليس��اعد على اش��تعال
المادة العضوية.
نقطة الومي�ض  :هي أخفض درجة تتصاعد عندها من السائل أبخرة كافية
بأن تصل درجة تركيز األبخرة في الهواء الحدود الدنيا لإلنفجار.
درج��ة �أو فئة اخلطورة  :يتضمن إح��دى الدرجات الثالث من الخطورة 1
إلى  3وهذه تميز حد سمية المادة الكيميائية.
فئ��ة اخلطورة الثالثة  :تش��ير إلى أن الجرعة القاتل��ة ( )LD50أقل من
 400ملليجرام/كيلوغ��رام وقد تنج��م عنها الوفاة وتش��مل المواد الطيارة
المسرطنة والمواد اآلكلة  ..الخ.
فئ��ة اخلطورة الثانية  :تش��ير إلى أن الجرعة القاتل��ة ( )LD50تتراوح
مابي��ن  4000 - 400ميلليجرام/كغ��م وقد ينجم عن الم��واد الكيميائية ذات
الخط��ورة من الدرج��ة الثانية إصابات أو آثار ضرر مؤقتة وتش��مل المواد
التي تطلق تحت الظروف العادية غازات خطيرة جداً (سامة/خانقة).
فئ��ة اخلطورة الأوىل  :تش��ير إل��ى أن الجرعة القاتل��ة ( )LD50تتراوح
مابي��ن  40000 - 4000ملليجرام/كيلوغرام وينجم عن المواد الكيميائية هذه
عجز ؤقت بعد التعرض لها.

دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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ال�سالمة:
تش��ير اإلحصائي��ات إل��ى أن
معظم الحوادث في أماكن العمل
تحدث نتيجة لسوء تقدير األمور،
أو إهم��ال م��ن العاملي��ن ،وعدم
اتباع وسائل الس�لامة ،وقد تكون
تلك الحوادث ف��ي أغلب األحيان
بعض وسائل السالمة
مؤلم��ة ،وفادحة الخس��ارة ،وتعد
الحرائق ،واالنفجارات ،والصدمات
الكهربائية ،والحروق ،والس��قوط ،والتعرض للم��واد الكيماوية من أكثر
الحوادث شيوعًا في المدارس ،وعلى األخص المختبرات المدرسية  ،ولتفادي
تلك األخطار حذرت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع والذين هم في
مناطق العمل بش��كل عام من إهمال قواعد وأصول الس�لامة التي تصدر لهم
من قبل رجال الدفاع المدني.

وميكن تعريف ال�سالمة ب�أنها :
مجموع��ة اإلج��راءات ،والط��رق المعتمدة الت��ي تكفل حماي��ة األرواح،
والممتلكات قبل وقوع الحادثة.
وتعرف السالمة في المختبرات المدرسية بأنها :مجموعة من اإلجراءات،
والقواع��د التي ته��دف إلى الحفاظ عل��ى العاملين ف��ي المختبر من خطر
اإلصاب��ة ،والمحافظ��ة على الممتل��كات من خطر التل��ف والضياع ،وتوفير
بيئات عمل آمنه.
ومن هذا التعريف نس��تطيع القول بأن الس�لامة من األشياء الضرورية،
والملحة في حياتنا اليومية ،وهي مطلب أساس��ي للعمل في المدرسة ،وعلى
األخص المختبرات المدرسية.

�إجراءات ال�سالمة يف املختربات املدر�سية:
تع��د الس�لامة في المختبرات المدرس��ية من األهمية بم��كان  ،حيث إنها من
أخطر المواقع في المدرس��ة ،ولذلك الب��د أن تعطى أهمية قصوى ،خاصة أنها
تحت��وي على مواد ،وأجه��زة ،وأدوات متنوعة  ،تختلف عن بعضه��ا بعضاً ،ولذا
سيتم تناول السالمة في المختبرات المدرسية بشيء من التفصيل كما يلي :
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�إر�شادات ال�سالمة يف التعامل مع الأدوات:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

1اغسل األدوات الزجاجية جيداً قبل االستخدام وبعده ،وجففها بالمجفف.
2اعد األدوات إلى مكانها المخصص بعد االنتهاء من استخدامها وتنظيفها.
3احفظ األدوات بعيداً عن الرطوبة ،وخاصة المعدنية منها ،منعًا من الصدأ.
4ال تستخدم األدوات المعدنية الصدئة في عمليات التشريح والتحنيط.
5ال تحاول جمع الزجاج المكسور بيديك ،بل استخدم األدوات المناسبة لذلك.
6تجنب طريقة الس��حب بالفم عند اس��تخدامك الماصة ،واستخدم بد ً
ال
من ذلك الماصة اليدوية (. )Pipette Filler
7احذر عند اس��تخدامك أدوات التش��ريح ،فجميعها ح��ادة ،وإذا ُجرحت
َف َع َق ْم مكان الجرح مباشرة.
8ك��ن حذراً عند اس��تخدام األنابيب الزجاجية ،وذل��ك عند إدخالها في
سدادة المطاط أو الفلين.
9يجب تثبيت الماصة وأجهزة التقطير في حوامل مناسبة؛ لكي التسقط،
وتحدث أضراراً.

�إر�شادات ال�سالمة يف �أخذ العينات:
1 -1ال تح��اول أخ��ذ عين��ات ال��دم من
الطلب��ة لغاي��ات تحديد ن��وع الدم،
وإن كان الب��د م��ن ذل��ك ،فيجب
اس��تخدام المطه��ر ،وإب��رة خاصة
معقم��ة ،ومغلف��ة ،تس��تخدم مرة
واحدة فقط ،وبمشاركة طبيب من
الوحدة الصحية.
2 -2اس��تخدم أدوات نظيف��ة ،ومعقمة،
وغي��ر صدئ��ة عند أخذك عين��ة حيوانية ،أو نباتية لتحضير ش��ريحة
دائمة ،أو مؤقتة منها.
3 -3تجنب مس��ك الكائنات الحية (الحيوانية ،والنباتية) باليد مباشرة عند
أخذ العينة منها ،فبعضها س��ام ،واحرص عل��ى ارتداء القفازات في مثل
هذه الحالة ،على أن يتم إتالفها ،أو غسلها وتعقيمها جيداً بعد االستخدام
مباشرة.
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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�إر�شادات ال�سالمة يف التعامل مع العينات املحفوظة:
1 -1اكت��ب اس��م العين��ة ،وتاري��خ
تحضيرها ،وم��كان جمعها على
بطاقة خاصة تلصق على العبوة،
أو على قاعدة حمل العينة ،عندما
ترغب في حفظها بالفورمالين،
أو أي محل��ول حف��ظ آخر ،أو
تحنيطها.
2 -2احذر عند تعاملك مع المفصليات؛
كالحش��رات والعناك��ب ،فبعضها
سام جداً.

عينات محفوظة

3 -3اس��تخدم القف��ازات والكمام��ات عن��د العم��ل بالعين��ات المحفوظ��ة
بالفورمالين ،واعمل في مكان جيد التهوية.
4 -4اغس��ل العينات المحفوظة بالفورمالي��ن ،أو بمحاليل الحفظ األخرى
جيداً بالماء قبل استخدامها.
5 -5خصص خزانة معدنية بواجهة بلورية لحفظ العينات وعرضها.
6 -6تخل��ص من العينات المتحللة بأس��رع وقت ممكن ،كي ال تصبح مرتعًا
للجراثيم والميكروبات ،مما يشكل خطراً على من يستخدمها أو يتعامل
معه��ا .ويمكن مالحظة تحلل العينة عند بدء تغير لون محلول الحفظ،
وذلك من اللون الشفاف إلى اللون البني.

�إر�شادات ال�سالمة يف التعامل مع مزارع البكترييا:
1 -1عق��م جمي��ع األدوات المس��تخدمة ف��ي عملية
الزراعة قبل االستخدام وبعده.
ال في أثناء عملية الزراعة.
2 -2اترك لهب بنزن مشتع ً
3 -3ال تحاول تقريب المزارع البكتيرية من أنفك.
4 -4ارت��د القفازات المناس��بة قبل الب��دء بعملية
الزراع��ة ،واعمل عل��ى إتالفه��ا ،أو تعقيمها
مباشرة بعد االنتهاء من العمل.
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5 -5اغسل يديك جيداً بالمعقمات بعد االنتهاء من عملية الزراعة.
ال في المختبر ،واعمل على إتالفها مباش��رة
6 -6ال تحف��ظ المزارع البكتيرية طوي ً
بعد االنتهاء منها ،وأفضل طريقة إلتالفها الحرق.

�إر�شادات ال�سالمة يف التعامل مع الكهرباء:
1 -1اح��ذر عند التعامل م��ع مصدر القدرة ذو
الجه��د المرتف��ع؛ فهو ش��ديد الخطورة،
�و ِدي بحياتك ،وحياة من يقف إلى
وقد ُي� ْ
جانبك إذا لم تحسن استخدامه .ولتجنب
الخطورة الناتجة من اس��تخدام مثل هذا
الجهاز قم بوصل الخط األرضي للجهاز،
مع مراع��اة ابتعاد الطلبة قدر اإلمكان عن
م��كان العرض؛ وذلك لضمان س�لامتك
وسالمتهم.
مقابس كهرباء مكشوفة

2 -2اس��تخدم طريقة العرض العملي في
بع��ض التجارب ،لخطورة األجهزة على الطلب��ة ،وتوجيه انتباههم إلى
وجوب اتباع الطرق الصحيحة في التعامل مع هذه األجهزة.
3 -3كتابة الفولتية على جميع األجهزة بشكل واضح إذا لم تكن موجودة.
4 -4احذر عند التعامل مع التيار الكهربائي وعليك مرعاة ما يأتي:
 ال تلمس خطوط الكهرباء ،أو مفاتيح التيار الكهربائي ويداك مبلولتان. ال تستخدم المؤشرات المعدنية عند التعامل مع التيار الكهربائي. تفق��د التوصي�لات الكهربائية من حي��ث كفاءتها وجودتها ،والعم��ل على صيانةالتوصيالت ،واألجهزة التي تحتاج إلى إصالح.
 تأمين قاطع التسرب األرضي. اح��رص عند التعامل مع األجه��زة الكهربائية أن تكون األرضية التي تقفعليها جافة.
 افص��ل التيار الكهربائي عن الجهاز مباش��رة ،إذا الحظت حصول تماس في الدائرةالكهربائية ،أو في أي مكان في المختبر أو المدرسة.
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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 افص��ل جميع األجهزة عن التي��ار الكهربائيمباش��رة بعد االنتهاء م��ن العمل المخبري
وقب��ل مغادرت��ك المختبر ع��دا األجهزة
الضرورية كالثالجة.
 ال تح��اول إلغاء الخط األرض��ي “”Earthالخ��ارج م��ن األجه��زة الكهربائي��ة؛
للمحافظة على سالمتها وفاعليتها .واعمل
عل��ى توصيل هذا الخط في مختبرك ،إذا
لم يكن موجوداً ،واستخدم دائمًا المداخل
“مقبس” الثالثية لجميع األجهزة الكهربائية.

الضغط على المقابس يسبب الحرائق

 افصل الجهاز الكهربائي عند صيانته عن التيار الكهربائي ،حتى وإن كانواجر عملي��ة الصيانة على
لا بمصدر الق��درة ذي الجهد المنخفض،
متص� ً
ِ
سطح خشبي جاف.
5 -5ال تصل أية وسيلة كهربائية من عمل الطلبة بالتيار الكهربائي إال بعد
فحصها ،وبشكل دقيق من قبل شخص مختص.

�إر�شادات ال�سالمة يف التعامل مع الإ�شعاعات:
 -1املواد امل�شعة NUCLEAR RADIATION
عل��ى الرغم من أن المواد المس��تخدمة ف��ي المدارس قليل��ة الخطورة،
وذلك لقلة كمية اإلش��عاع الصادر عنها ،إال إنه��ا خطرة جداً ،مهما كانت
نوعيتها ،فهي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالجسم
البش��ري  ،وتختلف الخطورة باختالف نوعية
المادة المش��عة ،ونوعية اإلشعاع الصادر عنها،
وش��دته ،فهناك من هذه المواد ما يطلق أشعة
ألفا (  ،)Alpha- Raysحيث تنتقل ببطء نس��بيًا في
الم��ادة ،وقد ال تزيد عن 3س��م ف��ي الهواء ،و
 0.04ملم في األنسجة ،وهي ال تشكل خطورة
ف��ي التعرض الخارج��ي ،و تكمن خطورة ه��ذه المصادر ف��ي وصولها إلى
داخل الجس��م ع��ن طريق األكل ،أو األيدي الملوثة به��ذه المواد مما يؤدي
إل��ى حصول تلوث داخلي يعمل على تدمير خاليا الجس��م مع مرور الوقت،
وحدوث أضرار كبيرة0
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وهن��اك م��ن المواد ما يطلق أش��عة بيتا ) ،( Beta - RAYSوتنتقل بش��كل
أسرع من أشعة ألفا ،ولمسافات أطول في الوسط المادي ،أي  3أمتار ،و 5ملم
في األنسجة ،وتمثل مصدراً خطراً داخلي عند وصولها إلى داخل جسم اإلنسان0
أشعة جاما ( ،)Gama - Raysوتنتقل لمسافات أطول في الوسط المادي ،وفي الهواء.
الجدول أدناه يوضح مس��افات انتقال اإلشعاعات النوعية في الهواء ،وفي
األنسجة البشرية:
نوع اإلشعاع

الكتلة

الشحنة

المدى في الهواء

المدى في األنسجة

ألفا

4

2+

3سم

0.04ملم

بيتا

1840/1

1+.1-

3ملم

5ملم

جاما والسينية

صفر

صفر

كبير جداً

خالل الجسم

النيترون السريعة

1

صفر

كبير جداً

خالل الجسم

النيترون الحراري

1

صفر

كبير جداً

150ملم

( المصدر :المديرية العامة للدفاع المدني1430 ،هـ)

وعند التعامل مع المواد المش��عة فإنه يجب توخي الحيطة والحذر معها
بمراعاة ما يأتي:
أ – احذر عند تعاملك مع المواد المش��عة ذات المدى البس��يط ،وال تخرجها
من وعائها الخاص ،وإن لزم األمر ذلك فال تستخدم اليد في إخراجها،
بل استخدم الملقط الخاص بذلك والقفازات.
ب -اغس��ل يديك بالماء والصاب��ون بعد كل تجربة تس��تخدم فيها المواد
المشعة ،واحذر من وضع يدك قبل غسلها على عينيك ،أو في الطعام.
ج – ابع��د الم��واد الغذائية عن الم��كان الذي توجد فيه مثل هذه الم��واد ،واحذر من
األكل أو الشرب في المكان الذي توجد فيه المواد المشعة.
د – احذر من استخدام طريقة السحب بالفم عند أخذ عينة من سائل يحوي
مواد مشعة مذابة فيه.
هـ -ابعد النظائر المشعة عن العين ،والفم ،والبثور المفتوحة في الجلد.
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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وـ ابتعد عن المصــدر المس��تخدم ونوع اإلش��عاع الصادر عنه ( ألفا  ،بيتا ،
جاما  )00وشدته اإلشعاعية 0
زـ التعام��ل م��ع المصادر المش��عة ذات المدى العالي بح��ذر ،وأن يكون عن
طريق المختصين.
ح ـ استخدام أجهزة القياس حسب نوعية النشاط اإلشعاعي لقياس نسبة األشعاع0
� -2أ�شعة الليزر LASER RAYS
يجب التعامل مع أش��عة الليزر بحذر شديد ،واستخدام الواقيات المناسبة
حسب النشرات المرفقة؛ ألنها تسبب العمى في أقل من ثانية إذا كانت عالية
التركيز ،نتيجة حرقها شبكية العين.
 -3الأ�شعة حتت احلمراء INERA RED
يجب أخذ الحيطة عند التعامل معها ،واستخدام نظارات الحماية ،وتقليل
فترة التعامل معها؛ فالتعرض الزائد لها يمكن أن يتلف عدسة العين.
 -4الأ�شعة ال�سينية X-RAY
يج��ب التعامل معها م��ن قبل المختصي��ن فقط؛ فقد تس��بب حروقًا من
الصعب شفاؤها.
 -5الأ�شعة فوق البنف�سجية ULTRAVIOLET
يجب استخدام المرشحات المناسبة ،ودروع الحماية عند استخدام القوس
الزئبقي؛ ألنه ينتج هذه األشعة التي تعد أشعة ضارة.
� -6أ�شعة امليكروويف MICRO WAVE
يجب التعامل مع هذه األش��عة بمنتهى الحذر ،واس��تخدام األقنعة الواقية
في أثناء ذلك ،واتباع إرشادات النشرات المرفقة ،وعدم التعرض لها لفترات
زمنية طويلة؛ ألنها تسبب تلفًا لألجسام المعرضة لها.

�إر�شادات ال�سالمة عند التعر�ض للمواد الكيميائية:
يعتبر إسعاف حاالت التعرض لتناثر المواد الكيميائية على العين من قبل
المس��عف من الواجبات المهمة جداً ،حيث أن إجراء اإلس��عاف بش��كل صحيح
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ق��د ينقذ عينًا من تلف محقق وخاصة في حال��ة الحروق بالقلويات ألن لها
القدرة على اختراق أنسجة العين وإحداث الحروق العميقة والضرر الشديد
بها.

وتتم الإ�سعافات بال�شكل التايل :
 - 1يتم غس��ل العين بالماء النقي وذل��ك بوضع رأس المصاب تحت صنبور
الماء مباشرة أو غمر رأس المصاب بالماء.
 - 2على المصاب أن يفتح عينه داخل الماء بقوة وقد ال يستطيع نتيجة األلم
فيجب على المسعف القيام بفتحها لعمل الغسيل.
 - 3يجب عدم اس��تعمال أي مواد كيميائية للمعادلة داخل العين إال محلول
الفوسفيت المتعادل (إن وجد) ،كما ال يجوز وضع أي نوع من القطرات
أو المراه��م ولكن بعد ذلك يجب وضع غيار على عين المصاب وربط
العين ونقل المصاب إلى المستشفى لتكملة العالج.
 يجب نقل المصاب بالسرعة الممكنة للطوارئ. ال يجوز حث المصاب على التقيؤ مطلقاً. -يجب التأكد من نوع وطبيعة المادة المبتلعة.

ابتالع املواد الكيماوية :

يجب نقل المصاب بالسرعة الممكنة للطوارئ.
اليجوز حث المصاب على التقيؤ مطلقاً.
يجب التأكد من نوع وطبيعة المادة المبتلعة.

ت�سرب الغازات :

 يجب إخالء المنطقة بالسرعة الممكنة. يجب المحاولة لوقف التسرب شريطة استخدام الواقيات الشخصية. ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية. يالحظ التنفس ويمكن إجراء التنفس االصطناعي حين الحاجة. -يجب نقل المصاب إلي الطوارئ بأقصى سرعة.

