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  :مقدمة

و  .القمرسورة  ٤٩آية  }نا كل شئ خلقناه بقدر إ{ وكيفاً◌ً  الحمد � خالق كل شئ في ھذا الكون بمقدار كماٌ◌ً 

الص1ة  والس1م على اشرف خلق / سيدنا محمد بن عبد / الذي نھى عن ا*سراف في كل شي في ا)كل و 

لقد كان لي . حربالأيام  فيعن تدمير البيئة حتى ولو في استخدام المياه حتى ولو كنا على أنھار جارية ونھى 

شرف ا)شراف على اقسام صحة البيئة بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة التي تشمل العاصمة المقدسة، 

جدة، الطائف و القنفذة، ومن خ1ل التقارير السنوية لھذة ا<قسام والمخاطبات التي تمت معھم وجدت اخت1فات 

سواء من المميزات والنواقص والمھام والنتائج وا)حصائيات، با)ضافة لتوجيھات في ا)نشطه  كبيرة بينھا

سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بضرورة توحيد ا*جراءات المعمول بھا بإدارات 

ني الي وضع خطة مديريات الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ومن ضمنھا أقسام صحة البيئة، كل ھذا دفع

تطويرية متعددة ا)ھداف قابلة للتحقيق ومقيدة بجدول زمني، شملت جمع المعلومات عن الوضع القائم في كل 

أقسام صحة البيئة بمديريات المنطقة وزيارتھا والعمل على اعداد دورات تدريبية لجميع منسوبي صحة البيئة 

و بساعات معتمدة من الھيئة السعودية للتخصصات سم للقرسالة والرؤية المستقبلية الھداف و)لتوضيح أ

الصحية، ثم البدء في ا)عداد لتجھيز أقسام صحة البيئة با)مكانيات التي تساعد المراقب على اداء عملة، 

بدل المعام1ت الورقية وا)ستفادة من امكانيات ا)نترنت كوسيلة لتمرير تقرير جو)تھم وحصيلة عملھم 

 اعدادقدم، ومحاولة البدء في برنامج الحصول على شھادة اعتماد للجودة، ولذلك كان لزاما لمواكبة عجلة الت

ونظرا لضيق الوقت فقد تم ا)قتباس من بعض ا)دلة .حيةالشؤون الصفي  في صحة البيئة دليل خاص بالعاملين

  .الخاصه بوزارة الصحة في اعداد ھذا الدليل

 الدليلحول ھذا  .١

 ا�ھداف ١.١

و وزارة معينة أوحيد إجراءات العمل في منطقة ما ا<دلة بھدف تنظيم وتسھيل وت هت بإعداد ھذتقوم ا*دارا

جة لذلك، ويتضمن الدليل إيضاح من قاعدة تنظيمية موحدة وفّعالة قابلة للتطوير متى ما دعت الحا انط1قاً◌ً 

من  ايع الخطوات المطلوب تنفيذھشتراطات وا*جراءات التنظيمية والتنفيذية والفترة الزمنية ال1زمة  لجما*

  :عدة نقاط منھا على ءات العمل اجرإوتشمل فوائد دليل . الدليل قبل الجھة المعد لھا
  

وكيف يجب ان يؤدي عمله، وفي ھذا معرفة واجباته منھم وخصوصا الجديد   ينالتسھيل على الموظف •

  . ختصار للوقت وتوفير في أجور التدريب  على رأس العملإ
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ة على تحقيق توحيد إجراءات العمل وقولبتھا، وھذا من شأنه أن يقلل من تكاليف الطباعة مث1  المساعد •

ويختصر وقت أداء العمل ويزيد من إنتاجية الفرد مع مرور الزمن و  .باستخدام النماذج المعدة مسبقا

 .ةحدة للحا)ت المتشابھة مما يساعد على تحقيق العدالوميساعد على أن تكون القرارات 

يساعد اRخرين  من خارج الجھاز  على سھولة معرفة إجراءات الجھاز وبالتالي يسھل عليھم عملية  •

 .التعامل معه بشكل منظم

الي يساعد على يساعد على التخطيط السليم <عمال الجھاز مما يساعد على وضع معايير ا)داء، وبالت •

 . وقدرته قياس كفاءة الجھاز
  

 ي*صحاح البيئافي برنامج  وبائياتذا المرشد ھو توضيح دور مراقب الھشامل لليعتبر الھدف الرئيسي واو

الذي يھدف الي تحسين الوضع الصحي للبيئة المحيطة بالمواطن وذلك بتطوير الخدمات الخاصة بصحة البيئة 

  .أفراد المجتمع  من خ1ل ا)ھتمام بالبيئة ىلدالبيئي وتحسين الوعي 

 يريات الشؤون الصحيةأنشطة صحة  البيئة في مد ٢.١

  : في اRتي  وتتلخص ھذة ا<نشطة

  الوقاية من ا<مراض الناتجة عن التلوث البيئي والتي تتمثل في  - أ

  .تفعيل دور ا<قسام ذات الع1قة بصحة البيئة في المستشفيات والمراكز الصحية  •

 . ود خدمات المحافظةالمتابعة المستمرة لمراقبة المصادر المائية مثل  اRبار والخزانات داخل حد •

 .متابعة تطبيق ا)شتراطات الصحية على ناق1ت المياه •

 والمستوصفات الحكومية والخاصهمن النفايات الطبية في المستشفيات اRمن متابعة برنامج التخلص  •

 .الخدمات الطبيةالتي تقدم والمراكز 

 . أنواعھامتابعة تطبيق ا)شتراطـــات الصحيــة في مزارع الحيوانات بمختلف  •

  .متابعة ا*صحاح البيئي في القرى والمناطق النائية التابعة للمحافظة •

 :وتتلخص أنشطةالتعاون مع البلديات في اRتي ه، نيالمشاركة مع البلديات في الجو)ت الميدا - ب

 .ا*شراف على عمليات القضاء على أماكن توالد الحشرات الناقلة لXمراض وكذلك القوارض •

، المناطق الصناعية ،المستودعات ،الكسارات ،ا)شتراطات الصحية في مصانع الطوب متابعة تطبيق •

 . مزارعالو 

ومتابعة ا<غذية التالفة الواقعه على الطريق البريه المتابعة المستمرة لمحــ1ت بيع وتداول ا<غذية  •

  .والملوثة

 .يرية، المساجد، والسجون متابعة ا)شتراطات في مساكن عمال الشركات والمؤسسات،  المساكن الخ •
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 .بالطرق الصحية السليمة) القمامة(من النفايات الصلبة اRمن التخلص على عملية ا*شراف  •

 .التخلص من إفرازات ا*نسان والحيوان بالطرق الصحية السليمةعلى عملية  ا*شراف  •

 .مياه الشرب والمحافظة عليھا من مصادر التلوثجودة مراقبة  •

  .التعرض للھواء الملوث با<بخرة والغازات وا<تربة التقليل منالمساھمة في  ملياتلى الععا*شراف  •

 : المشاركة في اللجان التي تتكون بموجب قرار من أمارة المحافظة مثل  - ت

 .اRبار وناق1ت المياه لجنةو المشاركة في اللجنة ا<منية لمراقبة مصادر المياه  •

 . لوثات الھواءبة ممراقب متعلقهال انلجالمشاركة في ال •

  .المشاركة في لجنة إزالة المزارع الورقية التي تسقـى بمياه الصرف الصحي   •

 ).  بل، أغنام، بقرإ( حليب الطازج عشوائيا الالمشاركة في لجنة منع بيع  •

العمل على إيجاد بيئة صحية سليمة من خ1ل  تحسين برفع مستوى الوعي الصحي البيئي بين الناس  - ث

صحي للمواطنين بالحث على إتباع السلوك الصحي السليم للنظافة الشخصية ونظافة المستوى ال

   .المجتمع والبيئية

 الفئات المستھدفة ٣.١

مخططي ومديري أقسام صحة البيئة والكادر الفني : بشكل رئيسي لمجموعتين من القراء المرجععد ھذا أُ لقد 

فھو بمثابة مقدمة لبرنامج ا)صحاح البيئي طوال العام ). المراقبيين(البيئي في المراكز الصحية والمستشفيات

طقة مكة نالتابعة لم في أقسام صحة البيئة في مديريات الشؤون الصحية وفي المراكز الصحية والمستشفيات

كما . دارة العامة للصحة الوقائية بوزارة الصحة^لجميع ا)دارات التابعه ل اً◌ً ويمكن ان يكون مفيدالمكرمة  

للمسئولين في مجال حماية البيئة في بعض الدوائر الحكومية التي تشارك في حماية اً يكون مفيديمكن ان 

مدادات المياه إامة لXرصاد والبيئة، ومجال الرئاسة العمنسوبي المجتمع من الكوارث البيئة مثل البلديات، و

 .وحماية البيئة في المدن الصناعية

 تنظيم الفصول ٤.١

الشؤون الصحية بكل محافظة  ھابرامج السنة الصحية التي تعدبيئة اثناء دورة ال بصحة المرجعھذا  ىعنيُ 

  : تيةRويتناول كل فصل المحتويات ا. ية ة للمملكة العربية السعوديومنطقة من المناطق ا)دار

 مقدمة وتعاريف:            الفصل ا)ول  

 عملاخ1قيات ال -الرسالة- الرؤيا:             الفصل الثاني 

 المكونات ا)ساسية -الھيكل التنظيمي:           الفصل الثالث  

 اسس عمل برنامج الجودة في صحة البيئة:          الفصل الرابع   
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 اسس عمل برنامج س1مة الھواء:           الفصل الخامس

 اسس عمل برنامج س1مة المياه:         الفصل السادس  

 اسس عمل برنامج س1مة ا)غذية :          الفصل السابع  

 اسس عمل مراقبة التخلص اRمن من النفايات الطبية :          الفصل الثامن   

  ...)الصحيه،ا)ربطه، سكن العماله( برنامج مراقبة المنشات:          الفصل التاسع   

 برامج ا)صحاح البيئي في الكوارث :         الفصل العاشر  

 الم1حق : شر   علحادي الفصل ا

 المجال ٥.١

للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة اعد ھذا الكتاب ل1ستخدام في مديريات الشؤون الصحية التابعة 

ف1بد من  ،مع ميزانيتھا يتناسبيق المبادئ ا)ساسية لصحة البيئة بما لتطب1ً◌ً وزارة الصحة ويقدم دليالمكرمة ب

ن ا)عتبار على ي يجب ان تطبق حسب ا)مكانيات المتوفرة مع اRخذ بعيتكييف التوصيات وا)جراءات الت

  .بوزارة الصحة ا)دارة العامة للصحة الوقائية ىلإخرى ورفع احتياجات كل منطقة تطويرھا من سنة <

  

  تعاريفقائمة ال ٦.١

 البيئة  •

ءه وھو المنزل والمحيط قال  تعالى بّوا و البيئة والمبوأ  والمبا الىكتاب المنجد في  اصل كلمه بيئة يرجع 

 }واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوءا كم ا<رض تتخذون من سھولھا قصورا وتنحتون الجبال بيوتا{

إ) أن أبسط   (Environment)وھناك العديد من التعاريف العلمية الخاصة بالبيئة  .سورة ا<عراف ٧٤اRية

بھا من غ1ف جوى يؤثر في نمط الحياة  فيھا وما تحمله في أحشائھا أو ا<رض وما يحيط (تلك التعاريف ھو