�إر�شادات ال�سالمة يف تخزين الأجهزة والأدوات:

يجب اتباع التعليمات واإلرش��ادات التالية عند تخزين األجهزة واألدوات
في المختبر ،وذلك بهدف سالمة هذه التجهيزات ،وسالمة مستخدميها:
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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خال م��ن الرطوبة ومصادر
1 -1احف��ظ األجهزة واألدوات ف��ي مكان ٍ
جاف ٍ
المياه ،لمنع تشكل الصدأ عليها مما يؤدي إلى تلفها.
2 -2احفظ األجه��زة اإللكترونية والكهربائية بعيداً ع��ن المواد الكيميائية
بشكل عام؛ فتصاعد األبخرة من بعضها قد يتلف هذه األجهزة.
3 -3احف��ظ األجهزة بعيداً عن مصادر الحرارة ،فبعضها يدخل البالس��تيك
في تركيبه ،فإذا تعرضت لدرجات حرارة معينة فقد تتلف ،كما تتأثر
بعض هذه األجهزة بدرجات الحرارة البسيطة.
4 -4ال تخزن األجهزة واألدوات تحت أحواض الغسيل ،وذلك لحمايتها من
التلف في حال حصول أي عطل في المغسلة.
5 -5االلت��زام بترتيب األجه��زة واألدوات المس��تخدمةونظافتها؛ لضمان
السالمة للجميع .

متطلبات الأمن وال�سالمة:
تتعدد متطلبات األمن والسالمة للمختبرات المدرسية بهدف تحقيق أعلى
مستوى من األمان للطالب ،والمعلمين ،ومحضري المختبرات ،ولذلك البد
من توفر المتطلبات التالية في المختبرات المدرسية:
 -1خزانة الإ�سعافات الأولية First Aid Cabinet
يج��ب أن تكون خزانة اإلس��عافات مس��تقلة،
وعليها إش��ارة (الهالل األحم��ر) للداللة عليها،
وأن تعل��ق ف��ي مكان ب��ارز بالق��رب من مدخل
المختب��ر؛ ليس��هل الوصول إليه��ا ،وأن ال تغلق
بالمفتاح ،حتى تكون س��هلة الفت��ح لمن يحتاج
إليها في أي وقت.

حمتويات خزانة الإ�سعافات الأولية:

خزانة إسعافات أولية

يج��ب توفي��ر الم��واد واألدوات التالية ف��ي خزائن اإلس��عافات األولية
الستخدامها عند الحاجة.
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 - 1قطن طبي معقم.
 - 2شاش طبي.
 - 3شريط الصق.
 - 4ضمادات.
 - 5معقمات ومطهرات لتنظيف وتعقيم الجروح.
 - 6مرهم للحروق.
 - 7بودرة أطفال.
 - 8محلول األمونيا (النشادر).
 - 9بعض لمواد المعالجة للحروق باليود والفس��فور
والحروق بالصوديوم.
وعلى محض��ر المختبر أن يتفقد خزانة اإلس��عافات
األولية من وقت إلى آخر ،لتعويض النقص الحاصل فيها،
والتأكد من صالحيتها بشكل دوري.

 2ـ طفايات احلرائق:
تبدأ الحرائق عادة على نطاق ضيق؛ ألن معظمها ينشأ
إهمال في اتباع طرق الوقاية
من مستصغر الشرر؛ بسبب
ٍ
م��ن الحرائ��ق ،ولكنها س��رعان ما تنتش��ر إذا ل��م يبادر
طفاية حريق
بإطفائها ،مخلفة خس��ائر ومخاطر فادح��ة في األرواح،
واألموال ،والمنش��آت  ،ونظ��راً لتواجد كميات كبيرة م��ن المواد القابلة
لالش��تعال في المختبر المدرسي ،وغيرها من المواقع ،والتي لو توفرت لها
بقي��ة عناصر الحريق أللحقت بنا وبممتلكاتنا الخس��ائر الباهظة التكاليف،
لذلك يجب علينا اتخاذ التدابير الوقائية من أخطار نش��وب الحرائق لمنع
حدوثها ،والقضاء على مس��بباتها ،وتحقيق إمكانية السيطرة عليها في حالة
نشوبها ،وإخمادها في أسرع وقت ممكن بأقل الخسائر ،ويتم ذلك من خالل
نشر وس��ائل الس�لامة ،وتوعية العاملين بها ،وتوعيتهم ،بطرق الوقاية من
الحرائق .
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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�أنواع احلرائق : classes of fire
فئة
الحريق

نوع المواد المحترقة

A

المواد الصلبة مثل  :الورق – الخشب – القماش  00مواد البالستيك 0

B

السوائل القابلة لإلشتعال  :البنزين – الكيروسين – الشحوم 00
الزيوت0
الغازات القابلة لإلشتعال  :الغاز الطبيعي

C

التجهيزات الكهربائية :األسالك والدوائر الكهربائية  -القواطع
الكهربائية 00المولدات الكهربائية0

D

المواد الكيميائية  :حرائق المعامل والمختبرات الكيميائية والتي
بها معادن كيميائية مثل  :المغنيسيوم – التيتانيوم –البوتاسيوم 00
الصوديوم 0

K

حرائق الطبخ ( زيوت الطبخ )0
( المصدر :المديرية العامة للدفاع المدني1430 ،هـ).

ـ �أنواع مواد الإطفاء
فئة الحريق

بودرة كيميائية
متعددة األغراض

رغوة

المياه

ثاني أكسيد
الكربون

A

X

X

X

X

B

X

X

C

X

D

X

K

X
( المصدر :المديرية العامة للدفاع المدني1430 ،هـ).
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طفاية احلريق

Fire Extinguisher

ُعرج
قب��ل الحديث عن طفاية الحريق ،وأنواعها ،واس��تخداماتها البد أن ن ّ
على عملية االحتراق؛ لنتعرف على آليته ،وكيفية إخماده.

حرارة

		
وقود

التبريد

الحصر

مثلث االحتراق

مثلث اإلطفاء

أكسجــين

الخنــــق

 – 1االحرتاق:
عملية ناتجة م��ن تفاعل كيميائي بين مادة أو أكثر
متحدة مع األكس��جين والحرارة ،أي أنه البد من توافر
ثالثة عناص��ر لحدوث االحت��راق ،وه��ذه العناصر هي:
األكسجين ،والحرارة ،والمادة القابلة لالحتراق.
وم��ن هنا يمكنن��ا القول بأن��ه إذا فقد أح��د العناصر
الثالثة السابقة فإن ذلك يؤدي إلى عدم حدوث االشتعال
أو إيقافه.
فقد تبي��ن نتيجة للتج��ارب التي أجري��ت ،أنه يمكن
القضاء على عنصر األكسجين بوساطة الخنق ،وهذا يعني
منع وصول األكسجين لالتحاد مع العنصرين اآلخرين.
وبوساطة التبريد يمكن تخفيف درجة الحرارة إلى ما دون درجة االشتعال،
كما يمكن بوس��اطة الحص��ر تجزئة المواد القابلة لالحت��راق ،وإبعاد غير
المحترق منها وهذا يعني أننا إن تمكنا من التحكم في أحد عناصر االحتراق
فسيؤدي ذلك إلى وقف الحريق.
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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� - 2أنواع طفايات احلريق:
 -2/1طفاية الفوم الكيماوي (�سعة  9ليرتات)
ا�ستخدامها:

يس��تخدم ه��ذا النوع م��ن الطفاي��ات إلخماد
الحرائق البس��يطة التي تنجم عن المواد السائلة،
مع مراعاة عدم إمكانية اس��تخدامها في الحرائق
الناجم��ة ع��ن الكهرب��اء؛ ألنه��ا موصل��ة للتيار
الكهربائ��ي ،مم��ا يعرض حي��اة الش��خص الذي
يستخدمها للخطر.
ولعدم استخدامها على نطاق واسع في مختبرات
المدارس فلن نخوض في تركيبها واستعمالها.

 -2/2طفاية البودرة الكيميائية اجلافة (�سعة  12كيلو غرام ًا)
 -ا�ستخدامها:

يس��تخدم هذا النوع من الطفايات إلخم��اد الحرائق الناجمة عن الزيوت،
ألن البودرة الجافة المس��تخدمة فيها تطفو على سطح السائل المشتعل ،مما
يؤدي إلى حصر النار ،ومنع انتشارها.
كما تس��تخدم أيضًا ف��ي الحرائق الناجمة عن الكهرب��اء ولكن ال تفضل
ألنها تتل��ف األجهزة الكهربائية (كالحواس��ب ،)..ويفضل عدم اس��تخدامها
ف��ي المناطق المغلقة ،وحرائق اآلالت الدقيق��ة ألنها تتلف األجهزة ،ويمكن
استبدالها بـ  Co2في هذه الحالة؛ وهذا النوع من الطفايات كثير االستخدام
في المدارس والمختبرات.

 -تركيبها:

يترك��ب هذا النوع من الطفايات من اس��طوانتين إحداهما كبيرة ،وهي
التي تحتوي على البودرة ،والثانية صغيرة الحجم ،وتثبت على جانب الطفاية
من الخ��ارج ،وتحتوي غاز ثاني أكس��يد الكربون ،الذي يعمل على ش��فط
البودرة إلخراجها من داخل االسطوانة.
إضافة إلى س��اعة مثبتة على عن��ق الطفاية لمعرفة مق��دار الضغط في
داخلها ،وخرطوم ينتهي بقاذف قابل للفتح واإلغالق حسب الحاجة ،ومقبض،
وعالق��ة لتثبيتها في المكان المناس��ب .وغالبًا ما يكون ل��ون هذا النوع من
الطفايات أزرق.
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 �أنواع البودرة الكيميائية اجلافة:• بودرة مخصصة لمكافحة حريق السوائل :وهي أحد المواد اآلتية:

بيكربونات البوتا�سيوم.
بيكربونات ال�صوديوم.
�سلفات البوتا�سيوم.
�سلفات ال�صوديوم.
•بودرة تس��تعمل لجميع أنواع الحرائق :وهي خليط من المواد س��الفة
الذكر ،مع احتوائها على نسبة عالية من فوسفات أحادي األمونيوم ،أو
فوسفات ثنائي األمونيوم.

 -2/3طفاية ال�صودا �أ�سيد (�سعة  1ليرت)
ا�ستخدامها:
يس��تخدم هذا النوع من الطفاي��ات لمكافحة
حرائق المواد الصلبة البسيطة ،ويمنع استخدامها
منع �ًا باتًا في إطفاء حرائق المواد الس��ائلة؛ ألن
الس��وائل القابلة لالحتراق أقل كثافة من مادة
اإلطفاء ،مما يجعلها تطفو على س��طحه ،وذلك
يساعد على انتش��ار الحريق ،وكذلك ال يمكن
اس��تعمالها في إطفاء حرائق الكهرباء؛ ألن مادة
اإلطفاء موصلة للتيار الكهربائي ،وال تس��تخدم
أيضًا في إطفاء حرائق المعادن.
وهذا النوع من الطفايات ال يستخدم عادة في مختبرات المدارس.

دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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 -2/4طفاية املاء (�سعة  9ليرتات)
ا�ستخدامها:
يس��تخدم هذا النوع من الطفايات في الحاالت التي تس��تخدم فيها طفاية
الصودا أسيد ،ويمنع استخدامها في إطفاء حرائق السوائل ،والحرائق الناجمة
عن التيار الكهربائي ،وال يستخدم هذا النوع من الطفايات عادة في مختبرات
المدارس.

 -2/5طفاية ( )B.C.Fبروموكل��ورودي فلورميثان (�سعة ن�صف كيلو
غرام)
ا�ستخدامها:
يس��تخدم ه��ذا الن��وع م��ن الطفاي��ات ف��ي
مكافحة الحرائق البس��يطة بش��كل عام ،وخاصة
الحرائ��ق الناجمة عن الزيوت والتيار الكهربائي
والمحروقات واألجهزة الدقيقة.

 -2/6طفاية ثاين �أك�سيد الكربون (�( )CO2سعة  6كيلو غرام)
ا�ستخدامها:
تستخدم هذه الطفاية في جميع أنواع الحرائق ،ولها تأثير جيد في إطفاء
الحرائق الناجمة عن الزيوت والتيار الكهربائي ،فغاز ثاني أكسيد الكربون
غي��ر موصل للتيار الكهربائي ،ويمكن اس��تخدامها أيض �ًا في حرائق اآلالت
الدقيقة ،وينصح بعدم استخدام هذه الطفاية في األماكن المغلقة؛ ألن الغاز
المستخدم فيها يؤدي إلى التسمم.
ويع��د هذا الن��وع من أكثر أن��واع الطفايات اس��تخدامًا ف��ي مختبرات
المدارس.
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تركيبها:
ترتكب طفاية  CO2من الأجزاء الرئي�سة الآتية:
غطاء عل��وي :ويصنع من المعدن أو البالس��تيك ،وله مقبض للتحكمفي إخراج الغاز عند الالزم ،يثبت به مسمار أمان ،ويتفرع منه خرطوم
ينتهي بقاذف.
جس��م الطفاية :ويصنع عادة م��ن الفوالذ المس��كوب؛ ليتحمل الضغطالناتج من تحويل غاز  CO2إلى سائل.

طريقة ا�ستعمال الطفايات بجميع �أنواعها:
إلطف��اء الحريق بأس��رع وق��ت ممكن مع
المحافظة على س�لامة المستخدم ،البد من
اتباع التعليمات اآلتية:
1 -1يقف الشخص المكافح للحريق باتجاه
الريح ،وليس بعكسها.
2 -2يقف على بعد ثالثة أقدام من الحريق.
3 -3ينزع مسمار األمان.
4 -4تقذف المادة المستخدمة في اإلطفاء باتجاه
الحافة السفلية للهب.

�إر�شادات عامة يف �إطفاء احلريق:
لضمان س�لامة الطلبة ،والمعلمين ،والبناء المدرسي ،البد من القيام بما
يأتي بشكل دوري:
تدري��ب محض��ري المختبر ،والمعلمي��ن والطالب في المدرس��ة علىطريقة استعمال الطفاية المتوفرة فيها؛ ليتمكنوا من مكافحة الحريق
عند حدوثه ،والسيطرة عليه في أقصر وقت ممكن.
في حال حدوث حريق في المدرسة ،يجب اتباع ما يلي: أفص��ل التي��ار الكهربائي عن المختب��ر ،أو عن المدرس��ة بكاملها فوراً،وإغالق أنابيب الغاز ،واسطواناته بأقصى سرعة ممكنة.
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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 بإخ��راج الطلبة بهدوء من المختب��ر ،ويمكن االعتماد على عدد منهم قددربوا على ذلك مسبقاً.
 جاس��تعمال الرمل ف��ي إطف��اء الحرائق الصغي��رة الناجمة ع��ن الموادالكيميائية اآلتية:
المواد الكيميائية التي تحلل الماء بسرعة كالقلويات.المواد األقل كثافة من الماء؛ كالش��مع والزي��وت وكثير من الموادالعضوية األخرى.
 دع��دم اس��تخدام الماء في إطف��اء الحرائق الصغيرة المتس��ببة ع��ن الموادالكيميائية؛ ألن الماء يسبب انتشار هذه المواد ،ومن َث َّم انتشار الحريق.
 هعدم اس��تخدام الماء ف��ي إطفاء الحرائق الناجمة ع��ن الكهرباء إال بعدفصل التيار الكهربائي نهائيًا من القاطع الرئيسي.
 ولف الش��خص المصاب ببطانية بأقصى سرعة ممكنة للعمل على إطفاءالنار المشتعلة به.

مالحظة:
•تستخدم طفايات الرغــوة (  ) FOAMفي إطفاء حرائق المواد البترولية ،وعدم
استخدامها في الحرائق الناجمة عن الكهرباء0
•تس��تخدم البودرة الجافة ( )dray Powderف��ي مكافحة حرائق المعادن
الكيميائي��ة مثل المغنيس��يوم الصوديوم 00البوتاس��يوم ،حيث إن هناك
أنواع �ًا متعددة من طفايات حرائق المواد الكيميائية مثل ( طفاية ملح
كلوري��د الصوديوم ،وطفاي��ة الجرافيت  ،وبودرة النح��اس ،وطفاية
بيكربونات الصودي��وم) ويعتمد اختيار نوعية الطفاية على نوع المادة
الكيميائية المحترقة.
•عند اس��تخدام المياه في إطفاء الحريق ( حرائق الفئة  ) Aافصل التيار
الكهربائي من القاطع الرئيسي0
•اس��تخدم طفاية البودرة بحذر باألخص في المواقع المغلقة ،والتأكد
من خلو الموقع من األشخاص ،حيث إن الرذاذ المتطاير وكثافته يؤثر
على األشخاص المتعرضين له ،ويسبب لهم االختناق.
•تس��تخدم طفايات غاز ثاني أكس��يد الكربون (  )C02في إطفاء حرائق
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الكهرباء ( مولدات كهربائية تمديدات كهربائية  ،أجهزة كمبيوتر00
واألجه��زة االلكترونية ) ،حيث إن غاز ثاني أكس��يد الكربون أثقل من
اله��واء ،فيعمل على إزاحة األكس��جين ،لذا ينصح بعدم اس��تخدام هذه
الطفايات في المواقع المغلقة المأهولة إال في حدود ضيقة جداً.
•وهن��اك غازات أخرى مثل  :هولت��رون  ، FM200 ،انرجين ( ،)Inergen
وتس��تخدم في مكافحة حرائق األجهزة الكهربائية وحمايتها  ،وحماية
أجهزة الحاسوب  ،ومواقع األرشيف ،والمواقع المهمة0
•تتميز الغازات المش��ار إليه��ا بأنها نظيفة ال تترك أث��راً على األجهزة
اإللكتروني��ة ،كما هو في الحال عند اس��تحدام طفاي��ات البودرة التي
تعم��ل على خ��راب األجهزة وتعطيله��ا  ،وال تعمل عل��ى توصيل التيار
الكهربائي عند إطفاء الحرائق ،كما هو الحال في المياه.
 -3لبا�س العمل املخربي (البالطو) Lab Coat
يستحس��ن أن توفر المدرسة في المختبر بالطوين أحدهما لمحضر
المختبر ليرتديه باس��تمرار أثناء العمل الرسمي ،والثاني للمعلم الذي
يستخدم المختبر ،شريطة أن يمتاز هذا اللباس بالمزايا اآلتية:
1 -1أن يكون مصنوعًا من قماش قطني ال يحترق بسهولة.
2 -2يمكن إغالقه وفتحة بسهولة ،فمن المالحظ أن
العديد ممن يستخدمون هذا البالطو ال يغلقونه
في أثناء العمل المخبري ،مما ال يحقق الفائدة
التي وجد من أجلها ،وهي منع وصول أية مادة
قد تنس��كب على المالبس أثناء العمل ،ومن َث َّم
منع وصولها إلى جس��م الش��خص ،وخاصة في
بالطـــــــو
فصل الصيف عندما يكون اللباس الذي يرتديه
الش��خص رقيقاً ،ويستحسن أن يكون طول هذا
ال يعيق حركة الش��خص ف��ي المختبر ،وال
اللباس مناس��باً؛ ليس طوي ً
قصيراً يجعل الفائدة منه شبه معدومة.
كم��ا يفضل أن يك��ون لكل طالب يعمل ف��ي المختبر مثل ه��ذا اللباس؛
للحفاظ على مالبس��ه ،وس�لامة جس��مه ،ولينتقل من جو الحصة النظرية
إل��ى جو الحصة العملية ،وأن يتعود الطالب كيف يتعامل التعامل الصحيح
والمطلوب بكل مكان عمل مثل السالمة في المالعب وغيرها.
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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 -4الكمامات Masks
وتس��تخدم عند التعامل مع المواد المتطاي��رة ،أو الغازات التي يمكن أن
تؤثر في صحة الش��خص الذي يتعامل معها وس�لامته ،فه��ي تقوم بتصفية
الهواء قبل دخوله إلى رئتيه ،مما يمنع تس��رب الغازات والغبار إلى داخلهما،
ويجب على محضر المختبر والمعلم والطالب عدم إهمال هذه الكمامات في
العمل المخبري ،ولبسها كلما اقتضت الحاجة والضرورة ذلك.
 -5النظارات الواقية Goggles
تص��اب عيون العديد من األفراد بالحساس��ية بس��بب
أبخرة بعض المواد الكيميائية ،مما قد يؤدي إلى إصابتهم
بالتهاب��ات ح��ادة أو أم��راض مزمنة؛ نتيج��ة لتعاملهم
المس��تمر معه��ا ،لذا يج��ب توفير مثل ه��ذه النظارات،
واس��تخدمها عن��د التعامل م��ع أي م��ادة كيميائية لها
أبخرة قد تؤثر سلبيًا في العيون.