و أطلقت  كلمه التبيئو ) ھواء، ماء ،يابسة، حيوان، نبات، إنسان(على سطحھا من جمادات و أحياء 

)Ecology  ( على الع1قة والتفاعل بين ا<رض وما عليھا من مخلوقات سواء كانت بين ا*نسان وا*نسان أم

وبين الحيوان أو النبات أو الجماد أم ع1قة تلك المخلوقات مع بعضھا البعض كما يعرف علم البيئة على بينه 

)   biosphere( انه العلم الذي يبحث في المحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحية ويدعى بالمحيط الحيوي 

والثقافية التي تؤثر على أفراد  والذي يتضمن بمعناه الواسع العوامل الطبيعية وا)جتماعية و ا)نسانيه

كما تم تقسيم علم البيئة على أساس تفاعلھا إلى  .وجماعات الكائنات الحية وتحدد شكلھا وع1قاتھا وبقاءھا 

وھو العلم الذي يبحث في تفاعل الكائنات الحية مع )Autoecology(قسمين ا<ول ھو علم البيئة الذاتية 

وھو العلم الذي يبحث في تفاعل ا لكائنات )  Synecology(البيئة الجماعية الوسط المحيط والقسم الثاني علم 

  .   الحية مع بعضھا البعض
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 تلوث   •

الشيء أي مرسه ولوث ثيابه بالطين أي لطخھا به ولوث الماء أي  ولّوث تلويثاً◌ً  -اصل كلمة تلوث ھو لوث

والتعريف . لطبيعة بما يفسد جمالھا ونظافتھا كدره والتعريف الشائع للتلوث ھو إلقاء النفايات في أحد عناصر ا

ھو أي تغير بسبب المواد الكيميائية أو المشعة أو العوامل الطبيعية ا<خرى  Pollution العلمي لكلمة تلوث 

للبيئة  وينقسم التلوث على أساس مصادره إلي قسمين كبيرين أحدھم طبيعي واRخر بشري وا<ول  منھما وھو 

من مشك1ت التلوث المعنية في الوقت  محدوداُ◌ً  ديم قدم ا<رض لھذا فإنه ) يشكل إ) جانباَ◌ً التلوث الطبيعي ق

ستمر في مسبباته بينما يشكل التلوث البشري الجانب ا<ساسي منھا ،بسبب التزايد الم. الحاضر مثل البراكين

على محاصيله وحيواناته مثل  ) على حياة ا*نسان وحده بل حقيقياً◌ً  أصبح يشكل خطراً◌ً  هومعد)ته حتى أن

 .تلوث من أبرز قضايا العصر الحديثالتلوث النووي ويعتبر ال

 مفھوم التلوث البيئي •

بعضھا على  –بعد / عز وجل -توضح الدراسات البيئية أن كل الكائنات الحية التي تعيش على ا<رض تعتمد

يائية في الغ1ف الجوى وعلى الطاقة التي بعض كما توضح كيفية اعتماد ھذه الكائنات على العناصر الكيم

ومنذ بدأ ا*نسان إنجازات التقنية المختلفة وھو يغير سطح ا<رض فيزيائيا وكيميائيا محدثا . تصلھا من الشمس

وقد منح / البيئة القدرة . بذلك اضطرابا أثر في الع1قات بين ھذه الكائنات و بيئتھا وأصابھا بأضرار بالغة 

نفسھا ومعالجة جروحھا فاستطاعت أن تنظم درجة حرارته والتركيب الكيميائي لمكوناتھا المادية إ) على تنظيم 

. وأساء استغ1ل مواردھا. فقدت ھذه القدرة) يظھر أنھا (ھا أنھا اليوم وتحت الضربات المتتالية التي توجه إلي

 ) تلوث البيئة (متعسفة أطلق عليه البيئيين  ظھور العديد من اRثار السلبية لھذه الممارسات الذلك  وترتب على 

  تلوث الھواء  •

مثل ا<تربة أو مخلفات المصانع مثل مصانع ( ويصبح الھواء ملوثا عندما تدخل مركبات ضاره صلبة 

مثل أكسيد الكبريت أو النتروجين والكلوروفلوروكربون و أول  وثاني  أكسيد الكربون (أو غازية ) ا<سمنت 

  ..و صناعيةبيعية أسواء بطريقة ط

 تلوث التربة •

وغالبا ما ينتج ،ھو عبارة عن دخول أجسام غريبة في التربة ينتج عنھا تغير في التركيب الكيميائي والفيزيائي 

عن استخدام المبيدات وا<سمدة وھطول ا<مطار الحامضيه  التي تغير الرقم الھيدروجيني للتربة وأيضا إلقاء 

  . النفايات المشعة 

  المياه تلوث  •

تعد مشكلة تلوث المياه من أبرز مشك1ت البيئة وأصعبھا ح1 وھناك العديد من مصادر ھذا  التلوث تختلف 

إ) أن عامل ا*ھمال وعدم ) مياه البحار والمحيطات، المياه السطحية، المياه الجوفية(باخت1ف نوع المياه 
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المائية ھو القاسم المشترك لھا جميعا من حيث  ا)ھتمام و التخلص من النفايات بصورة تحافظ على البيئة

السبب أما من حيث التأثير فان القاسم المشترك ھو تأثيرھا على تركيز ا<كسجين في الماء ويتم ذلك عن طريق 

نمو الكائنات المائية الدقيقة مثل البكتيريا في المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي حيث تستھلك ھذه الكائنات 

وتقسم الملوثات الخاصة بالمياه بعدة طرق فھناك من قسمھا إلى قسمين رئيسيين . المذاب في الماءا<كسجين 

 .شديد  ءإلى ملوثات ) تتحلل أو تتحلل ببطْ  او  ھما الملوثات العضوية والغير عضوية 

  تلوث بالضوضاء ال •

وتنتج .زعاج ا*نسان وإثارته وھي تداخل مجموعة من ا<صوات العالية والحادة غير المرغوبة والتي تسبب إ

الضوضاء من ازدحام الشوارع  بالسيارات ووسائل النقل ا<خرى واستخدام التكييف في المنازل وأماكن العمل 

  و التي أصبحت من أساسيات الحياة المدنية

  التلوث بالمواد المشعة  •

طرق  الغذاء ويمكن تصنيفھا بعدةينتج التلوث بالمواد المشعة عن وجود نويات مشعة في الجو والماء أوفي   

أشعة (مؤينة وغير مؤينة أو حسب مصدرھا إلى أشعة ذات مصدر طبيعي سواء حسب خواصھا إلى أشعة 

  .)أشعة ليزر ( ذات مصدر صناعي و) تحت حمراء وفوق بنفسجية

  التلوث الحيوي •

ب عدم العناية بنظافة المياه مثل يحدث التلوث الحيوي إما بتدخل بعض الميكروبات أو الطفيليات إلى البيئة بسب

  .تسرب مياه الصرف الصحي إليھا أو تبرز وتبول الناس في الدول الفقيرة في ا<ماكن المكشوفة 
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  ن الرحيمبسم / الرحمـ

  البقرة) ٢٥٩(طعامك وشرابك لم يتسنه ىنظر إلاف

  

 

�      

 صحهأن نكون نموذجاً متميزاً ورائداً بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية في مجال  ىنسعى بمشيئة / إل

  .ا بمھنية متميزة تسھم في حماية وتعزيز ا*صحاح البيئي في منطقة مكة المكرمةونقدم خدماتن هالبيئ

  

  

   

ومأمونّية وجودة  ،وس1مة الھواءتوفير بيئة صحية للمجتمع ومحفزة للعمل لضمان س1مة الماء و الغذاء، 

ث وتدريب الباحثين في مجال العلوم البيئية من خ1ل بناء ابحالتخلص من النفايات الطبية،  وتسھيل إجراء ا)

  .محلياً وإقليمياجھاز رقابي فّعال تحقيقاً لمتطلبات تنمية مستدامة 

  

  

  

  

: معلوماتية ترتكزعلى قيم ا<ساسية لبناء قاعدة بھذه القيمنا تمثل لنا منارات ترشدنا في عملنا ونحن ملتزمون 

  .المصداقية، ا*تقان، ا*بداع، ا)لتزام، ا*خ1ص، الشفافية، التحسين المستمر، المرونة
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 صحة البيئة العمل باخ5قيات  .٢

  الوبائيات أخ5ق مراقب ١-٢

المراقبة الصحية بالطرق العلمية الحديثة من ھو مراقب الوبائيات ھو ذلك الشخص الذي يقوم بأساسيات عملية 

ھنتة ھي من اھم شرف ممراقب الوبائيات إن استشعار ومكان، . في كل ما يتعلق بالبيئة من غذاء وماء وھواء

قد ورد دوره في المجتمع ف هويعي اھمي هو تجعله يحترم مھنت همراقبة / عزوجل في عمل يالركائز التي تقو

مّر على صبرة من طعام فأدخل يده فيه : (( ان الرسول صلى / عليه وسلم هعن عن ابي ھريرة رضي /

أصابته السماء يا رسول /، قال : ما ھذا يا صاحب الطعام ؟ فقال : فقال) فيه رطوبة عالية(فنالت أصابعه بل1 

إن  ،أخرجه مسلم ))ايس منمن غشنا فل:  عليه وسلم أف1 جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال صلى /: 

ة النبوية التي تعتمد على بالطريق وقام به هفي عمل اذا اتقى / هب الذي يتأمل ھذا الحديث يعرف انالمراق

نبوية  وسلم وان جو)ته الميدانية يمكن ان تكون سنة ه/ علي ىبالمصطفى صل ييقتدسوف يعلم انه  هالتوعي

مراض قد تتجاوز حدود الفرد لتصل في أب هيحمى المجتمع من ا)صاب هنحيث ا نھايتهمن بداية الدوام الي 

النظام في ا)نتقام او لتحقيق  هما اذا استغل القوة التي منحھا لا. ف)Rض الحا)ت المرضية بالمئات او ابع

 نوطالو  دينالو  هXمانلكون من الغشاشين الخائنين اغراض او مكاسب شخصية ف1 حول و) قوة ا) با� فسي

ويمكن تلخيص ا)خ1ق . و/ المستعان هووالدي همي فليتقي / في ابناءه واخوانفإن افلت من النظام الحكو. 