نظــارة واقية

 -6القفازات Gloves
تتن��وع القف��ازات المس��تخدمة ف��ي العم��ل
المخبري ،فيخصص لكل مادة كيميائية نوع معين
ال لها نوع خاص
من هذه القفازات ،فالحموض مث ً
من القف��ازات ال يتفاعل معها ،وهن��اك أيضًا نوع
من القفازات يس��تخدم مرة واح��دة فقط ،ثم يتم
التخلص منه ،ويستخدم هذا النوع عادة في عملية
التحنيط أو التشريح ،مع العلم أن األنواع األخرى
قفازات واقية
وخاصة البالستيكية الملساء يمكن استخدامها في
مختبر األحياء أكثر من مرة ،ش��ريطة غسلها وتعقيمها بعد كل استخدام،
وهي من أكثر األنواع استخدامًا في المختبرات.

 -7مراوح ال�شفط
تعمل ه��ذه المراوح على تصريف الروائح والغازات الضارة المنبعثة من
المواد الكيميائية في المختبرات؛ لمنع ضررها قدر اإلمكان ،ويجب أن توزع
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هذه المراوح بشكل جيد في المختبر ،فتوضع واحدة على األقل في مستودع
المختب��ر  -إن وجد ،-كما يفض��ل وضع مروحة بالق��رب من كل طاولة
عمل ،وهنا البد من التذكير بوضع مفتاح تشغيل المروحة قريبًا منها ،وفي
متناول يد المعلم ،حتى يتمكن من تش��غيلها وإيقافها كلما اقتضت الحاجة
ذلك ،وينصح عادة بتش��غيل ه��ذه المراوح طوال اليوم ،وذلك الس��تبدال
هواء المختبر باستمرار.
ومراوح الش��فط ال تلغي أهمية التهوي��ة الطبيعية في المختبرات ،فالبد من
فتح نوافذ المختبر ،وإيجاد مجرى للهواء في كل صباح ،حتى وإن كان الطقس
بارداً ؛ ليتم تغيير الهواء الموجود فيه ،وإدخال الهواء النقي باستمرار.
 -8خزانة طرد الغازات Fume Hood
تعد خزانة طرد الغازات من أهم احتياجات مختبر
الكيمي��اء؛ لما لها م��ن أهمية كبيرة عن��د التعامل
م��ع كثير من المواد الكيميائي��ة التي تتصاعد منها
أبخرة سامة.
كما تس��تخدم هذه الخزانة ف��ي تحضير جميع
الغازات ،وخاصة غازات الكلور والبروم؛ لما لها من
سمية عالية.

* تركيبها:
تصن��ع ه��ذه الخزانة من الصاج ش��ريطة تغطية
س��طوحها ،وجمي��ع جوانبها بمواد مقاوم��ة لتأثير
المواد الكيميائية.

خزانة طرد غازات

وتكون ذات وجه زجاجي ينزلق إلى األسفل بسهولة ،ومزودة من الداخل
بصنبور ماء ،ومحبس غاز ،ومقبس للتيار الكهربائي ،ومروحة ش��فط تثبت
في س��قفها أو في أسفلها ،على أن تكون متصلة بالخارج بأنابيب قطرها - 8
 10بوصة من مادة (.)P.V.C
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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* كيفية ا�ستخدام خزانة طرد الغازات:
شغل مروحة الشفط قبل وضع المواد في داخلها.تأك��د م��ن وصول الماء والغاز إل��ى داخل الخزانة قب��ل البدء بإجراءالتجربة.
ارف��ع الباب إلى األعلى بقدر بس��يط يس��مح بإدخال الم��واد إلى داخلالخزانة ،ثم انزله إلى مستوى يسمح بدخول يديك فقط.
حض��ر التجربة التي تريد ،واحرص ف��ي أثناء العمل أو التحضير علىبقاء مروحة الشفط عاملة ،والباب المنزلق نحو األسفل.

 -9كوا�شف دخان ولهب.
 - 10بطانية مقاومة للحريق.
 - 11ناف��ورة غ�سيل ور�شا�ش ماء للط��وارئ «يف حالة التعر�ض للمواد
الكيميائية ال�سامة �أو احلارقة».
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حماليل الأمن وال�سالمة:
حت�ضريها ،وكيفية ا�ستخدامها
تعد محاليل األمن والسالمة من ضروريات
العم��ل المخبري ومتطلبات��ه التي يجب على
محض��ر المختب��ر تحضيرها بش��كل دوري،
وذلك الس��تخدامها عند الضرورة ،ومن هذه
المحاليل :

 -1حملول بيكربونات ال�صوديوم املائي
* حت�ضريه:
يحض��ر بإذابة 2غ من بيكربونات الصوديوم في دورق زجاجي مع كمية
قليل��ة من الماء المقطر ،ثم يضاف إليه ماء مقطر حتى يصبح الحجم الكلي
100مل.
يحرك المحلول جيداً ،ويحفظ في زجاجة حفظ ،وتغطى جيداً ،ويوضع
عليها بطاقة تحمل اسم المادة ،وتاريخ تحضيرها.

* ا�ستخدامه:
يستخدم في عالج الحروق الناجمة عن انسكاب الحموض على الجسم ،مع
ضرورة عرض الشخص المصاب على الطبيب.
وال ينصح باس��تخدام هذا المحلول داخل الجس��م ،فهو يكون عند اتصاله
بالحمض غازاً كثيفًا يخشى من تأثيره في المعدة المصابة.

 -2حملول كربيتات النحا�س 1جـ
* حت�ضريه:
يحض��ر بإذابة 25غ من كبريت��ات النحاس المائية ف��ي 100مل من الماء
المقط��ر ف��ي كأس ،وبعد مزج المحل��ول جيداً يحفظ ف��ي زجاجة حفظ،
وتغطى جيداً ،ويوضع عليها بطاقة تحمل اسم المادة ،وتاريخ تحضيرها.
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية

31

وكالة الشؤون المدرسية  -اإلدارة العامة للتجهيزات المدرسية  -المختبرات وتقنيات التعليم

* ا�ستخدامه:
يس��تخدم في عالج الحروق الناجمة عن س��قوط الفس��فور على الجلد،
ويعرض المصاب بعد ذلك على الطبيب.

 -3حملول كربونات الأمونيوم 2جـ
* حت�ضريه:
يحضر بإذابة ()19.22غرام م��ن كربونات األمونيوم في 100مل من الماء
المقط��ر ،وبعد مزج المحلول جيداً يحفظ في زجاجة حفظ ،وتغطى جيداً،
ويوضع عليها بطاقة تحمل اسم المادة ،وتاريخ تحضيرها.

* ا�ستخدامه:
يس��تخدم في عالج الحروق الناجمة عن انس��كاب الحم��وض على الجلد،
ومن ثم يعرض المصاب على الطبيب.

 -4حملول الأمونيا برتكيز 2جـ
* حت�ضريه:
يحضر بإذابة 14.5مل من محلول
األمونيا ( )%26ف��ي 100مل من الماء
المقطر ،وبعد مزج المحلول جيداً،
يحفظ في زجاجة حفظ ،يثبت عليها
بطاقة تحمل اس��م الم��ادة ،وتاريخ
تحضيرها.
تحضير محاليل

* ا�ستخدامه:
 -1يستخدم في عالج الحروق الناجمة عن سقوط البروم على الجلد.
 -2يستخدم كمادة منبهة لألشخاص المصابين بفقدان الوعي.
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 -5حملول حم�ض اخلليك برتكيز 1جـ
* حت�ضريه:
يحض��ر بإذابة ()5.73مل من حمض الخليك في 100مل من الماء المقطر،
ويمزج المحلول جيداً ،ثم يحفظ في زجاجة ،ويثبت عليها بطاقة تحمل اسم
المحلول ،وتاريخ تحضيره.

* ا�ستخدامه:
يس��تخدم في عالج الحروق الناجمة عن سقوط القواعد على الجلد ،على
أن يتابع العالج في المستشفى.

* الإيثانول:
يستخدم مباشرة في عالج الحروق الناجمة عن الفيثول والصوديوم ،على
أن يتابع العالج في المستشفى.

* حليب املغيزا �أو احلليب العادي:
يستخدم بعد إذابته في الماء لمعالجة التسمم الناجمة عن الحموض.

 -6حملول كربونات ال�صوديوم املائي
* حت�ضريه:
يحض��ر بإذابة 5غ م��ن كربونات الصوديوم المائي ف��ي 100مل من الماء
المقط��ر ،وبعد مزج المحلول جيداً يحف��ظ في زجاجة حفظ ،ويثبت عليها
بطاقة تحمل اسم المحلول ،وتاريخ تحضيره.

* ا�ستخدامه:
يس��تخدم في عالج الحروق الناجمة عن انس��كاب الحم��وض على الجلد،
ويتابع العالج في المستشفى.
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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الإ�سعافات الأولية
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الإ�سعاف الأويل يف حوادث املختربات:
قبل الحديث عن اإلس��عافات األولية الضرورية في المختبرات المدرسية
ُعرج أو ً
ال على أسباب هذه الحوادث ،بهدف توخيها قدر اإلمكان.
البد أن ن ّ

�أ�سباب احلوادث يف املختربات:

تنتج الح��وادث في المختبرات بفعل
عوامل ومسببات عديدة ،منها:

 -1احلمو���ض والقواع��د :تنج��م
الإ�صابة عنها نتيجة:
أ – تطايرها على الجلد.
ب -تطايرها في العين.
ج – ابتالعها.

عدم وضع المحاليل في أماكنها المخصصة
يسبب كثير من الحوادث

 -2املواد ال�سامة :تنجم الإ�صابة عنها نتيجة:

أ – استنشاق أبخرة أو غازات سامة.
ب -االبت�لاع الع��ارض لمحلول س��ام في أثن��اء عملية س��حب المحلول
بالماصة باس��تخدام طريقة الس��حب بالفم (مع العل��م أن هذه الطريقة تعد
طريقة خاطئة).

 -3املواد الكيميائية :تنجم الإ�صابة عنها نتيجة ان�سكابها على اجللد،
مما ي�ؤدي �إىل حرقه.
 -4احلرارة :تنجم الإ�صابة عنها نتيجة:

أ – اللهب المفتوح :كلهب مصباح بنزن ،أو إحدى الزجاجات الساخنة.
ب -السوائل الساخنة :كالماء الساخن ،أو الزيوت الساخنة.
ج – السوائل المشتعلة :كاإليثر المشتعل.
د – االنفجارات.

 -5الزجاج املك�سور.

 -6ال�صدمة الكهربائية.
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�إ�سعاف احلوادث:

كما �أن هناك م�سببات عديدة للحوادث يف املختربات ،ف�إن هناك �أي�ض ًا
انواع ًا لها:
 -1احلروق الناجمة عن احلمو�ض

وحتدث هذه احلروق نتيجة �أحد الأ�سباب الآتية:
�أ -ان�سكاب حم�ض معني على اجللد:
كمح��ض النيتري��ك (  ،)HNOأو حم��ض
الهيدروكلوريك (.)HCI
3

* الإ�سعاف:
-اغسل مكان انسكاب الحمض جيداً بالماء.

حروق بتأثير األحماض

غط مكان الحرق جيداً بالقطن المغموس في محلول كربونات الصوديومالمائي بتركيز .%5

ب -تطاير احلم�ض يف العني
* الإ�سعاف:
اغسل العين فوراً بكمية وافرة من الماء.قطر في العين بعد غسلها أربع نقاط من محلولبيكربونات الصوديوم المائي بتركيز .%2
-انقل المصاب إلى طبيب مختص.

ج -ابتالع احلمو�ض
* الإ�سعاف:
اسق المصاب كمية وافرة من الماء.ِ
اسق المصاب كوبًا من حليب المغنيزا ،أو الحليبِ
العادي.
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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غطها بقطعة من
اغسل الش��فتين جيداً بالماء إذا احترقت بالحموض ،ثم ّالقطن المغموس في محلول بيكربونات الصوديوم المائي بتركيز .%2
-انقل المصاب إلى طبيب مختص.

 -2احلروق الناجمة عن القواعد (القلويات)
وتحدث هذه الحروق نتيجة أحد األسباب التالية:

�أ -تطاير� ،أو ان�سكاب القلويات على اجللد
* الإ�سعاف:
اغس��ل مكان اإلصابة جيداً بكمية وافرة منالماء.
غ��ط الجل��د المص��اب بقطعة م��ن القطنالمغموس جيداً في حمض األسيتيك بتركيز .%5

اثــار الحـــروق

ب -تطاير القلويات يف العني
* الإ�سعاف:
اغس��ل العين فوراً بكمية وافرة من الماء ،ثم بمحلول مش��بع من حمضالبوريك عن طريقة تقطيره في العين عدة مرات.
-انقل المصاب إلى طبيب مختص.

ج -ابتالع القلويات
* الإ�سعاف:

�ق المص��اب على الفور محل��ول حمض الخل بتركي��ز  ،%5أو عصير
اس� ِالليمون.
اسق المصاب بعد ذلك كمية وافرة من الماء.ِ
اغسل الش��فتين واللس��ان بالماء جيداً إذا احترقت بالمحلول القلوي ،ثمغطها بقطعة من القطن المغموس جيداً بحمض الخل بتركيز .%5
-انقل المصاب إلى الطبيب المختص.
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 -3احلوادث الناجمة عن املواد ال�سامة
* �أنواع ال�سموم:
أ – السموم الحارقة.
ب -السموم غير الحارقة ،وهي نوعان:
 سموم مهيجة. -سموم امتصاصية.

�أ – ال�سموم احلارقة:

ومنها الحموض والقواعد ،وقد ذكرنا في الحروق الناجمة عن الحموض
والقواعد كيفية إسعافها.

ب -ال�سموم غري احلارقة وتق�سم �إىل:
ال�سموم املهيجة:
منها الزرنيخ ،والفس��فور ،وأم�لاح الزنك ،وبعض المواد الس��امة في
األسماك ذات المحار والفطر السام.
وتكمن مخاطر هذه المواد في أنها تس��بب التهابًا في أنسجة الجسم التي
تصيبها ،كما تس��بب اإلس��هال ،والقيء ،واآلالم الح��ادة ،وقد تصبح نتائجها
خطيرة إذا لم يتم إسعافها وعالجها بالسرعة الممكنة.

ال�سموم االمت�صا�صية:
وهي السموم التي يقوم الجسم بامتصاصها،
ومنها السموم الحارقة والمهيجة ،حيث تتسرب
إلى داخل الجس��م عن طريق المعدة (البلع) ،أو
الرئتين (االستنش��اق) ،أو الجلد (االمتصاص)،
وتهاج��م بعد امتصاصها مراكز مهمة كالمخ
والدم.
ومن األمثلة عليها المورفين والكحول التي
ال في حركة المخ إذا امتص الجسم
تسبب ش��ل ً
كمية كبيرة منها.

فطــر ســـام
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�إ�سعاف الإ�صابات الناجمة عن ال�سموم غري احلارقة:
* إذا كان الس��م قد دخل الجسم عن طريق االستنشاق ،اتبع الخطوات اآلتية
في عملية إسعافه:
أ – اخرج المصاب من المكان الملوث.
ب -ضع المصاب في مكان جيد التهوية ،أو في الهواء الطلق.
أرخ جميع األربطة الضاغطة عن جس��م المصاب كاألحزمة ،والمالبس
ج– ِ
الضيقة.
أجر له عملية التنفس
د – إذا كان المص��اب يعاني م��ن حالة فقدان الوعيِ ،
االصطناعي.
هـ -استدع الطبيب بالسرعة الممكنة إلجراء الالزم.

* �إذا كان ال�سم قد دخل اجل�سم عن طريق البلع ،فيمكن اتباع ما يلي:
أجر عملية التنفس االصطناعي للمصاب إذا كان فاقداً للوعي.
أ– ِ
اسق المصاب إذا كان بكامل وعيه ،كمية من الحليب.
بِ -
ج – انقل المصاب إلى أقرب مستشفى ،أو استدع الطبيب إلجراء الالزم.
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السم داخل الجسم عن طريق البلع
المصدر ( :المرشد العملي لإلسعافات األولية 2009م)
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 -4احلروق الكيميائية

هي الحروق الناجمة عن المواد الكيميائية ،ويتم إسعاف المصاب في مثل
هذه الحالة حسب المادة المسببة للحرق ،ويمكن تلخيصها فيما يأتي:

 ال�صوديوم �أو البوتا�سيوم* الإ�سعاف:

أ – اغسل مكان الحرق جيداً بكمية وافرة من الماء بعد إزالة المواد العالقة.
غط مكان الحرق بعد ذلك بالشاش الطبي ،ثم برباط طبي.
بِ -

 الف�سفور* الإ�سعاف:

أ – اغسل مكان الحرق جيداً بعد إزالة المواد العالقة.
ب -اغس��ل م��كان الحرق بعد ذل��ك بمحلول
كربون��ات الصودي��وم بتركي��ز  %2ث��م
بمحلول كبريتات النحاس بتركيز 1ج.
ج – أع��د الغس��ل م��رة ثانية بمحل��ول كربونات
الصوديوم بتركيز .%2
د – تأك��د م��ن ع��دم وج��ود أي أث��ر متبق
للفسفور.

 الربوم* الإ�سعاف:

اسعاف حروق االحماض

أ – اغسل مكان الحرق جيداً بالماء ،ثم بمحلول األمونيا بتركيز 2ج ،أو ثيوكبريتات
الصوديوم.
ب -اغس��ل م��كان اإلصابة بالماء م��رة ثانية بلف الجلد بقطعة ش��اش حتى
وصول الطبيب.

 -الفينول

ينج��م عن هذه المادة حروق خطيرة جداً ،وقد تكون مميتة ،لذلك يجب
الحذر عند التعامل معها.
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* الإ�سعاف
أ – اغسل مكان الحرق جيداً بكمية وافرة من الماء ومحلول الصابون.
ب -اغسل مكان اإلصابة بعد ذلك بالماء البارد ،ثم بالكحول اإليثيلي الطبي.

 -5احلروق الناجمة عن احلرارة
* �أنواع احلروق الناجمة عن احلرارة:
أ – الحروق الجافة.
ب -الحروق السائلة أو المبتلة.