  :في ا)تيمراقب الوبائيات التي يجب ان يتحلى بھا 

 .ا*خ1ص و استشعار العبودية � وتقوى / عز وجل •

 .صلى / عليه وسلم والبعد عن محقرات ا<مور الرسول أخ1ق التحلـي بمكارم ا<خ1ق وا)قتداء ب •

 .أن ) يخفي علما و أن ) يتجاھل جھد اRخرين و من قاموا بتدريبه، والعرفان بالجميل لمن علموه  •

 .و مظھره العام جسمهصحته و القيام بحق  ةأن يكون قدوة في رعاي •

  وبائيات واجبات مراقب ال ٢-٢

  لةنحو عموبائيات مراقب الواجبات  ١-٢- ٢

 .هالحفاظ على شرف المھن •

  .مشاكلھمب الب1غ او العمال و فھم احصااو  ينالمصابا)ستماع لشكوى  •
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 .أو ا)جتماعي ،العلمي الوظيفي، مھما كان مستواه بأحدو السخرية أو ا)ستھزاء التعالي  عدم •

  . والجو)تعند التفتيش  هالرفق بالعمال •

 .ا<بحاث و الدراسات و التعليم المستمرفي تطوير المھنة علمياً من خ1ل  ا)جتھاد •

  .و العمل على ا)رتقاء بھا همعايير ممارسة المھن الصحيتطبيق المحافظة على  •

مع المح1ت التجارية و أ) يفقد ثقة العاملين  تعاملاله في نزاھاله ومانالشرف وا)ا)بتعاد عن كل ما يخل ب •

الغير أو الكسب المادي  معھم هأو إقامة ع1قات غير طبيعي ،التدليس ،ذا المجال باستخدام أساليب الغشفي ھ

 .وكل ما من شأنه ا*ساءة لھذة المھنة الشريفة شرعي 

 .شخصي على حساب أخ1قيات المھنة و أصولھاالنتصار )تجنب ا •

  تجاه المجتمعوبائيات مراقب الواجبات  ٢-٢- ٢

 .أن يكون عضواً حيوياً في المجتمعمراقب العلى  •

و ا*ب1غ  والتشريعيه الخاصه بھاأن يتبع النظم الصحية مراقب الض التسمم الغذائي يجب على في حا)ت امرا •

 .عن ھذه الحا)ت للجھة المختصة و اتخاذ ما يلزم من إجراءات

 .ا<مراضز عناصر صحة البيئة الطبيعية وا)جتماعية والوقاية من تعز هيجابيامع المجتمع بطريقه تعامل ي •

 . المختلفه رامج الصحيةالبأھمية ا)لتزام بالسلوكيات الصحية والمشاركة بو هالصحي هلتربيباتبصير المجتمع  •

 . من حيث ا)ستخدام ا)مثلالموارد الصحية  س1مه الموارد البيئيه وكذلك ى ك مسئوليته في المحافظة علادرا •

لمقدمة للمجتمع وا)لتزام بمعايير ا البيئيهفي ا)رتقاء بنوعية الخدمات  ومھاراته لوماته مع قدراته وتسخير  •

  . البيئيه المجتمعحقوق لحماية  هوالموجھ البيئهلسياسات وا<نظمة لتطوير متابعه اي و هالجود

  تجاه نفسه وبائيات مراقب الواجبات   ٣-٢- ٢

 .في مجال تخصصهمن المعرفة العلمية والعملية  اه مستوه استمرار على تنميعمل بال •

ويحمي نفسه من ا<خطار المحتملة أثناء . في كل سلوكياته و في المحافظة على صحته قدوهيكون يسعى )ن  •

حماية نفسة من  او الكيميائية وكذلك المعنوية مثل العدوى من ا)مراض سواء الميكروبية مثل لعملهممارسته 

  .في حالة الجو)ت الميدانيه دعوة المظلوم

  التي يعمل بھا  هلصحينحو المنشاه اوبائيات مراقب الواجب  ٤-٢- ٢

  .التي يعمل بھا  ا)داره كرامة شرف و على المحافظه •

 . بطريقه مثلى ھااستخداميحرص على و  ا)داره التي يعمل بھا على ممتلكات المحافظه  •

 .و ا)رتقاء بھا التي يعمل بھا ا)داره المساھمة في تطوير أداء  •
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 . الخاصه با)داره التى يعمل بھاالتعليمات  ريعات والتشا)لتزام بالقوانين و اللوائح و ا<نظمة و •

 .المحافظه على بطاقه العمل •

 .المحافظه على سرية المعلومات الخاصه با)داره التي يعمل بھا •

  الع5قات المھنية   ٣- ٢

  و زم5ئه وبائيات مراقب الالع5قة بين  ١-٣- ٢

الزم1ء او اي انسان وأن يحترمھم و يقدر حسن التصرف مع زم1ئه و تجنب النقد المباشر للزميل أمام  •

) ينتقص من المكانة  ، وهالعام همصلحالرھم و أن يبني ع1قته بھم على الثقة و التعاون البّناء مما يخدم ادوا

 . شائعاتعنه ال يروجو) يحط من قدره أو  أحدالعلمية أو العملية <ي 

و ا<مانة ة ة، وأن يتوخى الدقيم1س)امبادئ الد من التزامھم ببذل الجھد في تعليم المراقبيين و تدريبھم و التأك •

في تقويمه <داء من يعملون أو يتدربون تحت إشرافه ف1 يبخس أحدا ، كما ) يساوي بين المجتھد و المقصر 

 .في التقييم 

أو خشي أن يؤدي  من شأنه التأثير على س1مة القرارأن التدخل من قبل أحد زم1ئه مراقب الوبائيات إذا )حظ  •

مكان الوفي  ادبيهبطريقة (  هرئيسأو  ةزميللعمال فعليه مناقشة المسألة مع ذلك إلى ا*ضرار بالمنشاه او ا

 .ع ا<مر للجھة المختصة و في حالة عدم ا)تفاق يرف) ، بعيدا عن المنشاهمناسبال

 .الصحية خدماتفي خدمة المواطنين وتحسين الأن يتعاون مع زم1ئه  •

  ت المراقبة أو ل1ستشارة الطبية يتوانى في ا)ستعانة بزميل له في اي اشكالية في عمليا أ) •

  .لمشتركة و المھن الصحية المساعدةالع5قة مع أعضاء اللجان ا ٢-٣- ٢

 .أن يقوم بإصدار تعليماته الخاصة بصحة البيئة كتابة و بصورة واضحة في تقريرمراقب الوبائيات على  •

 .أعضاء اللجنة المشتركة و أن يبدي م1حظاته بطريقة حضاريةيقدر و أن يحترم  عليهو •

 . أن يستمع بجدية إلى م1حظات و آراء اللجنة حتى إذا تعارضت مع  رأيه عليهو •

  .أن يساعد اعضاء اللجنة المشتركة على تطوير معارفھا العلمية ومھاراتھا المھنيةمراقب الوبائيات على  •

 – امراض معدية  –مختبر (ة المساعد للفرقواضحة و محددة قب الوبائيات مرا توجيھات يجب ان تكون  •

 .و عليه أن يتأكد من تنفيذھا كلما أمكن له ذلك ) الخ....زراعة  -  بلدية

و مناقشته ل1ستيضاح كلما أمكن لھم و مراقب الوبائيات على اعضاء اللجنة المشتركة المساعدة تنفيذ توجيھات  •

  .المھنة في مجال تخصصھم دون تجاوز و إحالة الحا)ت لمھنيين آخرين عند الحاجة  عليھم ا)لتزام بحدود

   المسئوليات والحقوق المھنية ٤- ٢



   اخالقيات العمل - الرسالة- الرؤيا                     ثاينالالفصل                             صحة البيئةب العاملنيدليل 

  

 
 

 
﴿ 
 

١١  
 

﴾ 
 

dablool@yahoo.com 
 

www.mrhb.gov.sa 
 

   .مراقب الوبائياتة على المسئوليات المھني  ١- ٤-٢

 . أن يتابع أحدث التطورات المھنية في مجال تخصصه وأ) يتوانى في التفاعل معھا •

  .يم لغير ا<كفاء من العاملينخ1ل التسلسل الوظيفي عن خطأ مھني أو تقصير أو تقيأ) يتوانى في ا*ب1غ من  •

 .أن يميز بين زم1ئه أو معاونيه <ي سببمراقب الوبائيات ل) يجوز  •

يع اصحاب المح1ت التجارية وعدم التمييز بينھم مالمساواة في المعاملة بين جمراقب الوبائيات على يجب  •

 .قي ا)نتماء العر وأم ا<دبية أو ا)جتماعية أو شعوره الشخصي نحوھ بسبب تباين مراكزھم

تحرير التقارير ب أن يقوم ا*د)ء بشھادته أمام السلطات المختصة متى ما طلب منه ذلك كما عليه  على المراقب •

 .لحقيقة *رغامه على الشھادة بغير امراقب ال بأمانة و دقة وفقاً للنظم المعمول بھا و ) يجوز إكراه 

لب منه تقييم زمي1ً له و ذلك بأ) يبالغ بالمدح و أن ) يبخسه ضميره إذا ًط◌ُ م ّك◌ّ يحَ أن يراعي / و  عليه  •

 .حقه 

  

  وبائياتمراقب الالحقــوق المھنيــة ل ٢-٤- ٢

ه من و أن ُيوفر له كافة الحقوق المدنية التي يتمتع بھا غيرمن المجتمع باحترام المراقب ُيعامل  يجب ان  •

 . ا<شخاص

النقل اثناء الجو)ت الميدانية و وسائل التدريب و التأھيل العلمي و  هليا)دارة التي يعمل بھا وس هأن توفر ل •

 .وضع النظم التي تضمن الجودة النوعية وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليھا 

إ) في حدود عنه ارسة مھنته أو ا)متناع بمميتعلق اره على أداء عمل عدم إكراھه مادياً أو معنوياً أو إجب •

 . القانون

أن تتاح له فرص التعليم الطبي المستمر سواء من خ1ل المؤتمرات أو الندوات و اللقاءات العلمية و المكتبات و  •

 .البعثات الدراسية و غيرھا

لقانون و من حق خالفات <حكام اشأنه شأن أي إنسان آخر ُيحاسب على ما يرتكبه من م وبائياتمراقب ال •

أن توفر له ا)دارة التي يعمل بھا الحماية القانونية و حق الدفاع في حالة اتھامه <ي خرق  وبائياتالمراقب 

 .<حكام القانون
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 ئة وظيفي  والوصف الوظيفي لصحة البيالھيكل ال .٣

ية الصحية ا)ولية بقسم صحة البيئة الذي يتبع مساعد مدير الشؤون الصحية للرعامراقب الوبائيات يعمل 

الذي يعمل في المركز الصحي ويكون تابع لمدير المركز مراقب الوبائيات والطب الوقائي  كما يشرف على 

الذي يعمل في المستشفيات مراقب الوبائيات ايضا يشرف قسم صحة البيئة على . الذي يتبع مشرف القطاع 

  )١(كما يتضح من الشكل رقم . الذي يتبع المساعد الع1جي 

 مكونات صحة البيئة ١- ٣

 .لحياة كافة الكائنات الحية وخاصة ا*نسان مناسبتھاعلم صحة البيئة ھو العلم الذي يعنى بدراسة البيئة، ومدى 

 .ا<فراد، وينعكس ذلك سلباً أو إيجاباً  ويعد ا)ھتمام بالبيئة والحفاظ عليھا من أھم العوامل التي تؤثر على صحة

ة على البيئة، وتنمية الوعي البيئي، والسلوك الصحي السليم لدى ا<فراد، له تأثير إن إعداد البرامج للمحافظ

ملحوظ في الحد من انتشار ا<مراض المعدية وخفض نسبة ا*صابة بھا، <ن الفرد ھو المسئول ا<ول عن 

 .ولويات الحياة، حيث أن الصحة تاج على رؤوس ا<صحاءأنفسه، و المحافظة على الصحة من  صحة

 القوى البشرية ٢- ٣

و  فني الوبائيات أمراقب الوبائيات : الشخص المؤھل للقيام بواجبات صحة البيئة في المراكز الصحية  ھو 

 أو.. الحاصل على دورة تدريبية أساسية في الرعاية الصحية ا<ولية ودورة انتقائية <عمال صحة البيئة 