حـــروق

�أ – احلروق اجلافة:
ه��ي الح��روق الناجمة ع��ن اإلصابة من
مصباح اللهب ،أو السخانات الكهربائية أو ما
شابه ذلك.

* الإ�سعاف:
اغسل مكان الحرق جيداً بالماء والصابون،ثم بالماء البارد.
اغمر مكان اإلصاب��ة ،ولمدة قصيرة ،بمحلولحـــروق
كربونات الصوديوم بتركيز .%1
غط مكان الحرق بش��اش طبي مغموس في محلول كربونات الصوديومبتركيز  ،%1ثم اربطه برباط طبي.
-أرسل المصاب إلى الطبيب إذا كانت اإلصابة شديدة.

ب -احلروق ال�سائلة (املبتلة):

هي الحروق الناجمة عن الماء الس��اخن ،أو البخار ،أو الزيوت الس��اخنة،
أو ما شابه ذلك.
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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* الإ�سعاف:

أ – إذا كانت اإلصابة بسيطة فيعامل المصاب كما هو الحال في الحروق
الجافة ،مع ضرورة االهتمام بتغطية مكان اإلصابة بش��اش طبي جاف مكون
من طبقات عدة؛ لمنع تسرب الهواء إلى المنطقة المصابة.
ب -إذا كانت اإلصابة شديدة فيرسل المصاب إلى أقرب طبيب.

 -6الإ�صابات الناجمة عن الزجاج املك�سور
يتعامل العاملون في مجال المختبرات المدرس��ية بشكل متكرر يوميًا مع
الزجاجيات ،ونتيجة هذا االستخدام المتكرر يصادف أن تقع هذه الزجاجيات
أو تنكسر ألس��باب متعددة ،ومن المحتمل أن تكون هذه الزجاجيات ،نظيفة
أو متسخة ،ولكل منها معاملة خاصة أثناء عملية اإلسعاف.

�أ� -إذا كان الزجاج نظيف ًا
* الإ�سعاف:

أ – أزل بقايا الزجاج.
ب -طهر الجلد باستعمال الكحول الطبي.
غط مكان اإلصابة بضماد الصق (من النوع
ج– ِ
الجاهز).
د – اعمل على إيقاف النزيف إذا وجد باستخدام
ضم��اد ضاغ��ط ،ث��م انق��ل المص��اب إلى
الطبيب.

كسـر زجاج

ب� -إذا كان الزجاج يحتوي على مواد خمجية
كأطب��اق بت��ري المحتوية على م��زارع جرثومي��ة ،أو األنابيب أو ماء
مستنقع ،أو ما شابه ذلك.

* الإ�سعاف:
أ – تحق��ق أن الج��رح ينزف ،وإذا لم يكن كذل��ك قم بعصره بقوة لجعله
ينزف لبضع دقائق.
ب – بلل منطقة الجرح بمادة مطهرة كالكحول الطبي.
ج – اغسل مكان اإلصابة بالماء والصابون جيداً.
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د – بل��ل منطق��ة الجرح ثانية بم��ادة مطهرة،
باس��تخدام قطن��ة مبللة بالكح��ول الطبي
وأبقها عليها.
هـ -انقل المصاب إلى الطبيب.

الأدوات واملنظفات وال�سموم
يتعرض المعلم أو المحضر لخطورة األدوات،
والمنظفات ،والس��موم في المختبر المدرسي،
خاصة إذا كان مق��ر المختبر مختبر للكيمياء
تت��م فيه التج��ارب العملية التي يش��ارك فيها الطالب ،أو يت��م تنفيذها من
قبلهم ،وتعد البيئة مصدراً من مصادر التس��مم لإلنسان ،والحيوان ،والنبات،
حيث تسبب المواد الكيميائية السامة تلوثًا للهواء ،والماء ،والغذاء.
ال
و تسبب األدوات ،والمنظفات ،والسموم حوادث متعددة إذا وجدت سبي ً
للوصول لجسم اإلنسان ،فقد يتعرض الجلد بطريقة عفوية للتلوث بأحدى
هذه األدوات ،والمنظفات ،والس��موم التي قد تحدث إصابات بالغة الخطورة
ف��ي أنس��جة الجلد ،و قد تصل إل��ى الجهاز الهضمي عن طري��ق الفم ،حيث
تتسرب إلى الدم ،و منها إلى أجهزة الجسم المختلفة التي تضطرب وظيفتها،
وتتوقف بعض األنش��طة الحيوية داخل خالياها ،و قد يحدث تس��مم نتيجة
الستنشاق الغازات السامة ،أو أبخرة السوائل السامة ،أو الهواء الذي يحتوي
على غبار ،أو أتربة تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

و�سيت��م ا�ستعرا�ضه��ا فيم��ا ي�أتي،
وعر�ض طرق الوقاية منها :
�أو ًال  :الأدوية والعقاقري:
األدوية والعقاقير تشكل خطورة،
خاصة على الطالب في المدرس��ة لذا
فإنه يجب االنتباه لما يلي:
1 -1أن تحفظ العقاقير واألدوية في
مكان مالئم (مكان بارد).

أدويـــة

2 -2عند تناول الدواء يجب التأكد من أنه الدواء المطلوب والجرعة.
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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3 -3يجب التأكد م��ن فترة حفظ الدواء ،وأن ال تكون قد انتهت مدة صالحيته
(انتاج ،فتح).
4 -4ال توض��ع األدوية أو العقاقير في متن��اول الجميع ،بل يجب أن تحفظ
في مكان مأمون.

ثاني ًا  :املنظفات:
المنظفات الكيميائية المضغوطة في علب أو أنابيب ،والتي ترش لتلطيف
الهواء ،ينبغي االنتباه إلى مخاطرها ،وتكمن تلك المخاطر في ُس��ميتها ،أو
قابليتها لالشتعال أو االنفجار ،فيجب الحذر عند استعمالها.
أم��ا المنظفات الصابوني��ة الداخل في تركيبها بعض م��واد األمونيا ،أو
المنظفات الكاوية ،والمزيلة للبقع ،والمنظفات المس��تخدمة كالمطهرات،
فيجب أن تس��تخدم بالطريقة الصحيحة ،ويراعى تحاشي وصولها للعيون،
أو األنف ،أو الفم؛ نظراً لخطورتها ،وأن تبعد عن متناول األطفال واألماكن
الحارة.

ال�سموم:
يح��دث التس��مم نتيجة لتن��اول طعام ملوث بمادة س��امة ،أو تن��اول أطعمة
المعلبات المحفوظة الفاس��دة المنتهية صالحيتها ،أو تناول بعض األطعمة التي
تعب��أ لمدة طويلة ،والتي تجهز بطريقة خاطئة كالمخلالت ،أو تناول دواء عن
طريق الخطأ أو تناول الطعام بأوعية بها صدأ ،أو تناول سوائل التنظيف.

الوقاية:
 عدم حفظ األطعمة في ثالجة المختبر. عدم تناول األطعمة المكشوفة التي مضى عليها فترة زمنية طويلة. االنتباه لتاريخ صالحية المعلبات. إبع��اد المواد الخطرة عن الط�لاب مثل :األدوي��ة ،والعقاقير ،والمبيداتالحشرية ،وسوائل التنظيف ،والكيروسين.
 -عدم تناول أي أطعمة في المختبر المدرسي.
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�أخطار الغاز ،واملواقد ،والأفران
عند الحدي��ث عن أخطار الغ��از ،والمواقد،
واألفران فالبد لنا من اإلشارة إلى أخطر مكان
في المدرس��ة ،وهو المختب��ر ،وذلك لتواجد
المواد القابلة لالشتعال فيه.

ولتجنب �أخطار الغ��از ،واملواقد ،والأفران ف�إنه
يجب علينا اتباع الآتي:

نتائج انفجار الغاز

1 -1توضع المواقد واألف��ران في أماكن بعيدة عن تيار الهواء ،وبعيدة عن
متناول أيدي الطالب ،واألماكن المحتوية على مواد مشتعلة ،أو قابلة
لالشتعال.
2 -2تحفظ اس��طوانات الغاز في أماكن مفتوحة خ��ارج المختبر ،وتتوفر
فيها التهوية ،وبعيدة عن مآخذ المياه والرطوبة ،ويجب االنتباه إلى أن
الضغط داخل األسطوانة يزداد لو تعرضت ألي مصدر حراري ،حتى لو
كانت حرارة الشمس العادية ،مما يسبب انفجارها.
3 -3ال تدحرج االسطوانة أو تقذف على األرض ،منعًا من انفجارها ،ويجب
الحرص دائمًا على جعل االسطوانة عمودية؛ تالفيًا لحدوث أي تسرب.
4 -4يجب فحص المواقد واألف��ران على الدوام ،وتنظيفها ،والتأكد من أن
جميع منافذ الغاز في عيون المواقد واألفران غير مسدودة.
5 -5يجب التأكد من مفاتيح الموقد ،وتوصيالت الغاز على الدوام ،وإصالح
توان.
كل حاالت التسرب بدون ٍ
6 -6عند إش��عال الموقد أو الفرن يجب أن يش��عل عود الثقاب أوالً ،ومن َث َّم
يفتح الموقد ،وليس العكس.
ال بدون مراقبة ومالحظة من آن آلخر
7 -7إن ترك الموقد أو الفرن مشتع ً
يشكل خطورة ،لذا ينبغي االنتباه إلى ذلك.
8 -8ال يطفئ الموقد بطريقة النفخ ،بل بإقفال مفاتيح الموقد.
9 -9عند تبديل اسطوانة الغاز يجب التأكد من غلق صمام األنبوبة ،وكذلك
مفاتيح الموقد ،وتأكد من عدم وجود تس��رب للغاز ،وذلك باستعمال
رغوة الصابون وليس اللهب.
1010ع��دم وجود ش��علة ال يعني أن الموقد مقفل مفتاح��ه ،بل يجب التأكد
باستمرار من أن المفاتيح محكمة الغلق؛ لتجنب أي تسرب.
1111يجب تركيب جهاز الكشف عن حدوث التسرب في المختبر ،وفي مكان
قريب من اسطوانات الغاز.
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1212يجب فحص األنبوبة الموصلة من االسطوانة إلى الموقد بصفة دورية،
وإبدالها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
1313من أجل الس�لامة يجب اغ�لاق مفاتيح موقد الغ��از ،وكذلك محبس
االسطوانة عند مغادرة المكان.
1414إذا أحسس��ت برائحة الغاز فال توقد ن��اراً ،أو كبريتاً ،أو تنير مصباحًا
كهربائياً؛ خوفًا من حدوث انفجار بسبب الشرارة ،وأغلق الصمام فوراً
وافتح النوافذ وابحث عن س��بب التسرب ،وأشعر األشخاص الموجودين
معك ،واطلب المساعدة منهم.
1515إذا كان الحريق ناش��بًا في البوتاغاز أع��زل المادة ،وذلك بغلق صمام
سلندر الغاز ،وانقله بعيداً عن الحريق.
1616إزالة االس��طوانات األخرى التي ل��م ترتفع درج��ة حرارتها إلى مكان
مأمون.
1717باش��ر تبريد االس��طوانات ،وذلك بق��ذف رذاذ الماء الب��ارد عليها ،وال
تحركها حتى تبرد تماماً.
1818اتصل بالدفاع المدني – هاتف رقم  998في الحال.

�أما بالن�سبة ملواد الوقود وهي:
( الغاز ،الكيروسين «القاز» ،الجازولين «البنزين» ،الزيوت)
فينبغي مراعاة اآلتي:
1 -1يجب أن تحفظ هذه المواد في أوعية محكمة الغلق.
2 -2تحفظ مواد الوقود في أماكن بعيدة عن الحرارة والغاز.
3 -3إبع��اد الم��واد القابلة لالش��تعال مث��ل :األخش��اب ،واألوراق ،والمواد
البالستيكية ،والنايلون ،والسجاد من أماكن حفظ مواد الوقود.
4 -4تحفظ مواد الوقود بعيداً عن متناول الطالب.

طواريء الدفاع المدني
998
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الإ�سعافات الأولية وال�سالمة ال�شخ�صية
اجلروح:
الجرح عبارة عن قطع في أنسجة الجسم ،سواء كان داخلياً ،أو خارجياً.

�أ) ت�صنيف اجلروح:
 -1الجرح المفتوح:
عبارة عن قطع في الجلد.
 -2الجرح المغلق:
عبارة عن إصابة األنسجة الداخلية بدون قطع في الجلد.

ب) �أنواع اجلروح املفتوحة:
.1
.2
.3
.4
.5

1الخدوش.
2القطع.
3التمزق.
4الثقوب.
5البتر.

الأ�سباب ال�شائعة:
إن أكثر الحوادث شيوعًا والمسببة للجروح
المفتوحة حوادث السيارات ،والسقوط ،وإساءة
استعمال األدوات الحادة ،والعدد والمكائن.

العالمات والأعرا�ض:
أ) الخدوش:
1 .1تتعرض الطبقات الخارجية للجلد للتلف،
وتنت��ج الخدوش عادة عن��د احتكاك الجلد
بسطح خشن.
2 .2يكون النزيف محدوداً.
3 .3هناك احتمال بحدوث تلوث والتهاب.

خـــدش
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ب) القطع:
1 .1تحدث الجروح القطعية عند تعرض أنسجة الجسم
للقطع ب��أداة حادة مثل :الس��كين ،أو األطراف ،أو
األدوات المعدنية ،أو الزجاج المكسور.
2 .2يكون النزيف سريعًا وحاداً.
3 .3قد يؤدي القطع العميق إلى تلف العضالت ،واألوتار،
واألعصاب.

قطــــع

ج) التمزق:
1 .1الج��روح التمزقي��ة عبارة عن تم��زق غير منتظم ،أو مثلم ،أو ش��ديد
لألنس��جة الرقيق��ة ،ويح��دث هذا
النوع من الجروح لدى ارتطام قوة
شديدة ضد الجسم.
2 .2يكون النزيف سريعًا وحاداً.
3 .3يكون تلف األنس��جة ف��ي الجروح
التمزقي��ة أس��وأ م��ن الج��روح
القطعية.

تمـــزق

4 .4هن��اك فرصة كبي��رة لتلوث الجرح ،مع زيادة ف��ي احتماالت االلتهاب
فيما بعد.
د) الثقوب:
تحدث الجروح الثقبية عند اختراق جس��م ما لطبقات
الجلد ،حيث يؤدي إلى تكون ثقب في األنس��جة ،وتشتمل
األجس��ام المس��ببة للج��روح الثقبية عل��ى الرصاصات،
واألجسام المدببة مثل :الدبابيس ،والمسامير ،وجزئيات
الخشب.
هـ) الجرح النافذ:

ثقــــب

ه��و الجرح الناتج عن اإلصابة بأعيرة نارية ،وهو جرح له فتحتان ،فتحة
دخول ،وفتحة خروج ،وتكون فتحة الدخول أصغر حجماً ،وحافتها تتجه إلى
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الداخ��ل ،وفتحة الخروج أكبر حجم �اً ،وحافتها تتجه إلى الخارج ،وتتميز
الجروح النافذة والثقوب بما يلي:
1 .1يكون النزيف الخارجي عادة محدوداً.
2 .2هناك احتمال بحدوث تلف داخلي لألنس��جة واألعضاء ،مما قد يؤدي إلى
النزيف الداخلي.
3 .3هن��اك احتمال أكبر بحدوث التهاب؛ ألن عملية النزح عن طريق النزيف
الخارجي تكون محدودة.
4 .4قد تؤدي إلى اإلصابة بمرض الكزاز (تيتانوس).
و) البتر:
 - 1تحدث الجروح البترية عند تمزق األنسجة أو انفصالها عن جسم المصاب
بسبب قوة خارجية.
 - 2هناك نزيف سريع وحاد.
 - 3يمكن إعادة الجزء المقطوع ،والتحامه بالجسم بواسطة العملية الجراحية،
وهنا يجب نقل الجزء المقطوع مع جسم المصاب إلى المستشفى.
 يلف الجزء المبتور بشاش معقم ،ويوضع بعد ذلك في كيس بالستيكبه قطع من الثلج.
-

مالحظة هامة :ال تسمح للجزء المبتور بمالمسة الثلج ،ومالحظة عدم
تخلل الماء إلى الجزء المبتور.

 - 4تح��دث الج��روح البترية عادة ف��ي الحوادث مثل :حوادث الس��يارات ،أو
الرماية ،أو المتفجرات ،أو عضات الحيوانات ،وما شابه ذلك.
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الإ�سعافات الأولية للجروح املفتوحة:
أ  -اعمل على إيقاف النزيف فوراً.
ب  -بادر إلى وقاية الجرح من التلوث وااللتهاب.
ج  -قدم العناية للمصاب ضد الصدمة.
د  -اطلب المساعدة الطبية.

الإ�سعافات الأولية للنزيف احلاد:
�أ ) �ضرورة العمل الفوري:
قد يتعرض المصاب إلى الصدمة ،وفقدان الوعي عند فقدان الجس��م لتراً
واح��داً من الدم ،وحيث إن هناك احتم��ا ً
ال بحدوث النزيف حتى الموت ،وفي
مدة وجيزة من الوقت.

ب) �أ�ساليب �إيقاف النزيف احلاد:
 -1ال�ضغط املبا�شر:

أ ) إن عملية الضغط المباشر باستعمال
اليد فوق الضماد الموضوعة مباشرة
عل��ى الج��رح تع��د أمث��ل طريقة
الضغط المباشر
للسيطرة على النزيف الحاد ،حيث
إن هذه الطريقة من شأنها منع فقدان الدم بدون إعاقة الدورة الدموية في
المنطق��ة المصابة ،وفي حاالت الطوارئ ،وعن��د عدم توفر الضمادات ،فإنه
يمكن استعمال اليد العارية ،أو األصابع إلى حين وضع الضمادة.
ب) قم بالضغط مباشرة على الجرح من خالل وضع راحة اليد على الضمادة
الموضوع��ة مباش��رة فوق منطق��ة الجرح المفت��وح بأكملها ،وذلك
بالنس��بة ألي منطقة سطحية في الجس��م ،وغالبًا ما ينتج هذا األسلوب
إيقاف النزيف.
ج) إن ضمادة سميكة من القماش توضع بين اليد والجرح من شأنها السيطرة
على النزيف من خالل امتصاصها ،وتشربها بالدم ،والمساعدة في تكوين
التجلط.
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د) ال تح��اول إزال��ة (زحزح��ة) التجلط بعد أن تكونت م��ن خالل القماش،
وفي حالة تصب��ب الدم من خالل الضمادة ،بدون أن يتجلط فال تحاول
إزالة الضمادة ولكن عليك إضافة طبقة أخرى سميكة من القماش فوق
الضمادة األصلية ،مع مواصلة الضغط باليد بصورة أوثق.
هـ) بالنس��بة ألغلب أجزاء الجسم ،يمكن وضع رباط الضغط لتثبيت ضمادة
القم��اش فوق الج��رح المفتوح الن��ازف بحدة ،بما يتي��ح المجال أمام
المس��عف بتحرير يده من الضغط على الجرح ،مكتفيًا برباط الضغط،
والتفرغ لمعالجة حاالت الطوارئ األخرى.
و) والتم��ام عملي��ة وضع رباط الضغط بطريق��ة صحيحة ،يتعين عليك
أن تض��ع مركز الرباط أو ش��ريط القماش وتمس��كه ف��وق الضمادة
الموضوع��ة على الجرح مباش��رة ،ومن َث َّم عليك أن تحافظ على ش��د
الرب��اط على الضمادة بصورة وثيقة ،وتثبتها ف��ي مكانها األصلي فوق
الجرح مباش��رة ،مع ربط طرفي الرباط ح��ول الجزء المصاب ،وعقد
الرباط ،حيث تكون العقدة مباشرة فوق الضمادة.

 -2الرفع:
أ ) وما لم تكن متأكداً من وجود كس��ر في
العضو ،فإنه يلزم بالنسبة للجرح المفتوح
النازف بحدة أن يرفع العضو المصاب مثل:
اليد ،أو الذراع ،أو الرقبة ،أو الرجل ،وهذا
يعن��ي أن يكون الج��زء المصاب في وضع
أعلى من مستوى القلب.
ب) فم��ن خ�لال عملية رفع الج��زء المصاب
يتم االس��تفادة من ق��وة الجاذبية؛ وذلك
للمس��اعدة ف��ي تخفيف ضغ��ط الدم في
المنطقة المصابة ،وهذا بدوره يؤدي إلى
رفع اليــد
إبط��اء وتقليص فقدان ال��دم الخارج من
الجرح وتقليصه ،وعلى أية حال يلزم دائمًا االستمرار بالضغط المباشر
على الضمادة السميكة الموضوعة على الجرح.
ج) أثناء القيام بما سبق يتم طلب اإلسعاف ( )997على الفور.
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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 -3ال�ضغط على ال�شريان الذي ميد املنطقة املجروحة بالدم:
أ ) ف��ي حالة عدم توقف النزيف الحاد م��ن الجرح المفتوح في الذراع أو
الرج��ل مع وجود الضغط المباش��ر ،ومع القي��ام برفع العضو المصاب
عندها يلزم القيام بإجراء أسلوب نقطة الضغط على الشريان الذي يمد
المنطقة المصابة بالدم.
ب) قم بتطبيق أسلوب نقطة الضغط بصورة مؤقتة ،وذلك بإجراء الضغط
على الشريان الرئيس (الذي يمد المنطقة المصابة بالدم) مقابل العظم
الذي يقع مباش��رة تحت الشريان ،الحظ أن هذا األسلوب من شأنه أيضًا
أن يوقف الدورة الدموية في العضو المصاب.
ج) إذا تأكد لك أن أسلوب نقطة الضغط ضروري ،فال تحاول االستعاضة
باس��تعماله بد ً
ال من أسلوب الضغط المباش��ر ،أو الرفع ،ولكن يمكنك
استعمال أسلوب نقطة الضغط باإلضافة إلى هذين األسلوبين.
د) وكقاعدة عامة ،ال تس��تعمل أس��لوب نقطة الضغط مع أسلوب الضغط
المباش��ر ،والرفع لمدة أطول من الالزم ،وكن مستعداً إلعادة استعمال
أسلوب نقطة الضغط إذا تكرر حدوث النزيف.
هـ) اضغط على الش��ريان العضدي للس��يطرة على النزيف الحاد من جرح
مفتوح في الذراع.
و) اضغط على الش��ريان الفخذي للس��يطرة على النزيف الحاد من جرح
مفتوح في الساق.
ز) أثناء القيام بما سبق يتم طلب اإلسعاف ( )997فوراً.

الوقاية من التلوث وااللتهاب:

إن الج��روح المفتوح��ة عرضة للتل��وث وااللتهاب ،ويمك��ن الوقاية من
االلتهاب ،أو تخفيفه من خالل تطبيق إجراءات اإلسعافات األولية التالية:

�أ ) االحتياطات:

عند وضع الضمادة للس��يطرة على النزيف ،س��واء كان ح��اداً أو ضعيفًا
يلزم عليك اتخاذ االحتياطات الالزمة كما يلي:
1 .1ال تزل أو تحرك كمادة القماش األولية الموضوعة على الجرح.
2 .2ال تحاول تنظيف الجرح ،حيث إن المصاب يحتاج على العناية الطبية.
3 .3كن بقرب المصاب خشية تعرضه للصدمة قبل نقله أو أثنائه.
4 .4قم بتثبيت المنطقة المصابة.
5 .5اعمل على تعديل وضع استلقاء المصاب ،بحيث يمكن رفع الطرف المصاب.
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ب) الإجراءات الواجب اتخاذها للجروح التي ال تنزف بحدة:
يتعين أو ً
ال تنظيف الجروح التي ال تنزف بحدة ،والتي يكون الجرح فيها
غي��ر غائر ،وال يتجاوز طبقة الجلد ،ويجب كذلك إزالة التلوث قبل وضع
الضمادة والرب��اط على الجرح ،خاصة إذا تأخر وصول المس��اعدة الطبية.
مع العلم أن إزالة األجس��ام الغريبة من العضلة أو األنسجة العميقة يلزم أن
يقوم به الطبيب وحده.
ويجب اتباع مايلي :
1 .1من أجل تنظيف الجرح ،اغس��ل يديك جيداً بالماء والصابون ،اس��تعمل
صابون اليد العادي ،أو المنظف المخفف.
2 .2اب��دأ بتنظيف الج��رح أو ً
ال ،ثم بعد ذلك نظف ما ح��ول الجرح؛ لكي ال
يتلوث الجرح بالجراثيم الموجودة بالجلد حول الجرح.
3 .3شطف الجرح جيداً بصب الماء النظيف عليه ،يفضل استعمال ماء الصنبور
الجاري.
4 .4جفف الجرح باستعمال شاش ،أو قماش نظيف.
5 .5ضع رباطًا معقماً ،أو ضماداً نظيفاً ،وثبته في موضعه جيداً.
6 .6نبه المصاب بضرورة مراجعة الطبيب فور ظهور االلتهاب في الجرح.

ج) �إزالة الأج�سام الغريبة:
1 .1بالنسبة للجروح المفتوحة الصغيرة ،عادة
ما تظل أجزاء الخشب ،أو الرمل ،أو كسر
الزجاج في أنسجة الجلد ،أو األنسجة التي
تليها مباشرة .والشك أن هذه األجسام من
ش��أنها أن ت��ؤذي المصاب ،وق��د تؤدي إلى
التهاب الجرح إذا أهملت ،لذا يلزم مراجعة
الطبيب إلخراج هذه األجسام.
2 .2إن بعض األجسام الغريبة التي تخترق جسم
المصاب مثل العي��دان ،أو القطع المعدنية
يمك��ن أن تك��ون ناتئة بصورة س��ائبة في
الجس��م ،وهناك بعض األجس��ام المخترقة

ازالة األجسام الغريبة

دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية

55

وكالة الشؤون المدرسية  -اإلدارة العامة للتجهيزات المدرسية  -المختبرات وتقنيات التعليم

مثل األوتاد المثبتة في األرض ،أو المس��امير الشائكة لألسوار ،التي قد
تكون ثابتة ،وتؤدي إلى اختراق (ش��بك) ،وتثبي��ت المصاب ،وهنا يجب
عدم س��حب المصاب ،وتحريره من الجس��م المثبت .اطلب المساعدة في
الح��ال ،ويفضل هنا طلب اإلس��عاف ،أو رجال الدف��اع المدني لمواجهة
الموق��ف ،وإذا كان الجس��م ثابتًا أو غائراً أكثر من بضع س��نتيمترات
في الجس��م ،فيجب في هذه الحالة ترك الجسم في موضعه ،وقطعه على
مسافة مناسبة من الجلد مع مراعاة عدم القيام بأي حركة قد تؤدي إلى
تفاقم الوضع ،وإذا ل��زم نقل المصاب ،فاعمل على تثبيت الجزء الناتيء،
ومن َث َّم بادر إلى نقله إلى المستش��فى بدون أي إبطاء ،مع مراعاة وضع
المصاب في أكثر األوضاع التي تالئمه.

د) ت�ضميد اجلرح:
إن الضم��ادة عبارة عن غط��اء يوضع فوق
الج��رح لحمايته م��ن المضاعف��ات والتلوث،
وكذل��ك للس��يطرة عل��ى النزي��ف ،وربط
الجرح من شأنه أن يثبت الضماد في موضعها،
ويس��اعد في الس��يطرة على النزيف ،وتقديم
الدعم واإلسناد ،وكذلك الحد من الحركة.

تضميد الجروح

الع�ضات:
عبارة عن العضات الناجمة عن الحيوانات أو
اإلنس��ان ،وقد تؤدي العضات إلى جروح ثقبية،
أو تهتكي��ة ،أو بترية ،وهنا ال يلزم فقط العناية
بالعضات على أس��اس أنها ج��روح مفتوحة ،بل
يج��ب أيضًا اتخاذ االحتياط��ات الالزمة للوقاية
من خط��ر االلته��اب ،خاص��ة داء الكل��ب ،وفي
المختبر المدرسي ينبغي أخذ الحيطة والحذر
في استخدام الحيوانات للتشريح ،واالبتعاد تمامًا
عن كل ما قد يسبب وقوع خطر للطالب.
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ع�ضات احليوانات:
إن عض��ة الحي��وان  -س��واء كان حيوان �ًا
متوحش �ًا أو أليف �ًا  -قد تس��بب ح��دوث جرح
مفت��وح ،وأكث��ر العضات ش��يوعًا هي عضات
ال��كالب والقط��ط ،وعلى الرغم م��ن أن عضة
الكلب تؤدي في األغلب إلى إحداث تلف كبير،
إال أن عض��ة القط قد تكون أكثر خطراً ،حيث
إن ف��م القط يحت��وي على أن��واع كثيرة من
البكتيريا.
عضة الحيوان

إن كثيراً من الحيوانات المتوحشة ،خاصة
الخفافي��ش ،والراكون ،والجرذان تنقل داء الكلب ،وقد ينتقل داء الكلب عندما
يلعق الحيوان المصاب بهذا الداء الجرح المفتوح في اإلنسان أو الحيوان السليم،
كما أن مرض الكزاز قد ينشىء من عضات الحيوان ،وتتسبب عضة الحيوان في
كثير من االلتهابات.

 ولذلك ينبغي اتباع التعليمات التالية يف هذا املجال:1 .1إن العضة في الوجه ،أو الرقبة يلزم أن تلقى العالج الطبي الفوري.
2 .2يلزم بذل كافة الجهود الممكنة لحجز الحيوان المشتبه بإصابته؛ حتى
يكون تحت اإلشراف والمراقبة الطبية.
3 .3إذا لم يكن باإلمكان إمس��اك ،الحيوان المش��تبه بإصابت��ه ،بادر فوراً إلى
تقديم الرعاية الطبية.
4 .4إن الحقن فعالة في منع داء الكلب بنسبة .%95
5 .5قبل وصول الطبيب ،اعمد إلى غس��ل الج��رح جيداً بالماء والصابون ،مع
صب الماء على منطقة العضة ،ومن َث َّم ضع الضمادة.
6 .6تأكد من عدم قيام الطالب بتحريك الجزء المصاب إلى حين وصول الطبيب.
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اجلروح املغلقة:
�أ ) اخل�صائ�ص:
1 .1قد يحدث الجرح المغلق في أي جزء من أجزاء
الجسم.
2 .2ال يوجد قطع في الجلد.
3 .3ال يح��دث النزي��ف خارج الجل��د ،ولكن داخل
تجاويف الجسم.
4 .4ع��ادة ما تك��ون الجروح المغلق��ة أقل عرضة
لاللتهاب من الجروح المفتوحة ،على أس��اس
أنها غير معرضة للتلوث.

الجروح المغلقة

5 .5إن أكثر الجروح المغلقة تعد إصابات بس��يطة تصيب األنسجة الرقيقة
– ولعل اس��وداد حدقة العين مثال على ذلك ،إال أن هناك جروحًا مغلقة
أخرى قد تتضمن نزيفًا داخليًا حاداً ،إضافة إلى حدوث أضرار بليغة في
األنسجة ،واألعضاء ،واألجهزة الداخلية.

ب) الأ�سباب:
1 .1إن أغل��ب الجروح المغلقة تحدث نتيجة لقوة خارجية مثل :الس��قوط،
وحوادث السيارات.
2 .2وقد تحدث الجروح المغلقة أحيانًا عند إس��اءة التعامل مع مصاب بكسر
مغل��ق ،أو في حالة تحريك��ه قبل وضع الجبيرة في وضعها الصحيح من
أجل تثبيت إصابته.

ج) العالمات والأعرا�ض:
� -1أعرا�ض عامة:
حتى عندما ال تكون العالمات الخارجية لإلصابة ظاهرة للعيان ،فإن هناك
احتما ً
ال بوجود إصابة داخلية ،طالما ظهرت األعراض التالية على المصاب:
أ ) برودة جلد المصاب ،ورطوبته ،وش��حوبته ،مع وجود نبض سريع ولكن
ضعيف وكذلك وجود تنفس سريع ودوخة.
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ب) ألم وضعف في جزء من الجس��م المش��تبه بإصابته ،خاصة إذا ما اس��تمر
اإلحس��اس بألم عميق في المنطقة المش��تبه فيها بدرجة ال تتناسب مع
أعراض اإلصابة.
ج) قلق خارج عن السيطرة مع عطش زائد.
د) استفراغ دم ،أو خروج الدم مع السعال ،أو مع البول ،أو البراز.
وكقاعدة عامة ،يجدر بك أن تشتبه بوجود جرح مغلق ،مع احتمال وجود
نزي��ف داخلي ،وتم��زق في األجهزة الداخلية للجس��م كلما كانت اإلصابة
ناش��ئة عن ارتطام ،أو اصطدام قوة شديدة بالجسم ،حيث تؤدي هذه بدورها
إلى تعرض المصاب للصدمة مع فقدانه للوعي.

 -2الأعرا�ض اخلا�صة:
أ ) األلم.
ب) الضعف.

 -3العالمات:
أ ) الورم :انتفاخ مكان الجرح وورمه.
ب) الشحوب :تغيير لون الجلد فوق الجرح.
ج) اختالف شكل الطرف بسبب الكسور أو الخلع.

 - 4الرعاية الإ�سعافية:
يجب اتباع مايلي :
1 .1اعمل على المحافظة على المجرى الهوائي للمصاب مفتوحاً ،وقم بإجراء
عملية التنفس االصطناعي حسب الحاجة.
2 .2قم بفحص المصاب ،وتأكد من خلوه من الكسور واإلصابات األخرى في الرأس،
والرقبة ،والصدر ،والبطن ،واألطراف ،والظهر ،والعمود الفقري.
3 .3وإذا كان هناك اش��تباه في وجود إصاب��ة داخلية ،فعليك المبادرة فوراً
بطلب المساعدة الطبية.
4 .4وف��ي حالة االش��تباه بوجود كس��ر مغل��ق ،اعمل على تثبي��ت المنطقة
المصابة قبل تحريك المصاب.
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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5 .5وإذا كان الب��د من تحري��ك المصاب ،فعليك اتخ��اذ الحيطة والحذر
لدى نقله ،مع وضعه في وضع االستلقاء .،وقدم للمصاب الرعاية الالزمة
لمنع تعرضه للصدمة.
6 .6ال تعط المصاب الذي تش��تبه بتعرضه إلصابة داخلية حادة أية س��وائل،
مهما كان يشكو من شدة العطش.
7 .7عن��د تعرض المص��اب للجروح المغلقة البس��يطة (مثل اس��وداد حدقة
العي��ن) عليك أن تضع كمادات باردة على المنطقة المصابة؛ لمنع ورم
األنسجة ،وإبطاء النزيف الداخلي.

 �إر�شادات التعامل مع املواد الكيميائية : - 1قراءة التعليمات واإلرشادات الموجودة على العبوات والتقيد بها.
 - 2التأكد من تاريخ صالحية المادة الكيميائية قبل االستعمال.
 - 3أخذ كميات مناسبة بأقل قدر ممكن من المواد الكيميائية أثناء التجربة
دون إسراف.
 - 4عند التخفيف يجب إضافة الحمض أو القاعدة إلى الماء بالتدريج وعلى
جدار الكأس من الداخل وليس العكس.
 - 5أخ��ذ الحيطة والحذر عن��د التعامل مع الفل��زات القلوية كالصوديوم
واللثيالم والبوتاسيوم لسرعة تفاعلها مع الماء وتصاعد غاز الهيدروجين
مع انطالق كمية كبيرة من الحرارة كافية إلشتعال الغاز.
 - 6ضغط الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم مغموراً تحت سطح الكيروسين
أو زيت البرافين.
 - 7ضغط المواد القابلة للتأكسد بعيداً عن الهواء والضوء.
 - 8إجراء جميع تجارب تفتيت المواد الصلبة في خزانة سحب الغازات.
 - 9أثناء التعامل مع المذيبات العضوية يجب إبعادها عن اللهب ألنها سريعة
االشتعال.
 - 10فتح وعاء هيدوكس��يد األمومني��وم المركز (محلول األمونيا) بحذر
شديد بعيداً عن الوجه ألنه يولد ضغطًا في بعض الحاالت.
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مما الش��ك فيه أن التعامل مع المواد الكيميائية قد يؤدي إلى كثير من
األخط��ار س��واء كان التعامل في غرفة التخضير أو في المختبر نفس��ه أو
أثناء االس��تعمال .وأهم هذه المخاطر ه��ي الحروق الناتجة عن تالمس هذه
الم��واد مع الجلد أو العين أو مخاطر ابتالعه ،ولذلك البد من أخذ الحيطة
والحذر عند استخدام المواد الكيميائية لغرض إجراء التجارب في المختبر
المدرسي.

الوقاية من املخاطر الكيميائية:
إن المواد الكيميائية خطرة جداً ،وأصبحت منتش��رة بشكل واسع في شتى
مناح��ي الحياة اليومية والمهنية ،لذلك البد من معرفة أصنافها وأخطارها
والوقاية منها:

ت�صنيف املواد الكيميائية:
 - 1تصنف المواد الكيميائية حسب حالة المادة في الطبيعة إلى :
أ  -صلبة  :وهي التي لها حجم ثابت ،وشكل ثابت كاألوراق والمعادن وقطع
الغيار.
ب  -س��ائلة  :وهي التي لها حجم ثابت ،وشكل متغير كالمحاليل ومشتقات
البترول والمبيدات الحشرية.
ج  -غازي��ة  :وه��ي الت��ي له��ا حج��م متغي��ر ،وش��كل متغي��ر كاألمونيا
واألوكسجين.