 وبائيمراقب ن يقوم بأعمال صحة البيئة يفضل أفي المركز الصحي و. ممرض مدرب على أعمال صحة البيئة

يساعده اثنان من العمال الصحيين <عمال الزيارات الميدانية ورش الحي سكان واحد لكل خمسة آ)ف من 

وغالبا ) تتواجد أعداد كافية من القوى البشرية للقيام بأعمال صحة البيئة في المركز أو . المبيدات عند الحاجة

تعداد السكاني و التشمل كبر المدنية و ھذا العدد، بالمديرية ولكن ھناك عدة عوامل تتحكم فيقسم صحة البيئة 

ولكن بصفة عامة . الخ. .....أعداد ا<ماكن التي تحتاج إلي زيارات وعدد اللجان التي سيشارك فيھا المراقب

بفريق يتكون من ا<عداد أما أقسام صحة البيئة فيمكن البدء . دائما بمراقب صحي لكل مركز أيمكن البد

  ).١(الموضحة في الجدول رقم 

 منطقة خدمات  صحة البيئة خريطة  ٣- ٣

يعتبر جمع و. لمنطقة خدمات ا)داره المعنيه باعدادھا ووبائيا خريطة توضح منطقة العمل جغرافيا وبيئيا ھي

عاملون بالمراكز يد منھا الالمعلومات الحقلية الخاصة بشتى العناصر البيئية أحد العناصر ا<ساسية التي يستف

لمنطقة ويجب أن يبرز على الخريطة البيئية . قسام الرئيسية في تأدية المھام المنوطة إليھمو في ا<أالصحية 

أھم العناصر البيئية مثل مصادر المياه، مواقع مصادر مياه الشرب ، حدود شبكة و المحافظة عمل المركز أ

ا<ماكن التي ) توجد فيھا شبكة مياه أو صرف صحي ، مصادر التلوث المياه العامة وشبكة الصرف الصحي و
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المناطق التي توجد فيھا أمراض ناتجة من البيئة أو المرتبطة بالحيوان أو ) مرامي النفايات والفض1ت(

.. الصناعة، أماكن تداول  ا<غذية ، مساكن عمال الشركات وا<نشطة التي قد تؤثر على البيئة مثل الورش 

  ويمكن الحصول على تفاصيل البيئة التي تعيش فيھا . خال
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  مرتبطة بھال1دارات الالداخلي لصحة البيئة الھيكل الوظيفي ): ١(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  املكونات االساسية -اهليكل التنظيمي           ثالثالالفصل                             صحة البيئةب العاملنيدليل 
  

 
 

 
﴿ 
 

١٥  
 

﴾ 
 

dablool@yahoo.com 
 

www.mrhb.gov.sa 
 

  فريق قسم صحة البيئة في مديرية الشؤون الصحية بالمحافظات)    ١  (رقم جدول

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العدد  المسمى الوظيفي  م

  ١  مدير إدارة صحة البيئة  ١

  ١  نائب مدير صحة البيئة   ٢

  ٢  منسق المستشفيات والمراكز  ٣

  ١  منسق برنامج إدارة النفايات الطبية  ٤

  ١  منسق برنامج مراقبة جودة الھواء  ٥

  ٢  نامج مراقبة س1مة المياهمنسق بر ٦

 ٢ منسق برنامج مراقبة س1مة الغذاء ٧

 ١ منسق برنامج مراقبة الجودة ٨

 ٢ منسق برنامج مراقبة المنشات والمساكن وا)ربطة ٩

 ١ منسق برنامج ا*صحاح البيئي بالسجون والترحيل ١٠

  ١  ال منسق برنامج ١١

 ١ إداري ١٢

 ١ صحة المھنيةمراسل ١٣

 ١ املع ١٤

 ٢ سائق ١٥

 ٢٠ المجموع  
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  مركز صحي الكعكية بالعاصمة المقدسة خريطة ):  ٢(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

محل بيع : ٨مخابز : ٧محل اسماك : ٦مطابخ عامة : ٥مدارس : ٤كفتيريات : ٣مطاعم : ٢بقا)ت :  ١

ورش : ١٥رباط خيري : ١٤مسجد : ١٣سكن عمال : ١٢محل عصير : ١١ضار محل خ: ١٠ملحمة : ٩حليب طازج 

  الخ ......... محطة صرف صحي : ١٦
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ا<سرة من السج1ت العائلية وحيث أن فريق المركز الصحي ھو جزء ) يتجزأ من المجتمع ف1 توجد ھناك 

ة إلى إمكانية اكتشاف عوامل صعوبات في التعرف على أحوال البيئة في دائرة مركز الرعاية الصحية إضاف

ويمكن ا)ستعانة بخرائط ا<قمار الصناعية .البيئة المساعد كجزء من ا)ستقصاء الخاص با<مراض السارية

الشكل  مثل جوجل ارث أو غيرھا من ا)نترنت لتحديد الخريطة الخاصة بكل مركز وطباعتھا بمقاسات مختلفة

  .)٢(رقم 

 اDستمارات ٤- ٣

سج1ت الخاصة بأعمال صحة البيئة والتقارير الشھرية والسنوية، نماذج المختبر، استمارة وتشمل النماذج و ال

ا)ستقصاء الوبائي ، استمارة المرور المشترك والتسجيل المستوفى، ا<دوات ونشرات التوعية الصحية تعاميم 

 . ليلوأدلة وزارة الصحة المرفقة في الم1حق وقرص البيانات ا)لكتروني المرفق مع الد

 التجھيزات ٥- ٣

ن تتواجد اللوازم غير الطبية  والطبية في الغرفة الخاصة بأعمال صحة البيئة حسب قائمة التجھيزات في أيجب 

ساسية لبدء العمل في قسم صحة شياء ا<ا<) ٢(ات الموضحة في الجدول رقم دليل الوزارة وتشمل التجھيز

  . حةالبيئة في اي مديرية شؤون صحية تابعة لوزارة الص

 ياHصحاح البيئ وبائيات ببرنامج زي الرسمي لمراقب الال  ٦- ٣

الزي الموحد ھو زي يلبسه مجموعة من الناس *ظھار انتمائھم إلى مجموعة أو كيان واحد مثل المھندسين 

 إن عملية توحيد زي المراقبين الصحيين ومطالبتھم بارتدائه أثناء تأديتھم لعملھم. والممرضات ورجال الشرطة

لھا فوائد كثيرة ففي البنوك والمستشفيات وبعض المؤسسات الكبرى وحتى الجامعات العالمية نجد ما 

كما يساعد الزوار أو  أو الزي الرسمي الموحد، ليعطي مظھرا عاما بالجدية لمحيط العمل ،  Uniform   يسمى

ة و يمكن ا)كتفاء بالبالطو العم1ء في تمييز منسوبي المؤسسة خصوصا الذين يتطلب عملھم جو)ت ميداني

ا<بيض، و تصميم بطاقة تعريف تميزھم عن غيرھم ومطالبة المراقبين الصحيين أثناء القيام بعملھم بتعليقھا 

بشكل يمكن اRخرين من رؤيتھا والتعرف عليھم كذلك يجب البدء بتعريف المراقب بنفسه بصورة واضحة 

يھا وفي حالة الرفض يترك ثم يكتب تقرير بذلك للمسئولين موضح للعامل أو صاحب المنشاة المراد التفتيش عل

  . فيه اسم وعنوان الموقع

 وبائياتحقيبة مراقب ال ٧- ٣

أدخلت ا*دارة العامة للصحة الوقائية بوزارة الصحة مفھوم الحقيبة الصحية  <ول مرة  في قسم صحة البيئة 

على أعلى المستويات الصحية التي تخضع لھا من ھـ وقد أعدت ١٤٢٠بالعاصمة المقدسة كمرحلة أولى عام 
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ضمن مراقب الوبائيات ، ليكون عمل FDAالمواصفات العالمية مثل اشتراطات ھيئة الدواء والغذاء ا<مريكية 

وتحتوى الحقيبة على عدد من . وحسب مزاجه معايير دقيقة تحددھا أجھزة علمية و ) تخضع لتقييم الفرد

في  ءحيث يحتاج قبل البدمراقب الوبائيات حسب نوعية الجولة التي سوف يقوم بھا  قد تختلفالتي التجھيزات 

الجولة معرفة الغرض منھا وتحديد مسارھا والعدد التقريبي للعينات وكذلك التنسيق مع كل من ا*دارة التابع 

تحتوي و .نواععداد وا<لھا والمختبر التابع للمديرية الذي يقوم بتحليل العينات ومدى إمكانية استقبال تلك ا<

م1عق لجمع  ،عقمة، أكياس مالجسمكامل لباس واق على  ،، قفازات، أغطية رأس)كمامات(نعة أق: الحقيبه

،  DPDالماء ، أقراص بكلور نسبة ال، أجھزة قياس )وجميعھا ذات استخدام واحد( ، مسحات معقمة  ا<غذية

، جھاز تقدير درجة TDSير مجموع ا<م1ح الذائبة ، جھاز تقدpHجھاز تقدير درجة ا<س الھيدروجيني 

، جھاز GPS، جھاز تحديد المواقع المياه منه لمياه، أدوات تقدير عمق البئر واخذ عيناتلا<كسجين الذائب 

لتبريد العينات في الحافظة، جودة وص1حية الزيوت، عبوات ثلج ثرمومتير لقياس درجة الحرارة، جھاز قياس 

، )كيب1ست(، قوارير لجمع العينات كيميائيا )قابل للتعقيم زجاج(ميكروبيا المياه عينات مع لجمعقمة قوارير 

أق1م مقاومة للماء  للكتابة على العينات، بطاقات )صقة لكتابة معلومات العينات، النماذج الخاصة بأعمال 

  ).٣(الشكل رقم  ياه وا<غذيةمثل استمارات التقصي الوبائي والتسمم الغذائي، واخذ عينات المالبيئة صحة 

 خطة عمل اHصحاح البيئي  ٨- ٣

إن نجاح أي برنامج بما في . صدق / العظيم)) وقل اعملوا فسيرى / عملكم ورسوله والمؤمنون((قال تعالى 

<قسام الرئيسية في المديريات الصحية يتوقف على اذلك برامج صحة البيئة سواء في المراكز الصحية أو في 

لتجنب إھدار المال والجھد  تخطيط فھو خطوه ھام جداً للموائمة بين الموارد المتاحة والمشاكل الصحية السائدةال

يجب معرفة بعض مفاھيم ومصطلحات خطة  في البدايه  .صل <فضل السبل لتحقيق ا<ھداف المحددةوالتو

  :العمل 

  .المحدد بجدول زمنيعلومات والتكنولوجيا والوقت ة وا<موال وا<دوات والمھارات والملالقوى العام: الموارد 

  .ھي نقطة النھاية لكل ما تم تخطيطه من نشاطات سواء تحقق أو لم يتحقق: الھدف 

كمجموعة ) الھدف المحدد( ھو درجة ا*نجاز العائد إلى نشاطات متفرقة يعبر عنھا بلغة السكان: المستھدف

  .) التغطية او النجاحنسبة (و بلغة ا<رقام أ) الخ.. مستھدفة إما حسب العمر أو الجنس 

  .ھداف والموارد ھو الحالة النھائية المرغوبة والتي توجه نحوھا ا): الھدف النھائي 

ا<ھداف : ما يتم وضعه من خطوات مدروسة *نجاز العمل وتحتوي على خمسة عناصر رئيسية ھي : الخطة 

  .انية، السياسات، البرامج، الجداول الزمنية، الميز

المتاحة ودراسة والموارد معلومات عن ا*مكانيات الدراسة الوضع الراھن وجمع بوتبدأ عملية وضع الخطة 

وا<عمال المنوطة به والتشاور مع منسوبي القسم لتبادل الخبرات وا)ط1ع  وا)داريهالقسم من الناحية الفنية 
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مثل المعلومات الصحية المتاحة في المركز ( الخاصه بالسنوات الماضيهعلى الخطط والمعلومات السابقة 

من الضروري حيث الدورية ، والتقارير  هالعائلي تالصحي والتي تم جمعھا من بيانات مسح المجتمع والسج1

 ٥-٣من لفتره تتراوح للمقارنة إن التخطيط <ول مرة قد يحتاج لبيانات سابقة  الماضيهتوافر البيانات للسنوات 

ما ھي التطلعات والرؤية معرفه  لىايضا يحتاج إ. الحديثه يط الذي يليه يحتاج فقط البياناتسنوات ولكن التخط

وسنوية بحث تتوزع جميع أعمال صحة البيئة على مدار  ،نصف سنويه،لدي الرؤساء ثم وضع خطة شھرية

 ىلك ا<قسام ومدمع تالعام من خ1ل التنسيق مع ا<قسام ا<خرى لمعرفة م1ئمة المواعيد التي تم تحديدھا 

عدد العينات التي  كمن يتم تحديد حيث يجب أ في تلك ا<قسام مثل المختبر توفرهمتھا مع ا*مكانيات المئم1

الخ ثم تعرض الخطة بتوقيع المسئول ....المشتركة مع البلديات  وكذلك معرفة اللجان. يستطع المختبر تحليلھا 

مدير الشؤون الصحية للشؤون الوقائية )عتمادھا من قبل قبل مساعدمن  عن صحة البيئة في المديرية )عتمادھا

قبل ا*دارة العامة للصحة الوقائية بالوزارة بحيث على أن تتماشي مع طبيعة المھام المحددة للقسم من . المدير

 :تشمل الخطة النقاط التالية

نھا مسئولية أة تلوثھا و)ھتمام بالبيئة وخطوروضع خطة لتوعية السكان بمصادر التلوث وأھمية ا •

تجاوب يرفع لجھة ا)ختصاص بالشئون ال وفي حال عدمونصح المخالفين وليس افراد محددين الجميع 

أمير أو الصحية للتنسيق مع إدارات صحة البيئة في الجھات المعنية وا)لتقاء مع لجنة أصدقاء الصحة 

 .إن لزم ا)مر *جراء العمليات التصحيحيه المحافظه

المتوفرة <خذ عينات مياه لفحص نسبة الكلور المتبقي  اتمكانيا)خطة ربع سنوية وحسب وضع  •

ومجموع ا<م1ح الكلية الذائبة من جميع خزانات مياه الشرب في المنازل مع تغطية جميع المنازل مرة 

و من   .وارسالھا الي المختبر كل عام واخذ عينات لفحصھا بكتريولوجيا وكيميائيا اذا دعت الحاجة

أخذ عينات للفحص و  .مياه الشرب في مح1ت تداول ا<غذية وأماكن التجمعات مرتين كل عام من 

والخزنات الكيميائي و البكترويولوجي من المصادر الرئيسية لمياه الشرب في المنطقة مثل اRبار 

  .مرة واحدة كل عام على ا<قل الرئيسيه

من ) مياه -أغذية (أخذ عينات  ات للمشاركه مع لجانبلديبالتنسيق مع الإشرافيه وضع خطة سنوية  •

مرتين كل بمعدل أماكن تداول الطعام وا<ماكن العامة والتجمعات مثل المدارس والدوائر الحكومية 

 .عام

التخلص من القمامة في جو)ت طرق مراقبة ات ل^شراف و ضع خطة سنوية بالتنسيق مع البلديو •

و تحديد أماكن  ھا،أشھر من صحة طريقة التخلص من ٦لى ا<قل مرة كل ميدانية أسبوعيا و التأكد ع

  مراحيضونظافة الللتأكد من وجود  سنويوإجراء مسح   .شھور ٦مرة كل  بھاالحاويات الخاصة 
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  تجھيزات لقسم صحة البيئة بمديرية الشؤون الصحيةلحد ا)دنى من البيان با)  ٢( جدول رقم 

  العدد  ا)ساسية لقسم صحة البيئة بيان بالتتجھيزات    الرقم

  مراكزلل  )وبائية و بيئة(لعرض خريطة عمل للمنطقة  ) استاندر(حامل   ١

  ١٥  مراقب الوبائيات الزي الخاص ب  ٢

  ١٥  بعج1تمراقب الوبائيات حقيبة   ٣

  ١٥ الكتروني -جھاز كلوروسكوب لتقدير درجة الكلور يدوي  ٤

  ٣ pHني جھاز تقدير درجة ا<س الھيدروجي  ٥

  ١٥ يدوي TDSجھاز تقدير مجموع ا<م1ح الذائبة   ٦

  ٣  جھاز تقدير درجة ا<كسجين الذائب لمياه اRبار  ٧

  ٣  جھاز تقدير درجة النترات يدوي  ٨

  ١٥ GPSجھاز تحديد المواقع   ٩

  ١٥  جھاز ثرمومتير لقياس درجة الحرارة  يدوي   ١٠

  ٣  بعد جھاز ثرمومتير لقياس درجة الحرارة  عن  ١١

  ٣  أدوات تقدير عمق البئر واخذ العينات  ١٢

  ١٥  حافظات كبيرة لنقل العينات  ١٣

  ١٥٠٠  أكياس معقمة لجمع عينات ا<غذية  ١٤

  ١٥٠٠  م1عق <خذ عينات ا<غذية ذات استخدام واحد ب1ستك  ١٥

  ١٠٠  عبوات ثلج للتبريد العينات في الحافظة  ١٦

  ١٠٠  مطھرات كيميائية  ١٧

  ٥٠٠  )زجاج(ير مياه لجمع العينات ميكروبيا قوار  ١٨

  ٥٠٠  )ب1ستك قابل للتعقيم(قوارير مياه لجمع العينات كيميائيا   ١٩

  ١٠٠٠ DPDأقراص   ٢٠

  ٥٠  )الزجاج والب1ستيك(أق1م مقاومة للماء  للكتابة على العينات   ٢١

  ٢  )فرن اتوماتيكي(جھاز تعقيم قوارير اخذ عينات المياه   ٢٢

  ٥٠٠  يب صوديوم ثيوسلفيت معقمة  لمعادلة الكلورأناب  ٢٣

  ١٠٠٠  )استكرات تلتصق بالزجاج والب1ستك(بطاقات )صقة للكتابة على العينة   ٢٤

  ١٠٠٠  استمارات  ٢٥

  ٥  جھزة كمبيوتر أ ٢٦
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 وجود طريقمدى راقبة ت مالمشاركه ا)شرافيه لعملياو . توفر بھا المياه التي ت ، ومن ص1حية  •

 .صرف صحي سليمة للمخلفات اRدمية للمنازل كل عام

رش المبيدات الحشرية والمطھرات  ات للتاكد من عملية بالتنسيق مع البلدياشرافيه وضع خطة سنوية  •

 ).مرة كل أسبوعين(على المواقع المخصصة للتخلص من المخلفات اRدمية 

وجود حظائر للحيوانات عدم  مراقبة جو)ت ميدانيه للعمل  اتيلبلدوضع خطة سنوية بالتنسيق مع ا •

  .لمساكن مره كل عام على ا<قل، ونقلھا إلى خارج العمران في حالة وجودھاابجوار أو بين والطيور 

جو)ت ميدانية لتحديد المخططات التي )تتوفر بھا شبكة لعمل  اتالبلدي وضع خطة سنوية بالتنسيق مع •

 .مره كل عام)بيارة(للمخلفات اRدمية المستخدمه صرف الطريقة  س1مةمن لتأكد واصرف صحي 

للتأكد من أن  محطات معالجة الصرف الصحي لزيارة مواقع  اتضع خطة سنوية بالتنسيق مع البلديو •

 .عمرانالتخلص من المخلفات التي تم شفطھا يتم في المكان المخصص لھا بعيداً عن العملية 

  ، ويمكن ا)ستعانهشھرية بمدى تطبيق الخطة والنسبة المئوية لذلك ثم التقرير السنوى ن ترفع تقاريرأويجب 

ا بما في الملحق واعادة صياغتھ بالخطة المقترحة  لتنفيذ برنامج ا)صحاح البيئي للمراقب في مركز صحي

ا)جتماعات الدوريه ع رئيس قسم صحة البيئة بالمديرية، و من خ1ل بالتنسيق م ويت1ئم مع احتياجات كل حي 

  .الشؤون الصحيه بالمحافظه بين المراقب في المركز الصحي وفريق صحة البيئة بمديرية

 

  مراض المشتركة المرتبطة بالبيئة في منطقة المركز�تحديد ا  ٩- ٣

من او وذلك من خ1ل وجود نظام للتعرف على المشاكل البيئية والتعامل معھا وجمع المعلومات ميدانيا 

و . وأقسام ا<مراض المعدية بالمديرية وأقسام مكافحة العدوى بالمستشفيات، والنشرات ا*خبارية ،اطنينالمو

ھميتھا، والتعرف على ا<نشطه و مدى أالمشاكل البيئية في منطقة خدمات المركز وآثار تحديد نوعية وحجم 

على أن و)ت الميدانيه لجمع المعلومات، المتعلقه بالثروه الحيوانيه سواء بشكل أنشطه فرديه او شركات من الج

ت ، وتسجيل بيانات الزيارات الميدانية ورفع تقارير بھا للجھا، معدل ا)نتشار، معدل الحدوثتحتوى المعلومات

  .المعنية

  البرامج السنويه المشتركهتنسيق الع5قة وتحديد الجھات ذات  ١٠- ٣

 وتشمل ات ذات الع1قة با*صحاح البيئي  في المدن والقرى جميع القطاع ھي مسئوليهالمشاكل البيئية  معالجة 

حيث  يجب  .والرئاسه العامه لXرصاد وحمايه البيئة وزارة المياه ، مكاتبوزارة الزراعة ، مكاتببلدياتال

أرقام ھواتفھم بياناتھم و ومعرفة ومعرفة دورھم، بالمركز تحديد الجھات ذات الع1قة  الوبائي المراقبعلى 

دة من قسم المع ط الميدانيه السنويهخطالعلى المشاركة في وضع و تنفيذ  موين تلك الجھات والتنسيق معھوعنا

جد أي من ھذه اتو و في حال عدم. التنسيق معھم في أمور مراقبة ا*صحاح البيئيوصحة البيئة بالمديرية 



  املكونات االساسية -اهليكل التنظيمي           ثالثالالفصل                             صحة البيئةب العاملنيدليل 
  

 
 

 
﴿ 
 

٢٣  
 

﴾ 
 

dablool@yahoo.com 
 

www.mrhb.gov.sa 
 

ا*صحاح البيئي تنفيذ برامج  فيكون المركز الصحي مسئول مسئولية كاملة عن الحي او القريهالجھات في 