و�إن خطورة املادة تتمثل يف :
أ  -زيادة المس��احة الملوثة الناتجة ع��ن انتقال المادة من مكان انبعاثها إلي
أبعد نقطة يمكن أن تصل إليها.
ب  -صغر حجمها بحيث تس��تطيع الدخول إلى الجهاز التنفس��ي أو مالمسة
الجلد.
فالحالة الصلبة إذا كانت المادة مطحونة أو مكسرة هي أخطر من الحالة
الصلبة األصلية للمادة إذ يمكن أن تنقلها تيارات الهواء إلى مكان آخر.
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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والحالة الس��ائلة تتمث��ل خطورتها في :إمكانية انس��كابها أثناء نقلها من
وع��اء إلى آخ��ر وقد تالمس الجل��د ،وإمكانية تبخره��ا إذا تركت العبوات
مفتوحة وقد تصل إلى الجهاز التنفسي والجلد.
والحال��ة الغازية تتمثل خطورتها في حدوث تس��رب في األنابيب الناقلة
للغ��ازات ،أو انبعاث الغازات من بع��ض العمليات اإلنتاجية وقد تصل الغازات
إلى الجهاز التنفسي والجلد.
وعليه يجب الحذر من المواد الصلبة المطحونة ،ومن ترك عبوات المواد
الكيميائية السائلة مفتوحة ومراعاة سالمة أنابيب نقل الغازات.
تكونها إلى :
 - 2تص ّنف المواد الكيميائية حسب العناصر األساسية التي ّ
أ  -عضوي��ة  :وه��ي التي يك��ون الكربون أساس �ًا في تركيبه��ا كالدهون،
والمبيدات ..الخ.
ب  -غير عضوية  :وهي التي ال يكون الكربون أساسًا في تركيبها كالحوامض
والقواعد والزئبق والرصاص ..الخ.
وبم��ا أن خواص المواد العضوية تختلف عن خواص المواد غير العضوية
ف��إن التفاع�لات التي يمكن أن تس��لكها المواد العضوي��ة تختلف عن طبيعة
التفاعالت التي تسلكها المواد غير العضوية وبالتالي يكون لكل مادة تأثيرها
على الجسم فمادة الرصاص غير العضوي يمكن أن تدخل إلى الجسم وتؤثر
على الدم ولكن الرصاص س��وف يس��تقر في العظام في��ؤدي إلى قتل أجنة
كريات الدم الحمراء ،أما الرصاص العضوي المتمثل في رابع أثيل الرصاص
الذي يضاف إلي وقود الس��يارات لتقلي��ل الفرقة في العادم (الكزوزت) ،فإنه
يؤثر على الدم ولكنه يس��تقر في الدم��اغ مما يؤدي إلى إصابة المتعرضين
إليه بالجنون.

من �أعرا�ض التعر�ض للمواد الكيميائية :
 - 1إحمرار أو حكة العينين أو الجلد.
 - 2اآلم في المعدة أو الصدر.
 - 3صعوبة في التنفس.
 - 4صداع.
 - 5غثيان أو دوخة.
 - 6حروق في الجلد.
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ت�أثريات املواد الكيميائية :
تختل��ف المواد الكيميائية في تأثيراتها بغض النظر عن كونها صلبة ،أو
سائلة ،أو غازية ،أو عضوية بأنها يمكن أن يكون لها تأثير واحد كأن تكون
سامة ،أو خانقة ،أو حارقة ،أو مخدرة ،أو مهيجة ،أو ُمسرطنة.
وقد تهاجم هذه المواد الجهاز التنفس��ي أو الهضمي أو العصبي أو العين
أو الكبد ...الخ.

طرق دخول املادة الكيميائية �إيل اجل�سم:
 - 1الجهاز التنفسي :
وهو األكثر س��هولة وش��يوعًا لدخول المواد الكيميائية .ومما يزيد من
تأثي��ر المادة الكيميائية .ومما يزيد من تأثير المادة الكيميائية على الجهاز
للتعرض لها وزيادة
التنفسي صغر حجم دقائق المادة ،وطول الفترة الزمنية
ّ
جو العمل وغير ذلك.
تركيز المادة في ّ
 - 2الجهاز الجلدي :
وهو الذي يلي الجهاز التنفسي .ومما يزيد من امتصاص المادة عن طريق
الجلد ،ارتفاع درجات الح��رارة ووجود جروح أو خدوش في الجلد ،غزارة
التعرض وغير ذلك.
الشعر ،وطول فترة
ّ
وحماية الجهاز التنفسي من دخول المواد الكيميائية الملوثة عن طريقه
باس��تخدام الكمامات المناس��بة ،أما الجهاز لجلدي فيمكن حمايته من دخول
المواد الكيميائية عن طريقه بارتداء المالبس الواقية المناسبة وغير المنفذة
لهذه المواد المتواجدة في محيط العمل ،وغسل الجلد.
 - 3الجهاز الهضمي :
ويمك��ن حمايته م��ن دخول الم��واد الكيميائية عن طري��ق منع التدخين
وتناول األطعمة داخل صاالت العمل والتأكيد على غس��ل األيدي بالصابون
والماء النظيف قبل تناول األطعمة في األماكن المخصصة لذلك.
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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ال�شروط العامة يف حفظ املواد الكيميائية وتخزينها:
عند حفظ المواد الكيميائية وتخزينها فالبد من اتباع مجموعة من اإلرشادات
الضرورية التي تساعد على سالمة مستخدمي هذه المواد ومن ذلك:
•أن يكون المستودع كبيراً ،وذا أرفف من الحديد ،وأال يدخل فيها عنصر الخشب.
•االلتزام بتعليمات الش��ركات الصانعة ،خاصة فيما يتعلق بسمية المادة،
والمخاطر الناجمة عنها ،ومعدات الحماية الش��خصية ،وطرق تخزينها،
وأس��اليب الرعاية الطبي��ة المطلوب اتباعها عند التع��رض لهذه المواد،
وفقًا لما يرد في نشرة السالمة المرفقة بالمادة الكيميائية . MSDS
•ت��داول عبوات الم��واد الكيميائية بعناية فائقة ،والح��ذر من إلقائها ،أو
سقوطها ،أو دحرجتها على األرض.
•تخزينها في األماكن المخصصة لها بطريقة تتالءم مع طبيعة مخاطرها.
•ع��دم وضع المواد المخزنة في الممرات والمخارج ،أو على األرض ،ولو
بصفة مؤقتة .
•أن يكون المخزن جافاً ،وخاليًا من الرطوبة .
•التخزين المتجانس للمواد الخطرة (فصل المواد التي يمكن أن تسبب خطورة
عند اتصالها بمواد أخرى عن باقي المخزونات ،بحيث يتعذر اتصالها).
•اإلقالل ما أمكن من حجم المواد المخزنة ،بما يتالءم مع الطاقة االستيعابية،
واالحتي��اج ،والـتأكد من عدم تخزينها
لفترة طويلة0
•ع��دم تعري��ض الم��واد الكيميائية ألش��عة
الش��مس ،أو تخزينها بالق��رب من مصادر
الحرارة (أنابيب البخار ،أفران المختبر).
•مراقب��ة الم��واد المخزن��ة بالمعم��ل
بصورة مس��تمرة؛ وذلك للتأكد من
سالمتها ،من خالل السجالت الموثقة.
محاليل
•أن تخزن المواد على األرفف ذات شفة لألعلى؛ لمنع المواد من السقوط،
وأن ال تالمس زجاجات التخزين بعضها بعضًا .
•يمنع أي ش��خص من أخذ م��واد كيميائية خطرة ،إال عن طريق محضر
المختبر ،وبالطريقة النظامية.
•التخل��ص من المواد الكيميائية التي ال تس��تعمل حتى ال تكون س��ببًا في
وقوع الحوادث.
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•أن يتم ربط اسطوانات الغاز المضغوط بإحكام لمنعها من السقوط.
•أن تكون المواد الكيميائية بعيدة عن مصادر النيران واللهب.
•أن يك��ون المختبر جيد التهوية واإلضاءة ،وأن يكون جهاز التكييف غير
معطل؛ حتى يضمن المحضر أن المواد الكيميائية لن تتعرض للتلف.
•أن يكون المختبر مجهزاً بأدوات إطفاء الحريق ،وأن تكون هذه األجهزة
معلقة عند الباب ،بحيث يسهل تناولها عند الحاجة إليها.
•أن يك��ون المحضر مدربًا فنيًا على كيفية اس��تخدامها ،وطرق صيانتها
وتعبئتها.
•أن تكون جميع وس��ائل اإلضاءة مطفأة تماماً ،وأن تكون المواد س��ريعة
التبخر أو االشتعال في ظروف محافظ عليها تماماً.
•يجب أن يوضع على كل نوع من المواد المخزنة ملصق يحتوي ( :اسمها
الكيميائي ،رقمها الدولي ،تاريخ صناعتها ،تاريخ تخزينها ،عنوان الجهة
الموردة ،رقم تليفونه��ا ،تاريخ الصالحية) تكتب بالحبر أو بالكمبيوتر،
وال يصح اس��تخدام القلم الرص��اص في الكتابة ،ويلصق عليها ش��ريط
عريض من الس��لوفان الش��فاف بحيث يفيض عن البطاقة ،أو يمكن عمل
محلول مركز من ش��مع البرافي��ن في اإليث��ر ،أو البنزين ،وتغطى به
كل بطاقة بواسطة فرشة رسم ،أو يمكن طالء البطاقة باستخدام الشمع
المنصهر؛ حتى ال تتأثر البطاقة بفعل األحماض ،أو المواد الكاوية.
•ع��دم ترك المختب��ر إال بعد التأك��د تمامًا من أن جمي��ع األجهزة وأدوات
المختبرات غير مهيأة لما يسبب أي حادثة.
•وج��ود نظام تهوية خاص لس��حب الغازات التي قد تنفج��ر أو تحذق عندما
يصل تركيز ابخرتها إلى نسب ميعنة.
•استخدام نظام اإلضاءة المعزول بد ً
ال من اإلضاءة المعروفة.

حفظ املواد الكيميائية:
1 .1املواد القابلة للأ�شتعال :وتحفظ في مكان مظلم بعيداً عن أش��عة الش��مس،
وتغط��ى أرضية المكان المخص��ص لحفظها بطبقة س��ميكة من الرمل
�دى بالماء ،أو بملح كربونات الصوديوم ،وتوضع الزجاجات قائمة
المن� ّ
ومتباع��دة ،أو توض��ع فوق أرفف حدي��د متين (في الطبقات الس��فلى)
بعد فرش��ها بكربونات الصوديوم أو الرمل ،أو صناديق خشبية بعجالت
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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مفروشة بالرمل وكربونات الصوديوم.
2 .2املواد التي ال ت�شتعل :كاألمالح ،فتوضع في الرفوف العليا ،وتصنف بحسب
عناصرها (مجموعة الصوديوم ،مجموعة البوتاسيوم  ...الخ).
3 .3الأحما�ض :يجب أن توضع على األرض ،غير مكدسة ،وفي حجرة بعيدة عن
األمالح ،والمواد الكيميائي��ة ،وتغطى أرضية المكان المخصص لحفظها
بطبقة س��ميكة من الرمل المغطى بطبقة من ملح كربونات الصوديوم،
وتوضع مادة ماصة للرطوبة (مثل السيليكا جيل) في أكياس خاصة في
جمي��ع أجزاء المختبر الموجودة فيه ،كم��ا ينبغي أال توضع األحماض
بجانب الجليسرين.
4 .4ال�صودي��وم والبوتا�سي��وم :يحفظ��ان في زجاجات ممل��وءة بزيت البترول،
وينبغ��ي التحقق من انغماس هذه الفلزات في زيت البترول ،وال تعرض
للشمس ،كما يجب مالحظة استخدام ملعقة الصوديوم ذات الشبكة عند
استعماله؛ لمنع تناثر أجزائه في الهواء ،أو على الجسم فتحرقه.
5 .5ث��اين كربيتيد الكربون ،وكربيتيد الأموني��وم الأ�صفر :يحفظ في زجاجات ذات
أغطية محكمة في مكان بعيد عن ضوء الشمس.
6 .6الإيرث :يحفظ في زجاجات ذات السداد الزجاجي المزدوج في مكان مغلق،
بعيداً عن تيار الهواء والشمس.
7 .7الأ�سيت��ون :يحف��ظ في زجاجات بيضاء مغلفة بالش��مع؛ حتى ال يتس��رب
بالتبخر ،ويعامل مثل اإليثر.
8 .8ال�بروم :يحفظ في أنابيب مغلقة (أمبوالت) في مكان رطب ،وإذا أفرغت
األنبوبة فيكون ذلك في زجاجة ،وداخل خزانة الغازات السامة ،ثم يحكم
الغطاء جيداً.
9 .9ف��وق �أك�سيد الهيدروج�ين :يجب أن تفتح الزجاجة باحتراس ،كما يجب أال
يزيد تركيزه عن .%10
1010ال�ص��ودا الكاوي��ة (هيدروك�سيد ال�صوديوم) ال�صلب��ة :ال تلمس باليد ،بل تتناول
بالملقط ،وتحفظ في زجاجات محكمة الغلق بسدادات من الفلين المغطى
بطبقة من الش��مع ،أم��ا محلولها فيحفظ في زجاجات ذات س��دادات من
الفلين ،أو الزجاج المصنفر ،ويغطى بطبقة خفيفة من الفازلين.

70

دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية

وكالة الشؤون المدرسية  -اإلدارة العامة للتجهيزات المدرسية  -المختبرات وتقنيات التعليم