  .ا<سر وأفراد من المجتمععمدة الحي او بالتنسيق مع 

  إعداد إحصائيات أنشطة اHصحاح البيئي بالمراكز وصحة البيئة بالمديرية  ١١- ٣

الي قسم صحة البيئة وارسالھا بالمركز مراقب الوبائيات يجب إعداد تقارير أسبوعية ورقية او الكترونية من 

لمديرية وكذلك تعد تقارير للمساعد الوقائي باوترسل  رية وكذلك تعد تقارير <نشطة قسم صحة البيئة بالمدي

  :ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية، وتشمل النقاط التاليةو شھرية 

 . أعداد المراقبين الصحيين بالمراكز وبقسم صحة البيئة بالمديرية •

و كمتطلبات مراقب الوبائيات تطوير قدرات ه الخاصه بو المتقدمساسية <اأعداد الدورات التدريبية  •

 .لسعودية للتخصصات الصحيةلھيئة اللترقيه وتجديد بطاقه ا)نتماء ل

 .في المراكز ولقسم صحة البيئة الوبائينسخة من الخارطة البيئية للمراقب  •

 .نسخة من خطة العمل <عمال إ) صحاح البيئي بالمركز والقسم للعام الجديد •

 .مشتركه مع الجھات الحكزميه ا)خرىامج البرالوإحصائيات انشطة  تقرير •

أنشطة مراقبة التخلص من الفض1ت اRدمية والحيوانية شامل أعداد الجو)ت  و احصائيات تقرير  •

 طرقالميدانية العشوائية للتأكد من وجود المراحيض الصحية في المنازل ومدى توفر مياه بھا ؟ 

من أن مخلفات  ، ولھا دوريالشفط الآليه الصحي في المنازل؟ التأكد من لصرف التخلص من مياه ا

 ت الخاصه بمراقبه أعداد الجو) محطات معالجة مياه الصرف الصحي، لتخلص منھا في الشفط يتم ا

 .رش المبيدات الحشرية والمطھرات

 . والطيور للجو)ت الميدانية للتأكد من عدم وجود حظائر للحيوانات  احصائيه •

تقرير ونتائج أنشطة مراقبة التخلص من النفايات الطبية شامل أعداد الجو)ت الميدانية العشوائية للتأكد  •

تطبيق طرق التخلص اRمن من وجود عقود المنشات الصحية مع شركات نقل النفايات الطبية ومدى 

   .من النفايات الطبيه

شبكة عامة ـ آبار ـ (منطقة خدمات المركز تقرير للجو)ت الميدانية لتحديد مصادر مياه الشرب في  •

وإرفاق بيان بأعداد عينات المياه المفحوصة لتقدير نسبة الكلور المتبقي في الماء، و المأخوذة ) تحلية

عدد العينات للفحص الجرثومي وللفحص الكيميائي، و في حالة استعمال الوايتات لنقل مياه الشرب كم 

نات التي او أعداد الخز ياه الشرب ،مئج أنشطة تحديد مصادر تلوث نتا، وكذلك المأخوذة للفحص منھا

من المركز في حالة عدم وجود بلدية ؟ مراقب الوبائيات تم إجراءات التنظيف والتطھير تحت إشراف 

وأعداد اRبار الموجودة في  بناءاً على نتائج بعدم الص1حية وعدد المصادر والخزانات التي تم ع1جھا

 . تمتداد العينات التي أخذت وأعمال التعقيم التي المنطقة واع
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مثل أعداد القوارير النظيفة (تقرير يشمل بيان عن أعداد اللوازم الطبية والغير طبية المتوفرة بالمركز  •

الجاھزة <خذ عينات مياه للفحص الجرثومي، للفحص الكيميائي وأعداد صناديق التبريد الموجود 

، وحالة التجھيزات المستخدمة في الجو)ت الميدانية الموجودة )العينات بالمركز، وأعداد اكياس اخذ

وعدد المرات التي تمت معايرتھا .دروجيني وا<م1ح الكلية الذائبةبالمركز مثل أجھزة تقدير ا<س الھي

  . وصيانتھا، وبيان باحتياجات القسم للفترة المقبلة

ومساكن العمال يشمل ..) ا)ربطة،ا)وقاف المساجد(يةتقرير للجو)ت الميدانية لمراقبة المنشأت الخير •

نتائج أنشطة اللجنة المشتركة مع البلدية وا<مارة وأعداد الزيارات الدورية و الم1حظات التي تم 

تسجيلھا و ا*جراءات المتخذة من قبل اللجنة في حق صاحب المؤسسة أو الشركة الغير ملتزمين 

  .بت1في الم1حظات

ت الميدانية لمراقبة صالونات الح1قة في المناطق التي ) يوجد بھا بلدية و يشمل أعداد ھا تقرير للجو) •

 واعداد الزيارات الدورية و االم1حظات التي تم تسجيلھا

تقرير عن تجاوب ا<جھزة ذات الع1قة مع أنشطة صحة البيئة بالمركز، وھل ھناك دور واضح للجنة  •

 صحة البيئة وتعاون الجھات ذات الع1قةأصدقاء المركز في تعزيز أنشطة 

ة، ا)لتھاب تقرير عن حا)ت ومعدل حدوث حا)ت الحمى المالطية، الدوسنطارية، التيفود ا<ميبي •

، عدد الحا)ت ومعدل ا*صابة بحا)ت ا*سھال لدى ا<طفال أقل من خمس خ1ل عام) أ(الكبدي 

 سنوات خ1ل عام،

النسبة المئوية  1ل المسح السكاني،التي ثبت وجود حشرات منزلية بھا ختقرير بالنسبة المئوية للمنازل  •

، النسبة المئوية )منسوبة لعدد المنازل التي وجد بھا حشرات (للمنازل التي تم معالجتھا من الحشرات 

للمنازل التي وجد بھا حظائر حيوانات في العام الماضي، النسبة المئوية للمنازل التي  تجاوب أصحابھا 

 )منسوبة لعدد المنازل التي وجد بھا حظائر(نقلوا حظائر الحيوانات خارج ھذه المنازل و

يقصد بھا ا<ماكن التي يعمل بھا ويرتادھا عدد (تقرير بعدد ا<ماكن العامة بمنطقة خدمات المركز  •

 )كبير من السكان

ن بين تاريخ ورود النتيجة متوسط الزمن بين تاريخ إرسال العينة إلى تاريخ ورود النتيجة، متوسط الزم •

 .بأنھا غير صالحة ومعالجة المصدر

تقرير للجو)ت الميدانية لمراقبة ا<غذية وھل تم ا)تصال بالبلدية وشكلت لجنة لمراقبة ا<غذية ومدى  •

تطبيق خطة ھذه اللجنة وفي حال عدم وجود بلدية ھل تم الحصول على تفويض من صاحب الص1حية 

ى المح1ت، ارفاق بيان بأعداد المح1ت التي تتعامل مع ا<غذية الموجودة في في البلدة للمرور عل

المنطقة، متوسط عدد المح1ت التي يتم زيارتھا شھرياً، النسبة المئوية للمح1ت التي تم زيارتھا خ1ل 
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 منسوبة للمح1ت التي تم(عام كامل، النسبة المئوية للمح1ت التي وجد عليھا م1حظات خ1ل عام 

منسوبة للمح1ت التي وجد عليھا (، النسبة المئوية للمح1ت التي ت1فت الم1حظات )زيارتھا

ارفاق . ، عدد الحا)ت ومعدل حدوث حا)ت التسمم الغذائي في المنطقة خ1ل عام كامل)م1حظات

 .يةصور تقارير اللجنة بمصادرة المواد التالفة أو ذات الص1حية المنتھية بواسطة صاحب الص1ح

  

  الوصف الوظيفي  ١٢ - ٣

ئة، الموقع الوظيفة التي يقوم بعملھا كل فرد من افراد قسم صحة البي ىبطاقات الوصف الوظيفي مسمتشمل 

دف من ھت المطلوبة لشغل ھذة الوظيفة، الالمباشر، من ھم المرؤوسون، المواصفاه التنظيمي، من ھو رئيس

. تالوظيفي للمراقب الذي يعمل في المركز الصحي والمستشفيا الوظيفة،  المھام والمسئوليات  وكذلك الوصف

ويجب قبل بداية العمل كتابة الوصف الوظيفي لجميع منسوبي قسم صحة البيئة واخذا توقيعھم علي البطاقات 

ويوجد مقترح وصف وظيفي لجميع العاملين بصحة البيئة التابعين  . وحفظھا في ملف الوصف الوظيفي

  .الدليل ملحق  لصحية بالمحافطات في لمديرية الشؤون ا

  

  النظام الصحي وصحة البيئة  ١٣ - ٣

ھـ على ان تعمل ١٤٢٢لعام ) ٧٦(نصت المادة الثالثة من النظام الصحي الصادر بقرار مجلس الوزراء  رقم 

مية يش في بيئة صحية سللصحة العامة للمجتمع بما يكفل العالدولة على توفير الرعاية الصحية كما تعنى با

  :ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي

  .س1مة مياه الشرب وص1حيتھا .١

  .س1مة ا<غذية المتداولة .٢

  .س1مة ا<دوية والعقاقير والمستلزمات الطبية المتداولة ومراقبة استعمالھا .٣

  .حماية الب1د من ا<وبئة .٤

  حماية البيئة من أخطار التلوث بأنواعة .٥

  

  

����
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  البيئة برنامج الجودة في صحة  - ٤

من قبل المختصين بالتطوير المستمر لXداء في مختلف ا*دارات الحديثة  اھتمام كبير استحوذت الجودة على 

كما يعتبر مفھوم الجودة واحداً من أكثر المفاھيم ا*دارية والفكرية الحديثة تداو)ً وأكثرھا .  الحكومية والخاصة

ليبلوكم ايكم  الذي خلق الموت والحياة(رة تبارك تعالي في سووقد قال . تعرضاً للمناقشات في العصر الحديث

يحب اذا عمل احدكم  وسلم إن / عليهوقال معلم البشرية سيدنا محمد صلى / ) احسن عم1 وھو العزيز الغفور

ستوى مفھوم الجودة بأنھا خلق ثقافي متميز في ما)مريكي حدد معھد الجودة الفيدرالي  وحديثا. ن يتقنهعم1 أ

ا<داء بحيث يكافح المديرون والعاملون بشكل مستمر و دؤوب من أجل تحقيق توقعات ورغبات المستفيدين من 

منتجات ا*دارة من خ1ل  ا)ستفادة من القدرات المشتركة لكل من ا*دارة والعاملين بھدف تحسين وزيادة 

 هرة ا<ولى بأقصى درجة من الفعالييح من الما*نتاجية بصفة مستمرة  والتأكيد على أداء العمل بالشكل الصح

  .وفي أقصر وقت ممكن

ولقد تبنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية سياسة الجودة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتھا 

وز المختلفة فخطت خطوات واسعة في ھذا المجال بھدف ا)رتقاء بالحالة الصحية للمجتمع السعودي والسعي للف

وكان للدعم المستمر من لدن معالي وزير الصحة ا<ثر الكبير في ترسيخ . برضاء المستفيدين من ھذه الخدمات 

دعائم وأسس ومفاھيم برامج الجودة بالمؤسسات الصحية وتمكين ا*دارة العامة لضمان الجودة من القيام 

)ئل معايير خدمات الرعاية الصحية وھي و قد أصدرت ا*دارة العامة لضمان الجودة  د. بواجباتھا ومھامھا

عبارة عن مجموعة من الخطوات المنھجية مصممة مسبقاً من مجموعة خبراء ومختصين لمساعدة فريق العمل 

 .هله أدية الواجبات والمھام الموكلعلى ت

حية بمنطقة صولى في استخدام أدوات الجودة المختلفة في إدارة صحة البيئة بمديرية الشؤون ال)أه خطوفي الو

دراسة دور ومھام قسم صحة البيئة وإعادة تنظيمھا بحيث يمكن أن تطبق في أي مديرية من  تمكة المكرمة تم

الطب الوقائي بمديرية بلبيئة صحة اب العاملين وھو دليل  الدراسه مديرية المنطقة با)عتماد على منتج ھذه

أداء القسم من خ1ل تطبيق و عتماد كوسيلة لتحسين جودة أما الخطوة الثانية فھي استخدام ا). الشؤون الصحية

أو)، ثم التنسيق مع المتخصصين بالمجلس المركزي  هذاتي هالحصول على شھادة الجودة بمراجع متطلبات

ھـ للحصول على ١/٩/١٤٢٦بتاريخ ١٤٤١٨٧/١١)عتماد المنشآت الصحية الذي تم إنشاءه بقرار وزاري رقم 

ض المفاھيم العامة عن الجودة لمراقب الوبائيات التي ستساھم في اثراء اھمية تقديم بعنرى  عليهو .ا)عتماد

المستخدمة في المتوفرة بالحقيبة استخدام ادوات الجودة في معايرة ا)جھزة  الى الحصيله العلمية با)ضافه

تلك ا<جھزة مثل معايرة ا<عمال الميدانية للمراقب ومعرفة اھمية استخدام المحاليل القياسية لمعايرة بعض 

  .اجھزة تقدير مجموع ا)م1ح الكلية الذائبة او درجة ا)س الھيدروجيني
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 تعريف الجودة ١- ٤

التي تعني طبيعة الشخص أو طبيعة الشيء ) Qualitas(إلى الكلمة ال1تينية ) Quality(يرجع مفھوم الجودة 

عبارة عن مجموعة من الصفات : لضبط الجودة  والجودة حسب تعريف الجمعية ا<مريكية. ودرجة الص1بة

والخصائص التي تتميز بھا الخدمة التي تؤدي إلى تحقيق أھداف ا*دارة من حيث تصميم البرنامج أو قدرته على 

ويمكن النظر إلى الجودة من خ1ل . وإسعادھم) المجتمع(التطبيق في سبيل الوصول إلى إرضاء ھؤ)ء العم1ء

ا<ولى بجودة التصميم وھي مواصفات الجودة، وترتبط الثانية بجودة ا*نتاج وھي  ث1ثة زوايا، ترتبط

من نتائج الجو)ت تظھر  ، وترتبط الثالثة بجودة ا<داء وتنفيذ البرنامج اتصفات التي تحقق خ1ل عمليالموا

  وتطبيق البرامج ومدى نجاحھا في تحقيق اھدافھا 

 سياسة الجودة ١- ١- ٤

ا<ھداف والتوجھات التي ترسمھا ادارة صحة البيئة  فيما يتعلق بالجودة بناًء على وھي عبارة عن مجموعة من 

توجيھات ا*دارة العليا، وتشكل سياسة الجودة أحد العناصر ا<ساسية للخطة المؤسسية التي تضعھا ا*دارة العليا 

   .للمؤسسة

 تخطيط الجودة  ٢- ١- ٤

:   وھي The Juran Trilogyث1ثية جوران المشھورة  وھي المرحلة ا<ولى من  مراحل تطبيق الجودة في

، 1ل تمييز خصائص الجودة وتصنيفھاعبارة عن ا<نشطة الرئيسية التي تحدد أھداف ومتطلبات الجودة من خ

  .خل ضمنھا أيضاً التخطيط ا*داريكذلك تحديد أغراض ومتطلبات الجودة، ويد

 ضبط الجودة  ٣- ١- ٤

مراقبة العملية والحد من أسباب ا<داء غير الا<ساليب التي تھدف إلى مجموع من ا<نشطة و: وھي عبارة عن

  . المرضي في جميع مراحلھا من أجل الوصول إلى فعالية عالية في ا<داء وا*نتاج

 ضمان الجودة ٤- ١- ٤

عن مجموعة من ا<نشطة المخططة الھادفة إلى إعطاء الثقة الكافية بأن ا*دارة  ستحقق متطلبات : وھي عبارة 

   .ويعطي تأكيد الجودة داخلياً ثقة كبيرة ل^دارة، وخارجياً يعطي ثقة للذين يتعاملون مع ھذه ا*دارة . ودةالج

 تحسين الجودة ٥- ١- ٤

وھي عبارة عن مجموعة من التدابير التي تتخذھا ا*دارة لزيادة فعالية وكفاءة ا<نشطة والعمليات من أجل 

 . ن ا*دارة  ومنسوبيھاإعطاء فوائد إضافية فيما يتعلق بالجودة لكل م

 

 أدوات الجودة  ٢- ٤

أن ) تھتم و .توضيح أھمية الجودة ج الجودة الشاملة من خ1ل لقد أعلنت وزارة الصحة عن التزامھا التام ببرام

، ة والمشجعة لتنفيذ برنامج الجودةتھيئة البيئة الم1ئموب .فقط بالتحسين الجزئي وإنما بالتحسين الشامل المستمر
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لف الجھات الفعالية في ا)تصال مع العاملين ومع مخت، و ظيم وتوزيع السلطات بين العاملينلى التنالقدرة عو

مراعاة العوامل ا*نسانية التي تقوم على احترام الفرد وتقديم أفضل الخدمات وأن تقوم و ، المتعاملة مع المنظمة

 .دارة  وخدماتھاكذلك على تضافر الجھود من أجل تحقيق التفوق في مختلف أعمال ا*

  

  القياس في الجودة ١- ٢- ٤

ولكن كلما كان ھذا ، الواقع أنه ) يوجد قاعدة أو دليل يحدد ماذا نقيس، )ن ذلك يتوقف على برنامج الجودة نفسه

يمكن إجراء دراسة معقدة عن طريق . فعلى سبيل المثال، البرنامج نوعياً كلما زاد نوع وكم ا<مور التي نقيسھا

مث1ً، ويتطلب ذلك اجراء قياسات  ا)جھزة المستخدمة في الحقيبة الصحيةسين ا<داء في تطبيق برنامج تح

وقد يتضمن ذلك طرائق نوعية مثل استخدام وسائل القياس ومعايرة ، مختلفة لمدى كفاءة العمل ومصداقيته

ات بأجھزة أخرى أو من واستخدام طرق التحقق من النتائج باستخدام الشواھد وإعادة ا)ختبار، ا<جھزة المخبرية

س بما يتعلق واستخدام الوسائل النوعية في القيا، قبل مستخدمين آخرين أو في مراكز متخصصة أخرى

كلما ازدادت نوعية البرنامج صارت ھنالك حاجة أكبر )ستخدام الوسائل التقنية والفنية وكذلك . با)ختبارات

صاء المختلفة المستخدمة في الحواسيب والتي تسھل بشكل ومن أھمھا برامج ا*ح، نات المجموعةلتحليل البيا

وكذلك أدوات معايرة وتقييس ، كبير معالجة وتحليل أعداد كبيرة من البيانات والتي تحوي متغيرات كثيرة

  . ا<جھزة والتي صار لھا مؤسسات تخصصية متمكنة

  

  وسائل القياس المستخدمة في الجودة ٢- ٢- ٤

لجودة فعلم ا*حصاء وعلوم الرياضيات وبرامج الحواسيب ا*حصائية لم يتم تحديد أدوات قياس خاصة با

ووسائل القياس أيضاً ھي ، ومعارف أخرى كثيرة ھي علوم عامة تستخدم في كل المجا)ت بما فيھا الجودة

مقاييس ا)م1ح الكلية الذائبة في المياه و جداول تسجيل المطابقة وعدم ، وسائل عامة مثل مقياس الحرارة

استمارات المرور على المنشات الصحية ، استمارات جمع المعلومات مثل ا)ستبيان، ابقة لس1مة المياهالمط

كلھا تعتبر وسائل قياس عامة وتستخدم أيضاً حسب  ه،ارة ميدانية لمح1ت تقديم ا<طمعومراقبتھا، استمارة زي

  .الحاجة لھا

 

  نتائج القياس ٣- ٢- ٤

ھا ا<رقام و ا)جابات التي حصلنا عليھا من عينة أو من مجموعة، أما و يمكن تعريفھا بأن) Data(ھي البيانات 

والبيانات ھي حقائق . يانات معالجة، أو تفسير للبياناتأو ب، فھي بيانات ذات معنى) Information(المعلومات 

بح له معنى )معنى له بحد ذاته ولكن يص ١٨ ٠مث1ً الرقم ، غير معالجة وھي )معنى لھا و) قيمة لھا لوحدھا
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 Continuous ه البيانات المعالجة يمكن أن تكون متصل. قيمة ا)م1ح الكلية الذائبة في عينة مياه ابآرإذا ربط  ب

  :، ويمكن شرحھا كالتاليDiscrete هأو منفصل

وغيرھا مث1ً ، نجاح أو فشل، ذكر أو أنثى، وھي حقائق تتحدد بإجابات مثل نعم أو ): هالبيانات المنفصل

  .عدد العناصر في قسم المعلومات، دد أخطاء الترميزع

كم ، ويمكن أن تفسر با*جابة على ا<سئلة مثل كم عمر، وھي حقائق تختلف في كميتھا: هالبيانات المتصل

  .ما ھو متوسط مدة ا*قامة في المستشفى : وغيرھا مثل، طول

وھو حساب متوسط انحرافات وكذلك توجد وسائل أخرى عديدة للقياس منھا ا)نحراف المعياري 

  .اتھاقاييس التشتت للنتائج عن متوسطوھو من أھم م، الدرجات عن متوسطھا

  

     المعايير  ٣- ٤

وأبسط ، ترتبط المعايير والمؤشرات والعتبات مع بعضھا البعض وقد نستخدم ھذه المفاھيم في حياتنا اليومية 

يريد القيام بجولة تفتيشية على  وبائيرض أن مراقب ولنفت، مثال على ذلك محافظتنا على س1مة المياه الصحية

بأن الحدود المثالية لمجموع ا<م1ح الذائبة  هراخبوتم إ، أجل الحفاظ على الصحة العامة صھاريج بيع المياه من

يراقب نسبة ا)م1ح للصھاريج باستمرار، وبالتالي يكون لدينا أصبح جزء في المليون  و ١٠٠٠- ٥٠ھو بين

  :مايلي

ھو البرنامج العلمي للحفاظ على س1مة المياه للصحة العامة من خ1ل المحافظة على نسبة  مجموع :  معيارال •

  . جزء في المليون ١٠٠٠- ٥٠ا<م1ح الذائبة للمياه  بين 

جزء في المليون   ٦٠٠والتي قد تكون في الصھريج ا<ول  TDS meterھو نتائج القياس على جھاز : المؤشر •

  جزء في المليون   ٢٠٠وفي الثاني

  .والتي يعني تجاوزھما اخت1ل في القيمة الصحية المناسبة)  ١٠٠٠و ٥٠( ھي كلتا القيمتين : العتبة   •