املواد الكيمائية ال�شائعة اال�ستعمال و�أ�ضرارها:
يوج��د كثير من المواد الكيميائية الضارة ،إال أننا سنس��تعرض هنا أهم
المواد الكيميائية الشائعة االستعمال:
 -1الكحوالت:
تعد معظم الكحوالت س��ريعة االش��تعال ،وهي مواد مخدرة وسامة ،ومن
أمثلته��ا :الكحول الميثيلي ،واإليثيل��ي ،والبروبيل��ي ،والبيوتيلي ،وغيرها.
والكحول اإليثيلي :هو أقل س��مية نسبيًا من الكحول المثيلي الذي يوجد في
العطور ،وتس��بب تراكيز قليلة منه العم��ى ،نتيجة التهاب العصب البصري
وضموره ،وفي حالة تناول تراكيز عالية نسبيًا منه فإنه يؤدي إلى الوفاة.
 -2هاليدات الألكيل:
وتشمل كل فلوريدات ،وكلوريدات ،وبروميدات ،وأيودات األكيل ،وتعد
معظ��م هاليدات األلكيل مواد مخدرة ،وبعضها يس��بب الس��رطان ،وجميعها
سامة ،وأخطرها س��مية أيودات األلكيل؛ حيث تسبب ألكلة لمكونات الخاليا،
خاصة دي .إن .أي ( ،)D.N.Aكما أن رابع كلوريد الكربون يعد مادة س��امة،
ال
ويؤثر في الكبد والكلى ،ومعظم هاليدات األلكيل ال تش��تعل بسهولة ،فمث ً
الكلوروفورم ،ورابع كلوريد الكربون من المذيبات الش��ائعة االس��تعمال،
وه��ي س��امة ومخدرة ،وغي��ر قابلة لالش��تعال ،وتزي��د قابلي��ة الهاليدات
ال نجد أن قابلية اش��تعال
لالش��تعال كلما قل عدد ذرات الهالوجين فيه ،فمث ً
كلوري��د الميثل أكثر م��ن ثنائي كلوري��د الميثان ،وه��ذا أكثر قابلية
لالش��تعال من الكلوروفورم ،هذا ونجد أن قابلية اشتعال الكلوريدات أكثر
من البروميدات.
 -3هاليدات الأريل:
تتميز بقابليتها لالشتعال ،وهي مواد مخدرة وسامة ،ومن أمثلتها كلورو
بنزين.
 -4كلورو بنزين:
سريع االشتعال ،وهو سام ومخدر.
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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 -5ال�سيانيدات:
جميعها سامة حيث تسمم الدم ،وأخطرها حمض الهيدروسيانيك (حمض
البروسيك) ،وتؤدي السينايدات إلى شلل مركز التنفس في المخ.
 -6الهيدروكربونات:
وه��ي المركبات المكونة من كربون وهيدروجين ،وتش��مل األلكاينات
والهيدروكربونات األروماتية ،وتعد جميعها مواد س��ريعة االشتعال ،وهي
مركبات س��امة ومخدرة ،إال أن الهيدروكربونات األروماتية أكثر سمية،
ال البنزين س��ام جداً ،ول��ه صفة تراكمية ،بحيث إن استنش��اق كميات
فمث ً
قليلة منه بصورة مستمرة تتراكم في داخل الخاليا ،حتى تصل إلى تركيز
معين ،بعد ذلك تظهر أعراضه ،ومنها فقر دم (أنيميا) ،واللوكيميا ،وإتالف
نخ��اع العظام ،وهو يؤثر عل��ى الكبد ،والكليتين ،والم��خ ،والجهاز العصبي
المركزي ،كما أنه من مسببات السرطان ،لذلك ينصح باستعمال التولوين
ب��د ً
ال من��ه ،ألن التولوين له نفس خواص البنزين إال أنه لحس��ن الحظ أقل
تطايراً ،وأقل ضرراً.
 -7مركبات النيرتو:
معظمها مركبات متفجرة وس��امة ،وبعضها يسبب السرطان،ومن أمثلتها نترات
األمونيوم ،ومركبات النيترو العضوية األروماتية واألليفاتية.
 -8الكلورات:
معظمها مركبات متفجرة.
 -9املعادن القلوية:
وتشمل كل من الليثيوم ،والصوديوم ،والبوتاسيوم .وتمتاز هذه المعادن
بنشاطها الكيميائي الكبير تجاه الماء ،والعديد من الكواشف العضوية ،وخاصة
المركب��ات التي تحت��وي عل��ى ذرة هيدروجين حمضية مث��ل :األحماض،
والكح��والت ،وتتفاعل ه��ذه المعادن بعنف م��ع الماء ،وقد تس��بب انفجاراً،
واشتعا ً
ال شديداً.
 -10املركبات الع�ضو معدنية:
تع��د المركبات العضوي معدنية – للمع��ادن ذات الكهرو إيجابية العالية
– مث��ل المركبات العضو معدنية للمعادن القلوي��ة (الزنك ،واأللومنيوم،
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والكالس��يوم ،وغيرها) تعد نش��يطة جداً ،وخواصها مثل المعادن القلوية من
ناحية حساسيتها للماء واألكس��جين ،ولكثير من المركبات العضوية مثل
الكحوالت ،ومركبات الكربونيل ،والهاليدات العضوية ،وغيرها ،فهي خطرة
قد تش��تعل عند مالمستها للماء ،أو الهواء ،أو لهذه المواد العضوية ،كما أن
معظم المركبات العضو معدنية سامة ،وتؤثر على الجهاز التنفسي.
 -11املعادن الثقيلة ومركباتها:
تش��مل المعادن الثقيلة المع��ادن التي لها وزن ذري مرتفع نس��بياً ،ومن
أمثلتها الكادميوم ،والرصاص ،والزئب��ق ،والمنجنيز ،والنحاس ،والزرنيخ،
والزن��ك ،واألنتيم��ون ،وغيرها ،وتعد معظم المع��ادن الثقيلة ومركباتها
العضوية ،وغير العضوية مركبات سامة ،ولها صفة تراكمية (أي تتراكم
في الخاليا) ،ويظهر أثرها عندما يصل تركيزها في جسم اإلنسان عند حد
ال
معين ،وهي تلوث المختبرات على ش��كل أتربة وغبار ،وأحيانًا أبخرة ،فمث ً
تصاع��د أبخرة الزئبق في أوعية مفتوحة ،أو على األرض يحدث تركيزات
عالية من أبخرته في المختبر ،التي بدورها تحدث أضراراً كبيرة في الجهاز
التنفسي والهضمي ،كما أن غبار الزرنيخ يسبب قروحًا جلدية ،ويؤثر على
الجهاز العصبي المركزي ،وعلى األغشية المخاطية وهكذا.
 -12الأك�سجني واملواد امل�ؤك�سدة:
تس��اعد على االش��تعال ،وهي خطرة؛ ألنها تتفاعل م��ع كثير من المواد،
والمواد المؤكس��دة غي��ر العضوية مثل :الكروم��ات ،والبرمنجنات ،وفوق
أكس��يد الهيدروجين ،وهي غير قابلة لالش��تعال ولكنها تس��اعد عليه ،أما
فوق األكاسيد العضوية فهي لالشتعال ،والمواد المؤكسدة عبارة عن مواد
ال غبار وأبخرة الكرومات تعد سامة جداً ،وفوق أكسيد
س��امة وضارة ،فمث ً
الهيدروجي��ن يلهب الجلد والعيني��ن إذا كان مركزاً ،وأما إذا كان مخففًا
( )%3فهو غير ضار.
 -13الأحما�ض املعدنية:
وتش��مل كل من حمض الهيدروفلوري��ك ،وحمض الهيدروكلوريك،
وحم��ض الهيدروبروميك ،وحم��ض الهيدرويوديك ،وحم��ض الكبريت،
وحمض النيتروجين ،وجميع هذه األحماض سامة وحارقة ،حيث تؤثر على
الجلد ،واألغشية المخاطية ،وتسبب الحروق.
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 -14حم�ض اخلل:
س��ائل له رائحة الخل ،وهو يش��تعل عند الحرارة المرتفعة ،وللتراكيز
العالي��ة منه تأثي��ر حارق على الجل��د ،ولكن بصورة أقل بكثي��ر من تأثير
األحماض المعدنية.
 -15القواعد (القلويات) القوية:
وتش��مل كل من هيدروكسيد البوتاس��يوم ،وهيدروكسيد الصوديوم،
وهيدروكس��يد الكالس��يوم ،وجميعها لها تأثير حارق على الجلد واألغشية
المخاطية ،وهي مواد ال تشتعل ،وال تساعد على االشتعال.
 -16الأمونيا (غاز الن�شادر):
غ��از عديم اللون ،ذو رائحة نفاذة ،ش��ديد الذوبان في الماء ،وال يش��تعل
بسهولة ،وهو غاز مهيج يؤثر على األغشية المخاطية.
 -17هيدروك�سيد الأمونيوم:
وهو غاز األمونيا في الماء ،وله خواص األمونيا.
� -18أك�سيد الكال�سيوم:
يلهب غباره الجلد واألغش��ية المخاطي��ة والعينين ،حيث يعطي مع الماء
هيدروكسيد الكالسيوم وحرارة.
 -19الأنيلني:
قابل لالش��تعال بصعوبة ،وذلك عند تسخينه ،وهو سام ،حيث يؤثر على
الدم واألعصاب ،ويسبب صداعاً ،ودواراً  ،وإرهاقًا شديداً.
 -20الربوم:
س��ائل س��ريع التبخر ،وهو ال يش��تعل ،وس��ام جداً ،ويؤثر عل��ى الجلد،
والعينين ،والجهاز التنفسي.
 -21الكلور:
غاز أصفر اللون ال يش��تعل ،وهو سام جداً ،ويتفاعل بعنف مع كثير من
المركبات العضوية.
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 -22الأ�سيتالدهيد:
س��ائل سريع التبخر واالشتعال ،له رائحة الفاكهة ،وهو سام ،حيث تؤثر
أبخرته على العينين ،ويحدث صداعًا وتخديراً.
 -23الأ�سيتون:
سائل سريع التبخر واالشتعال ،وأبخرته سامة ،ويسبب دوخة وتخديراً.
 -24الفينول:
قابل لالشتعال ،وهو سام ،ويؤثر على الجلد واألغشية المخاطية.
 -25البرييدين:
سريع االشتعال ،وهو سام جداً.
 -26ثنائي �إيثيل �إيرث:
سريع االشتعال جداً ،وهو سام ومخدر.
 -27خالت الإيثيل:
سريعة االشتعال ،وأبخرتها ذات تأثير مخدر.
 -28ثاين �أك�سيد الكربون:
غاز خانق؛ ألن وجوده بتراكيز عالية في الجو يكون على حس��اب نس��بة
األكسجين في الجو ،وهو ال يشتعل ،وال يساعد على االشتعال.
� -29أول �أك�سيد الكربون:
غ��از يش��تعل ،وس��ام ،وترج��ع تس��ميته إل��ى قدرت��ه على االتح��اد مع
الهيموجلوبين ،وتكوين مركز كاربوكس��ي هيموجلوبين ،الذي يحد من
قدرة الدم على االتحاد مع األكسجين ،مما يؤدي إلى عدم وصول األكسجين
الالزم إلى خاليا الجسم ،ولكن لحسن الحظ فإن انتزاع أول أكسيد الكربون
من الهيموجلوبين عملية سريعة جداً وذلك إذا تم انتقال المصاب من مكان
الحادث إلى الهواء النقي ،لذا فهو على عكس الملوثات األخرى ،يعد خطراً إذا
تم التعرض له بكميات مركزة في وقت قصير.
� -30أكا�سيد النيرتوجني:
غ��ازات ال تش��تعل ،ولها رائحة غير مريحة ،وهي س��امة حيث تؤثر على
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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الجهاز التنفس��ي ،واألغش��ية المخاطية ،وتس��بب آالمًا مبرح��ة ،ولكنها في
الغالب ال تظهر إال بعد عدة ساعات من التعرض ألكاسيد النيتروجين.
 -31الف�سفور:
تؤثر أبخرته على الجهاز الهضمي ،وعلى العظام ،وتؤدي إلى فقر الدم.
 -32الكربيت ومركباته:
ال لالش��تعال ،وهو سام ،وينش��أ من استنشاق أبخرته ،أو
يعد الكبريت قاب ً
غباره الته��اب في الرئتين ،كما أن معظم مركباته أيضًا قابلة لالش��تعال،
وسامة ،ولها رائحة كريهة جداً.
 -33ثاين كربيتيد الكربون:
سائل رائحته كريهة ،سريع االشتعال ،وأبخرته سامة ،ويسبب اضطرابات
عقلي��ة وهلوس��ة ،وهو يؤث��ر على الجه��از العصبي ،مما ي��ؤدي إلى ضعف
العصب البصري ،والتهابات األعصاب الطرفية ،ويسبب فقر الدم ،وعند زيادة
التركيز يؤدي إلى فقدان الوعي والموت.
 -34ثاين �أك�سيد الكربيت:
ال يشتعل ولكنه س��ام ،حيث يؤثر على األغشية المخاطية ،ويسبب التهابًا
في الجهاز التنفس��ي كما يس��بب الحكة ،وضيقًا في التنفس ،وعدم الراحة،
وعندما تزيد نس��بته في الهواء إلى حد معين فإنه يؤدي إلى تش��نج الحبال
الصوتية ،وإلى االختناق.
 -35كربيتيد الهيدروجني:
يش��تعل ،وس��ام ،حيث يؤثر في الجهاز العصبي المرك��زي ،ويؤدي إلى
التهاب العينين ،واألغش��ية المخاطية في الجهاز التنفس��ي ،كما يؤثر على
حاسة الشم.

املتطلبات اخلا�صة لتخزين بع�ض املواد اخلطرة
وذلك دون اإلخالل بالشروط سالفة الذكر ،الواجب تطبيقها في جميع
حاالت تخزين المواد الخطرة ،وهناك ش��روط خاصة لبعض أصناف المواد
الكيميائية باس��تثناء المواد المتفجرة ( فئة رقم  ) 1-والمواد المش��عة ( فئة
رقم  ) 2-يجب أخذها في االعتبار وهي كما يلي :
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�أ  /فئة اخلطورة رقم (  : ) 2الغازات ( )Gases
وتشمل فرع الخطورة :
 -1الغازات القابلة لال�شتعال ( ) Flammable Gases
مثل  :أول أكسيد الكربون  ،هيدروجين 00الخ0
المخاطر  :تشتعل بسهولة ،وتحترق بسرعة 0
 - 2الغازات غري القابلة لال�شتعال () Non -Flammable Gases
مثل  :النيتروجين  ،ثاني أكسيد الكربون 0
المخاطر  :انفجار الحاويات  ،حريق  ،غازات سامة في الجو المحيط ،تخفض
األكس��جين في الهواء الجوي أو تس��تبدله في الحي��ز المغلق ،مما يعرض
الحياة للخطر.

�شروط التخزين:
•أن تخزن االسطوانات قائمة في الوضع الرأسي ،وأن تكون محكمة الغلق
مع التأكيد على تثبيتها لتفادي سقوطها.
•تحفظ بعيداَ عن مصادر االشتعال واللهب ،والمصادر المؤكسدة ،المتفجرات 0
•تحفظ بعيداً عن المواد التي تتفاعل مع الهواء أو الرطوبة.
•توضع في مكان آمن لمنعها من السقوط0
•يحفظ األكسجين بعيداً عن الغازات القابلة لإلشتعال0
•تجهيز الموقع بكواشف الحريق 0
•توفير فتحات للتهوية بأعلى حوائط المخزن وأس��فلها ،حس��ب كثافة
الغ��از البخارية ( أثقل وأخف من الهوا ء) ال تقل مس��احتها عن  %10من
مجموع مساحات الحوائط واألسقف .
•ال يق��ل ارتفاع نواف��ذ التهوية العلوي��ة عن  2.5متر من س��طح األرض
والسفلية بمستوى سطح األرض تقريبًا 0
•تخ��زن االس��طوانات التي تحت��وي على نف��س الغازات ف��ي مجموعات
منفصلة0
•مراقبة الحاويات بصفة مستمرة؛ وذلك لتفادي التسربات0
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية

77

وكالة الشؤون المدرسية  -اإلدارة العامة للتجهيزات المدرسية  -المختبرات وتقنيات التعليم

•ال يجوز إعادة طالء ( الحاويات ) األسطوانات إال عن طريق المورد.
•تخصيص منطقة داخل المخزن لألسطوانات الفارغة.
•التأك��د م��ن مطابق��ة البيان��ات المدون��ة على جس��م االس��طوانة مع
محتوياتها.
•حماي��ة الصمام��ات ،والمنظمات ،وأدوات القي��اس ،والتوابع األخرى من
العبث والتلف ،وحمايتها بغطاء الحماية.
•يراعى في الموقع إمكانية تصريف االنفجار في حالة حدوثه إلى الجهة
التي تشكل أقل خطورة.
•االلتزام باأللوان المميزة ألسطوانات الغاز .

ب /فئة اخلطورة رقم (: ) 3
ال�سوائل القابلة لال�شتعال ( )Flammable Liquid
تكون نقطة وميض السائل أقل من ( .)140 F
الم��واد الملتهبة ،والقابلة لإلش��تعال تحتوي على س��وائل مثل المذيبات
العضوي��ة  ،زي��وت  ،ش��حوم  ،قطران ،زي��وت الدهانات ،ورني��ش مثل ماهو
موجــ��ود في الغ��ازات القابلة لإللتهاب  ،وكذلك الميثانول  ،اس��يتـون ،
استالدهايـد .
البنزين  ،الهكس��ان الحلقي ( سيكلوهيكسان )  ،ايثانول  ،اسيتات اإليثيل ،
ايثيل اإليثر  ،جازولين  ،هكسان  ،ايزو بروبيل الكحول  ،ميثانول  ،بروبانول،
تيترا هيدرو فيران  ،تلوين  ،اكسيلين 0

املخاطر:
تشتعل بسهولة ،وتحترق بسرعة.

�شروط التخزين:
•تحفظ بعيداً عن األحماض المؤكسدة ،والمواد المؤكسدة األخرى0
•تحف��ظ بعيداً عن مصادر االش��تعال ،الحرارة ،الش��علة ،الش��رر واللهب
المكشوف0
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خال من الرطوبة 0
•تحفظ في مكان بارد  ،وجافٍ ،
•يراعى في الموقع إمكانية تصريف االنفجار في حالة حدوثه إلى الجهة
التي تشكل أقل خطورة0
•تزويد المخزن بفتحات تهوية في مستوى سطح األرض تقريبًا بارتفاع
(3س��م ) ،وفتحات أخرى على الجهة المقابلة لس��حب اله��واء ،أو بنظام
التهوي��ة الميكانيكي��ة لتجدي��د اله��واء بمق��دار  6-4مرات في الس��اعة
الواحدة
•أن تكون السوائل القابلة لالشتعال مشمولة بنقطة الوميض 0

ج /فئة اخلطورة رقم (  : ) 4املواد ال�صلبة القابلة لال�شتعال 0
مثل  :ال�صوديوم  ،البوتا�سيوم  ،املغني�سيوم.
املخاطر:
تشتعل بسهولة  ،وتحترق بسرعة.

التخزين:
 تحفظ بعيداً عن مصادر االشتعال ( الحرارة – الشعلة – الشرر – اللهبالمكشوف ) والمصادر المؤكسدة .

د  /فئ��ة اخلط��ورة رق��م (  : ) 5امل��واد امل�ؤك�س��دة ،والبريوك�سي��دات
الع�ضوية 0
وت�شمل فرع اخلطورة :
 1ـ املواد امل�ؤك�سدة ( )Oxidizer
وهي مواد تطلق األكس��جين ،أو تقوم بعمليات األكسدة التي من شأنها
أن تبدأ الحريق أو تحفزه في المواد المحيطة بها ،وتتفاعل بعنف مع المواد
العضوية ،وهي تمد التفاعالت باألكس��جين ،وتش��كل خطورة عند تخزينها
مع مواد قابلة لالش��تعال أو لالحتراق؛ ألنها تؤدي إلى اس��تمرار االحتراق،
كم��ا أن بعض المواد القابلة للتأكس��د تتفاعل مع المواد المؤكس��دة في
درجة الحرارة العادية محدثة حريق أو إنفجارات0
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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املخاطر:
حريق أو انفجارات 0
مثل ( �صلبة )  :هيبو كلوريت الكالسيوم  ،فيريك الكلوريد  ،ايودين  ،أمالح
النيترات  ،أمالح البيروكس��يدات  ،فيريك س��يانيد البوتاس��يوم  ،نيترات
البوتاسيوم  ،مثل  :ثنائي إيثل أيثر 0
�سائل��ة  :برومي��ن  ،بيروكس��يد الهيدروجين  ،حم��ض النيتريك ،حمض
البيروكلوريك  ،حمض الكروميك 0

�شروط التخزين:
خال من الرطوبة0
•تحفظ في مكان بارد  ،وجافٍ ،
•تحف��ظ بعي��داَ عن الم��واد الملتهبة ( القابل��ة لإلش��تعال )  ،والمذيبات
العضوية ،والمواد القابلة لالحتراق ( ورق  ،خشب 000الخ ) 0
•تحف��ظ بعيداً ع��ن المواد المختزل��ة مثل  :الزنك  ،المع��ادن القلوية ،
حمض الفورميك 0
•تحفظ بعيداً عن المواد العضوية ،والمواد القابلة لالشتعال 0
•ال تخزن على أرفف ،أو قواعد من الخشب ،أو من الورق 0
•يحفظ الكلورين بعيداً عن األحماض 0
 -2البريوك�سيدات الع�ضوية ) Organic Peroxide ( :
معظم البيروكس��يدات ذات حساس��ية عالية تتأثر بالض��وء  ،والحرارة،
واالحتكاك ،محدثة انفجاراً ،وتتفاعل بش��دة م��ع المواد الكيميائية األخرى،
وقد تكون هذه التفاعالت انفجارية 0

مثال  :ثنائي �إيثيل ايرث0
املخاطر:
يحدث انفجار عند تركيز حبيبات البيركسيد.

�شروط التخزين:
•تحفظ في مكان بارد وجاف 0
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•تحفظ في مكان مظلم ،وأن تكون الحاويات محكمة الغلق 0
•التخلص منها قبل تاريخ االنتهاء0

هـ  /فئة اخلطورة رقم (  :) 6املواد ال�سامة ( .)Toxic Chemicaals
املخاطر :
تحدث التلف في األعضاء وتس��بب الموت عند ابتالعها ،أو استنشاقها ،أو
امتصاصها خالل الجلد .
مثل  :كلوروفورم  ،حمض الكروميك  ،فينول  ،اسيتونيتريل (.)acetonitrile

�شروط التخزين:
•تحفظ في حاويات محكمة الغلق في األرفف السفلى 0
•تحفظ عبوات المواد السامة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة .
•تحفظ في مواقع منفصلة عن المواد األخرى0
•تحفظ بعيداً عن الحرارة ،الرطوبة ،ومخاطر الحريق 0
•تخزن المواد السامة داخل مخزن بارد ،جيد التهوية في حاويات محكمة
الغلق في األرفف السفلى .
•حمايتها من االختالط باألحماض واألبخرة0
•تحفظ بعيداً عن األحماض والمواد األكالة األخرى ،بعيداً عن التفاعالت
الكيميائية0
•تحفظ بعيداً عن مخاطر الحريق ،والحرارة ،والرطوبة0
•توفير أجهزة الحماية ومعداتها ( قفازات يدوية ،أحذية مطاطية ،أقنعة
تنفس ،معدات إسعافات أولية )0
•عدم استنشاق أبخرة المواد ،أو اتصالها بالجسم 0
•عدم تناول األطعمة والمش��روبات داخل منطقة تداول المواد السامة أو
تخزينها مطلقاً.
•في حالة حدوث تسرب للمادة السامة يجب اتخاذ اإلجـراءات التالية :
 الحذر من مالمسة المادة لجسم اإلنسان .دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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 الحذر من استنشاق أبخرة المادة . -الحذر من دخول السوائل لفم اإلنسان .

و  /فئة اخلطورة (  : ) 8املواد الأكالة () Corrosive
تقسم المواد األكالة إلى :أحماض ،وقواعد 0
م��ن الأحما�ض  :حمض الخليك  ،حمض الكروميك (مؤكس��د قوي) ،حمض
الهيدروكلوري��ك  ،حم��ض الهيدروفلوري��ك  ،حم��ض
النيتريك (مؤكس��د قوي)  ،حمض الفسفوريك  ،حمض
الكبريتيك 0
م��ن القواع��د  :هيدروكس��يد األموني��وم  ،هيدروكس��يد
البوتاسيوم ،هيدروكسيد الصوديوم 0

فرع اخلطورة :
�أ ـ الأحما�ض:
 -1الأحما�ض الع�ضوية ( :) Organic Acids
المركب��ات الت��ي تك��ون فيها نس��بة الحموضة (  ) PHم��ن  7 -1يحوي
كربون0

مثل  :الفينول  ،حم�ض اخلل.
املخاطر:
تلف في األنسجة  ،حدوث انفجارت عند اتصالها بالقواعد القوية0

�شروط التخزين:
 تحف��ظ بعي��داً ع��ن األحم��اض المعدني��ة ،واألحم��اض المؤكس��دةوالقواعد0

 -2الأحما�ض غري الع�ضوية ( :) Inorganic Acids
مركب��ات يك��ون فيه��ا نس��بة الحموض��ة (  ) PHم��ن  ،7-1وال يح��وي
كربون0
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مثل  :حمض الهيدروكلوريك  ،حمض الكبريتيك  ،حمض البوريك0

املخاطر :
تلف األنسجة  ،حدوث إنفجارات عند إتصالها باألحماض القوية0

�شروط التخزين:
 -تحفظ بعيداً عن األحماض العضوية  ،األحماض المؤكسدة والقواعد0

تخزين الأحما�ض ( عام ) :
 ع��زل األحم��اض عن المعادن النش��طة مث��ل :البوتاس��يوم ،الصوديوم،المغنيسيوم000الخ0
 ع��زل األحماض المؤكس��دة ( مثل  :حم��ض النيتريك )..عن األحماضاألخ��رى (مث��ل  :األحماض العضوي��ة  ،)..والم��واد الملتهب��ة والقابلة
لالحتراق0
 عزل األحماض عن المواد الكيميائية التي يتولد عنها غازات ملتهبة أو سامةمثل  :سيانيد الصوديوم  ،كبريتيد الحديد  ،كربيد الكالسيوم00الخ0
 تحفظ بعيداً عن المواد السامة  ،والمعادن النشطة (الصوديوم ،المغنيسيوم0)00 األحم��اض العضوية القوية مثل  :حم��ض الفورميك ،حمض الخليك،حم��ض االنهايدري��د  00الخ ) تخزن في أماك��ن مفصولة عن العوامل
المختزلة القوية مثل  :حمض الكبريتيك  ،حمض النيتريك).
 تخزن الحاويات على األرفف السفلية القريبة من األرض. أن يكون المخزن بارداً ،وجافاً ،وخاليًا من الرطوبة. توفي��ر مراوح تهوية دائمة العمل؛ لتجديد الهواء داخل المخزن بمعدل 6-4م��رات في الس��اعة؛ ولتصريف الضغط الداخل��ي الناجم عن تجمع
بعض الغازات مثل غ��از الهيدروجين الناتج عن تفاعل حمض الكبريت
مع معدن العبوة 0
 -توفير رشاشات لتطهير الجسم في حاالت التلوث .
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ب  -القواعد ( : ) Caustics
مركبات يكون فيها نسبة الحموضة (  ) PHمن . 14 – 7
مثل  :هيدروكسيد الصوديوم  ،هيدروكسيد البوتاسيوم .

املخاطر :
تلف األنس��جة  ،تفاعالت انفجارية مع القواع��د ( كلما زادت قوة المواد
القاعدية زادت قوة االنفجار )0

�شروط التخزين:
•يحفظ بعيداً عن األحماض  ،األحماض العضوية ،واألحماض المؤكسدة.
•ع��زل القواعد عن األحم��اض  ،المعادن  ،المتفجرات  ،البيروكس��يدات
العضوية والمواد سهلة االشتعال.
•تحفظ المواد على األرفف السفلية .

ز  /فئة اخلطورة رقم (  :) 9متنوع اخلطورة ( 0 ) Miscellaneous Substances
 -1المواد التي تتفاعل عند إتصالها بالمياه أو بالرطوبة ( : )Water reactive
تتفاعل بعنف عند اتصالها بالمياه ،وينتج عن ذلك حرارة وغازات سامة
مثل :معدن الصوديوم ،األحماض المائية ،واألحماض المائية .

املخاطر
انفجارات  ،حريق  ،غازات سامة.

�شروط التخزين:
•تحف��ظ بعيداً ع��ن مصادر المياه ،في عبوات محكم��ة الغلق في مكان ال
يسمح بوصول الماء ،والهواء ،والرطوبة إليها .
وخال من الرطوبة .
•تحفظ في مكان بارد ،وجاف،
ٍ
•تحفظ بعيداً عن مصادر االشتعال .
•تحفظ بعيداَ محاليل األحماض والقواعد.
•تحفظ بعيداً عن التفاعالت ،والتأثيرات الكيميائية األخرى0
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•تس��تخدم المطفأة ن��وع  ABCأو  Dللحرائق التي تق��ع في تلك األنواع
( إذا ل��م يك��ن لديك القدرة على إطفاء الحري��ق بدون أي مخاطر ،أو
إصاب��ات فيجب علي��ك إغالق الباب ،وترك الموقع ف��وراً ،واتصل على
فرق الطوارئ ).
•توفير كاشفات دخان وحرارة .

-2املواد التي تتفاعل مع الهواء ( : ) Pyrophoric
هي المواد التي تشتعل تلقائيًا عن تعرضها للهواء .
مثل  :الفسفور  ،الليثيوم .

املخاطر:
حريـــــــــــــــق 0

�شروط التخزين:
•تحف��ظ تحت س��طح الم��اء الغ��ازات الخاملة ،أو س��وائل أخ��رى مثل
الكيروس��ين معتمداً في ذلك على نوعي��ة المادة المراد تخزينها مثالً:
يحفظ الفسفور األبيض ،أو األصفر تحت سطح الماء ويحفظ الصوديوم
تحت سطح الزيت ).
•تحفظ في مكان بارد ،وجاف ،وتكون الحاويات محكمة الغلق0
•تحفظ بعيداً عن مصادر االشتعال  ،محاليل األحماض والقواعد0
•تحفظ بعيداً عن مصادر االشتعال ،والتفاعالت الكيميائية األخرى0
•تحفظ بعيداً عن مصادر المياه ،والرطوبة  ،ومحاليل األحماض ،والقواعد.

 -3املواد احل�سا�سة لل�ضوء ( : ) Light Sensitive Chemicals
•تحفظ في مكان بارد  ،وجاف .
•تحفظ في أماكن مظلمة .
•تكون الحاويات الحافظة لهذه المواد ذات اللون األصفر الضارب للحمرة.
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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 -4ال�سيانيد ( : ) Cyanides
يحفظ بعيداً عن األحماض والمواد المؤكسدة بأنواعها 0

�شروط وقائية عامة :
•ع��دم إتالف البيانات الموجودة على جس��م حاوية الم��ادة الكيميائية أو
إزالتها.
•يمنع التدخين ،وإش��عال أعواد الثقاب ف��ي منطقة المختبر ،مع ضرورة
وضع لوحة تحذيرية بذل��ك ،تكتب بخط واضح ،وفي مكان ظاهر عند
مدخل المخزن0
•إغالق المختبر بصفة مستمرة ،وال يعاد فتحه إال عند الحاجة ،والحصول
على أذن مسبق من قبل الجهة المسؤولة0
•تعري��ف العاملين بمخاطر المواد المخزن��ة ،والتدابير الوقائية الواجب
اتباعها ،خاصة في حاالت الطوارئ0
•الحرص عل��ى أن تكون منطقة التخزين على درج��ة عالية من النظافة
والترتيب0
•يجب عدم تناول المشروبات ،واألكل في منطقة التخزين مطلقاً.
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املواد اخلطرة اال�شتعال واالنفجار:
طريقة تخزينها ،و�إطفاء حرائقها
المادة

خطر الحريق

حمض الكبريت

قد يؤدي تماسه
للمحروقات إلى
اشتعاله ،وانتشار
أبخرة خطيرة.

أكسيد الكالسيوم

يؤدي تماسه للماء
إلى اشتعال المواد
القابلة لالشتعال؛
نتيجة الحرارة
المنتشرة.

طريقة التخزين

طرق اإلطفاء

يعزل عن
المساحيق بالرمل أو البودرة،
وحمض
المعدنية،
البكريك ،والمواد واحذر من استخدام
الماء.
القابلة لالشتعال.
يخزن في مكان
جاف.

بالرمل ،أو البودرة.

أمالح النترات

تخزن في مكان جاف بالماء في الكميات
الصغيرة فقط،
يؤدي تماسها للمواد منعزل عن المواد
السهلة االشتعال إلى العضوية ،والمواد والبودرة ،أو الرمل
اشتعالها.
القابلة لالشتعال .في الكميات الكبيرة.

كلورات الصوديوم
والبوتاسيوم
والكالسيوم والزنك

تتفجر بتماسها
للمواد القابلة
لالشتعال.

تخزن بمعزل عن
الصوديوم،
والكالسيوم،
والبوتاسيوم،
والزنك.

بالماء.

الكبريت

تشكل أبخرته
مع الهواء مزيجًا
متفجراً ،ويشكل
خطورة كبيرة إذا
المس المؤكسدات.

يخزن بمعزل
عن حمض الكلور
والمواد المؤكسدة.

بالرمل ،والماء رشاً.

الصوديوم
والبوتاسيوم

يشتعالن تلقائيًا في
الهواء.

يخزنان تحت
الكيروسين في
أوعية محكمة
االنغالق.

بالرمل ،أو البودرة،
احذر كل الحذر من
استخدام الماء.

البروم

يؤدي تماسه للمواد يخزن في زجاجات،
العضوية إلى حدوث وبمعزل عن المواد
القابلة لالشتعال.
حريق.

بالماء.

دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية

87

وكالة الشؤون المدرسية  -اإلدارة العامة للتجهيزات المدرسية  -المختبرات وتقنيات التعليم

يتبع املواد اخلطرة اال�شتعال واالنفجار:
طريقة تخزينها ،و�إطفاء حرائقها
المادة

خطر الحريق

طريقة التخزين

طرق اإلطفاء

المغنيسيوم

قابل لالشتعال إذا
كان على شكل
مسحوق ،أو وريقات
رقيقة ،أو برادة.

يخزن في أوعية
جافة ومحكمة
االنغالق ،وبمعزل
عن الحموض،
والقلويات،
والمؤكسدات.

بالرمل أو البودرة،
احذر كل الحذر
من استخدام الماء،
أو الرغوة ،أو غاز
الكربون.

الفسفور األبيض

يشتعل ذاتيًا في
الهواء ،وينفجر عند
تماسه للمؤكسدات.

يخزن تحت الماء
في أوعية محكمة
االنغالق.

يغمر بالماء حتى
يتحول للحالة
الصلبة ،ويغطى
بالرمل الرطب.

الفسفور األحمر

قابل لالحتراق،
يتفجر حين
مالمسته
للمؤكسدات ،أو من
جراء صدمة شديدة.

يخزن في أوعية
محكمة.

الكلور

ينفجر إذا المس يخزن في اسطوانات
التربنتين أو األيثر ،من الفوالذ في مكان
جيد التهوية.
والمعادن المسحوقة.

يعامل معاملة
الفسفور األبيض.

بالماء ،وغاز
الكربون.

الفينول

يشكل عند تسخينه
أبخرة قابلة
لالشتعال.

يخزن في مكان جيد
التهوية.

بالماء ،أو غاز
الكربون ،أو الرمل.

حمض الكبريتيك

قابل لالشتعال
واالنفجار.

تحت الماء.

بالماء ،أو غاز
الكربون ،أو الرمل.

النفثالين

يشكل عند تسخينه
أبخرة قابلة
لالشتعال.

بحفظ بعيداً عن
مصادر الحرارة.

بالماء ،أو غاز الكربون،
أو البودرة ،أو بالرمل.

يخزن في زجاجة
لها غطاء زجاجي
مصنفر في مكان
جاف جيد التهوية.

بالرمل ،أو البودرة،
احذر كل الحذر من
استخدام الماء.

عند مالمسته للماء
كربيد الكالسيوم يعطي غاز اإلستيلين.

( المصدر :دليل االجهزة واألدوات التعليمية في المختبرات المدرسية،ص 1427 ،21هـ).
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املواد ال�سامة :

طرق الإ�سعاف الأويل يف حالة الت�سمم
المادة

التأثير الفسيولوجي

طرق اإلسعاف األولي

حمض الكبريت

تؤدي أبخرته
إلى تهيج الغشاء
المخاطي.

ينقل المصاب إلى هواء نقي ،وتغسل المجاري
التنفسية بمحلول  %2من بيكربونات الصوديوم،
وتنقط من  3 – 2قطرات إي فيدرين ،ويشرب
حليبًا س��اخنًا مع ثاني كربونات الصوديوم،
وف��ي حالة االبتالع يطلى الغش��اء المخاطي،
والفم بمحلول الديكائين .%4

حمض
الهيدروكلوريك

تهيج أبخرته
المجاري
التنفسية
والعينين.

يتغرغر المص��اب بمحلول ثان��ي كربونات
الصودي��وم  ، %2ويعط��ى 0.015م م��ن
الكوديئي��ن0.01 ،ج��م من الديوني��ن0.01 ،جم
من النورس��لفازول ،ويشرب حليبًا ساخنًا مع
ثاني كربونات الصودي��وم ،وفي حالة البلع
تغس��ل معدة المصاب ،يش��رب  5 – 4كؤوس
م��اء إلثارة االقياء ،ويعطى  15 – 10قطرة من
الغول النش��ادري م��ع الماء ،ويش��رب بياض
بيضة وحليباً ،يستدعى الطبيب.

أكسيد
الكالسيوم

يؤدي تنفس
بخاره إلى
عطاس ،وبحة
في الحنجرة،
وآالم صدرية،
وسعال.

يسعف كما في حالة هيدروكسيد الصوديوم
أو البوتاسيوم.

أمالح الباريوم

سامة إذا ابتلعت.

تغس��ل مع��دة المص��اب بمحل��ول كبريتات
الصودي��وم أو المغنيس��يوم  ،%1يش��رب م��ن
المحلول ( )8 – 6كؤوس ،ويثار لديه االقياء،
يشرب بياض البيض ( )3 – 2بيضة في  0.5لتر
ماء ،يستدعى الطبيب.
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يتبع املواد ال�سامة :

طرق الإ�سعاف الأويل يف حالة الت�سمم
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المادة

التأثير الفسيولوجي

طرق اإلسعاف األولي

أمالح الرصاص

سامة.

يعط��ى المص��اب كمية كبيرة م��ن محلول
كبريتات المغنيسيوم.

أمالح الفضة

ذات تأثير
حارق على
الجلد واألغشية
المخاطية.

يعط��ى المص��اب كمية كبيرة م��ن محلول
كلور الصوديوم (ملح الطعام).

أمالح النحاس

سامة عند
تغس��ل المعدة بالماء ( )8 – 6كؤوس ،يعطى
وقوعها في
محل��ول يثي��ر االقياء ،يعطى مس��هالً ،يعطى
أعضاء الجهاز محلول أكس��يد النحاس (ملعقة كبيرة في
الهضمي ،ينتج كأس م��ن الم��اء) ،ينبغي تجن��ب الحموض
عند استنشاق
والدس��م ،وينبغ��ي تأمي��ن ال��دفء والهدوء
غبارها مرض للمصاب بالحمى ،يعط��ى متعدد الفيتامينات،
التسمم النحاسي .يستدعى الطبيب.

أمالح القصدير

سامة عند
مالمستها
ألعضاء الجهاز
الهضمي.

أمالح الزرنيخ

تغس��ل معدة المصاب ،يشرب ( )8 – 6كؤوس
م��ن ماء أضي��ف إليه أكس��يد المغنيس��يوم،
سامة عند
ملعقتي��ن كبيرتين ل��كل  2لتر م��اء ،ويثار
مالمستها
االقياء ،يعطى بعد  10دقائق مستحضراً حديث
ألعضاء الجهاز
التحضير مضاداً للتسمم ،ويحضر كما يلي:
الهضمي ،تهيج
(300سم 3ماء 100 +جرام كبريتات الحديد) +
األغشية
أبخرتها
(300س��م 3ماء 20 +جرام أكسيد المغنيزيوم)
المخاطية.
يش��رب المصاب مبدئيًا ملعقة خ��ل أو ()4-3
جرام من حمض الليمون.
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يتبع املواد ال�سامة :

طرق الإ�سعاف الأويل يف حالة الت�سمم
المادة

التأثير الفسيولوجي

طرق اإلسعاف األولي

أمالح الكروم

تهيج الجلد
واألغشية
المخاطية ،قد
تشكل قروحًا
أو حروقًا في
الغشاء األنفي.

تغسل األغشية المخاطية بمحلول ثاني كربونات
الصوديوم  ،%2تدهن األغشية المخاطية بالفازلين
أو زي��ت المك ،ف��ي حالة البلع يعطى 25س��م من
محلول كبريتات التحاس  %1أو 50سم من محلول
كبريتات الزنك  %1يثار االقياء ،وتغس��ل المعدة،
يش��رب المصاب حليبًا أضيف إليه صفار بيضتين،
يعطى مسهالً ،يستدعى الطبيب.

أمالح الفلور

المنحلة منها سامة.

يعطى محلول كلوريد الكالسيوم .%2

أمالح الزنك

المنحلة منها
سامة.

يثار االقياء ،ويعطى بيضة في حليب.

البروم والفلور

تهيج أبخرتها
المجاري
التنفسية،
ويؤدي التسمم
الشديد إلى
تمزق الرئتين.

ينقل المص��اب إلى م��كان هادئ ودافئ ،يستنش��ق
المص��اب محلول  %2من كربون��ات الصوديوم أو
من ثيوكبريتيت الصوديوم ،يش��رب حليبًا ساخنًا
مع ثان��ي كربونات الصوديوم ،يعط��ى 0.01جرام
م��ن الكودئين أو الديونين ،تغس��ل العينان بالماء،
وينقط بهما محلول النوفوكائين  ، %1في الحاالت
الش��ديدة ينبغ��ي استنش��اق األكس��جين ،وينقل
المصاب فوراً إلى المستشفى.

الفسفور

سام

يعطى المصاب 200سم 3من محلول كبريتات
النحاء ، %0.2 ،ويمن��ع إعطاء المصاب الزيوت
النباتية والمواد الدسمة.

غاز النشادر

يهيج األغشية
المخاطية ،تؤدي
حاالت التسمم
الشديدة إلى
الموت من جراء
توقف التنفس.

ينقل المصاب إلى هواء نقي ،يستنشق المصاب
بخار الماء المحمض بحمض الليمون ،ويشرب
حليب �ًا س��اخنًا أضي��ف إليه ثان��ي كربونات
الصودي��وم ،ويعط��ى زي��ت نبات��ي أو بياض
بيضة ،ينقل المصاب فوراً إلى المستشفى في
حالة اختالل التنفس.
دليل السالمة واإلسعافات األولية في المختبرات المدرسية
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يتبع املواد ال�سامة :

طرق الإ�سعاف الأويل يف حالة الت�سمم
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المادة

التأثير الفسيولوجي

طرق اإلسعاف األولي

كبريت
الهيدروجين

سام

ينقل المص��اب إلى اله��واء النقي ،يستنش��ق
األكس��جين ،وتغس��ل العينان بمحلول ثاني
كربونات الصوديوم .%2

األلدهيدات

سامة

يعطى المصاب كأسًا من محلول النشادر في
الماء  ، %0.2ثم يشرب الحليب.

األيلين
واألصبغة
األنيلية

سامة ،وقد
يحصل التسمم
عند تنفس
األبخرة أو
الغبار.

في حالة ابتالعه يثار االقياء ،ويعطى المصاب
مس��هالً ،ويمن��ع م��ن الحليب ،والزي��وت ،أو
الغول ،ويستنشق األكسجين ،يجرى له تنفس
اصطناع��ي ،وفي حالة دخول��ه إلى المجاري
التنفسية ينقل المصاب إلى هواء نقي ،وينقل
إلى المستشفى فوراً.

الكلوروفورم،
واأليثر،
واألغوال

مخدرة

يعطى المص��اب  %10جرام م��ن الكوازول ،أو
 30نقطة م��ن الكوردياني��ن ،أو  0.5جرام من
الكافور ،ويجرى للمصاب تنفس اصطناعي.
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