أو إجراءات معيارية عملية ومواصفات للنتائج ومعايير  اتفأن ھناك إرشادات و ممارس، فاھيموحسب ھذه الم

ايير خاصة بالبنية والموارد، معايير خاصة با*جراءات، معايير مع: لXداء ويمكن تقسيم المعايير إلى ث1ث أنواع

  . خاصة بالمردود أو المخرجات

  نواع المعايير ١-٣- ٤

عبارات تعبر عن توقعات ھيئة عليا معتمدة بخصوص درجة أو : Performance Standardsمعايير ا<داء  �

يتم أدائھا من قبل فرد أو مجموعة طبقا مستوى ا)حتياجات التي يلزم تلبيتھا لتتفوق في أداء مھمة ما، 

 . )حتياجات ومواصفات موضوعة مسبقاً 
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، يضعھا الخبراء عادة ً حسب ا)ختصاصات: Practice  Guidelinesأدلة العمل إرشادات الممارسة  �

  . خطوة خطوة في كل نشاط، وتبين بالترتيب ما يجب عمله أو تفاديه، وتصف ا<دلة إجراءات العمل 

، خطة مفصلة *جراء معين):  ( Administrative Proceduresالعمل الفنية وا*دارية ) قواعد(إجراءات  �

  .وتدعي أحياناً بالبروتوكول مثل بروتوكول منظمة الصحة العالمية لع1ج الم1ريا

وصف مفصل لخصائص وقياسات منتج أو خدمة مثل مواصفات ميزان : Specificationsالمواصفات  �

و بمساعدة معايير لتحديد الجودة وتعريفھا وكدليل لعملھا من خ1ل التعريف على المدخ1ت . ةالحرارة لXغذي

و . الھامة والتعريف على آلية تنفيذ ا<نشطة وا*جراءات للوصول إلى النتائج المرغوبة ووصف ھذه النتائج

يل ا)خت1ف  في ا<داء ، و لتقل)قياس جودة تنفيذ ا<نشطة(لمساعدة المؤسسة على قياس وتقويم الجودة 

وتشمل خصائص المعايير الجيدة . ولتشجيع ا)ستمرارية والتجانس، وتستخدم كوسيلة لوضع أسس للتقييم

  :اRتي

  وتعني وجود ع1قة بين المعيار والنتيجة المنتظرة ) نقيس ما يجب أن يقاس : (Validityالمصداقية  •

  .حيث تعطي النتائج نفسھا دائماً ) يمكن ا)عتماد عليھا: ( Reliabilityالموثوقية  •

  .يمكن تطبيقھا في ظل الموارد المتاحة:  Realistic الواقعية •

  . أن تصاغ المعايير بعبارات واضحة غير قابلة لتأويل:  Clarityالوضوح  •

  .بحيث تواكب التطورات الحديثة: Current) الحداثة (العصرية  •

  . نفيذھا في ظل ا*مكانات المتوفرةبحيث يمكن ت:   Applicabilityقابلة للتطبيق  •

 . بحيث يمكن قياسھا بوسائل القياس الكمية أو النوعية: Measurableقابلة للقياس  •

و تصدر المعايير من ھيئات ومؤسسات مھنية عالمية ودولية مختلفة مثل منظمة الصحة العالمية، التي قامت 

تماد أحد ھذه المراجع لتكون دلي1ً للعمل إ) أنھا ليست وفي حين أنه يمكن اع، بوضع معايير لمعظم أنشطة العمل

 وجود لذلك يجبضعت <جلھا المعايير، الوسيلة العملية على المستوى المحلي، ل1خت1ف الكبير بين البيئة التي و

   .محليةعايير م

 والعالمية  المواصفات القياسية المحلية ٤- ٤

من أھمھا تحديد نوعية المياه الطبيعية، عمل قاعدة بيانات  تؤسس معظم نظم المراقبة من اجل تعزيز عدة أھداف

عن كل مخزون مائي على مستوى الدول وذلك بغياب التأثير المباشر لفعاليات ا*نسان، تحديد اتجاھات البحث 

ة في بعيد المدى للنقاط الحرجة لنوعية مصادر المياه، تحديد تدفق المواد الكيماوية السامة والمواد الصلبة العالق

 (الماء تحت البحث و أية ملوثات أخرى وتتبعھا من مصادرھا إلي النقاط التي تتغير فيھا من شكل إلي آخر،

 ( World Health  Organizationبدأت منظمة الصحة العالمية م ١٩٧٤ و في عام. )ا)نھار الي بحار

(WHOمج مراقبة نوعية المياه المرتبطة بالصحة بمساعدة من برنامج ا<مم المتحدة للبيئة اليونيب بالتخطيط لبرنا
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 Global Environment (GEMS)تم تأسيس برنامج مراقبة للمياه  م ١٩٧٦ وفي عام. على المستوى الدولي

Monitoring System  على مستوى العالم يتم تنفيذه بمشاركة كل من منظمة الصحة العالمية، منظمة ا<رصاد

التعاون  ىويھدف البرنامج إل. وا و اليونيبلمتحدة للتعليم والعلوم والثقافة اليونسكالجوية العالمية، منظمة ا<مم ا

مع الدول المشاركة في تأسيس أنظمة جديدة لمراقبة المياه و تحسين ص1حية البيانات المتعلقة بنوعية المياه 

وطني في مركز كندا للمياه وقد تم تحديد معھد بحوث المياه ال. ومقارنتھا داخل الدول المشاركة في البرنامج

مواصفات قياسية  أصدرت منظمة الصحة العالمية عدة وقد . الداخلية كمركز تجميع البيانات على المستوى الدولي

وھو عبارة عن  Guidelines For Drinking Water Qualityمياه الشرب و س1مة للمياه وكذلك أدلة لجودة 

كبيرا من  المعايير ا)رشادية جرى إعدادھا من جانب الدول الغنية مثل ، وقد واكب ھذه ا*صدارات عددا جزيئين

 Environmental من خ1ل وكالة حماية البيئة ا<مريكية  دول ا)تحاد ا<وروبي و الو)يات المتحدة ا<مريكية، 

Protection Agency  US-EPA اه منالتي وضعت الحدود القياسية للعناصر النادرة بعد إجراء مسح للمي 

من خ1ل ذكر التركيز ا<كثر تسجيل  هبالعناصر التي لم تحدد لھا مواصف، كما تم وضع قائمة م٢٠٠٢الى  ١٩٩١

الحدود القياسية لبعض العناصر الفيزيائية نرى و. لھذا العناصر في فحص المياه الجوفية على مستوى العالم

استشعرت المملكة كغيرھا من  مستوى المحلى  فقدأما على ال ).٦،٥،٤،٣( اولالجد ھا فيوضحالم والكيميائية

الدول ضرورة وجود جھاز مركزي للتقيس يتولى ا<نشطة الرئيسية للتقيس في المملكة، فصدر المرسوم الملكي 

وتقوم الھيئة بإعداد . ھـ بإنشاء الھيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ٣/٣/١٣٩٢ وتاريخ ١٠/رقم م

  .واصدارھاسية المواصفات القيا
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ـناصر في المياه حسب المواصفات الدولية.   ٣جدول  ــ  الحدود القياسية للـع

 الدول

ا<وربية   ا<مريكية  
الخليجية 

 والسعودية 

منظمة 

الصحة 

 العالمية

 

 الرمز

 

 عناصر الجودة

 

Ppm ppb ppb ppb 

0.2 50-200 200 200 Al 1 المنيوم 

0.01 6 5 5 Sb تيمونيان  2 

0.05 10 10 10 As 3 زرنيخ 

5 2000 700 700 Ba 4 باريم 

-  4 1 - Be 5 بريليوم 

-  -  - -  Bi 6 بثمث 

2 600 500 500 B 7 بورن 

-  -  - - Br 8 برومين 

0.005 5 3 3 Cd 9 كادميوم 

-  -  - - Cs 10 سيزيوم 

0.05 100 50 50  Cr 11 كروميم 

-  1.0 - - Co 12 كوبالت 

-  -  - - I 13 ايودين 

0.05 15 10 10 Pb 14 رصاص 

-  0.3 - - Li 15 ليثيوم 

0.05 300 500 500 Mn 16 ماجنيزيم 

0.001 2 1 1 Hg 17 زئبق 

-  1.0 - - Mo 18 مولوبيديم 

0.05 100 20 20 Ni 19 نيكل 

-  0.2 0.2 0.2 P 20 فوسفات 

-  -  - - Rb 21 روبديم 

0.01 50 10 10 Se 22 سيلينوم 

0.01 100 100  Ag 23 فضة 

-  4000 - - Sr 24 سترونتيوم 

-  -  - - Ta 25 تانتليم 

-  2 -  - Tl 26 ثاليم 

-  - 1 - Sn 27 قصدير 

-  30 2 2 U 28 يورانوم 

-  1.0 - - V 29 فاناديوم 

5 2000 3000 3000 Zn 30 زنك 
  ) توجد قيم  معيارية  حالية                               
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 الحدود القياسية للعناصر الروتينية لمياه الشرب   . ٤ل جدو

 الدول

ا<وربية    

السعودية 

 الخليجية 

منظمة الصحة 

 العالمية

 

 الرمز

 

 عناصر الجودة

 

Ppm ppm ppm 

 1 اللون  ) يوجد ) يوجد ) يوجد
 2 الطعم  ) يوجد ) يوجد ) يوجد
 3 الرائحة  ) يوجد ) يوجد ) يوجد

10 5 5 NTU 4 العكارة 
8.5-6.5 8.5-6.5 8.5-6.5 pH 5 الرقم الھيدروجيني 

500 500 500  TH العسر الكلي#  6 
1500 1000 1000  TDS  7مجموع ا�م5ح 
175 200 - Na 8 الصوديوم 
200 20 20 K 9 البوتاسيوم 
200 200 200 Ca 10 الكالسيوم 
50 150 150 Mg  المغنسيوم*  11 

0.02 0.3 0.3 Fe 12 الحديد 
250 400 250 SO4 13 الكبريتات 
200 250 250 Cl 14 الكلوريدات 
0.1 3 3 NO3 15 النيتريت 
50 50 50 NO2 16 النترات 
1.5 1.7 1.5 F 17 الفلوريدات 
3 2 2 Cu 18 النحاس 

0.5 1.5 1.5 NH4 19 ا)مونيا 
  إذا قلت الكبريتات عن ذلك 150كبريتات و  ppm 250ي حالة وجود ف ppm 30يجب أ) يزيد تركيز المغنسيوم عن *

  ) توجد قيم -يجب مرعاه نسبة الكالسيوم و المغنسيوم بحيث ) تتعدى النسبة المحددة للعسر الكلي  #

  %95عند حدود ثقة ) أن.بي.أم(الحدود البكتريولوجية بطريقة العدد ا<كثر احتما) ):  ٥(جدول رقم         

  

د ا�نابيQQQب الموجبQQQة عQQQد

أنابيQQQQQب 5التفاعQQQQQل فQQQQQي 

  مل10تحتوي كل منھا 

MPN 

  أن.بي.أم

  مل 100لكل 

  تقريبا% 95حدود الثقة       

  

  الحــــد ا�دنى

  

  اDعلى الحـــــد

  6.0  0 2.2>  صفر

1 2.2  0.1  12.6  

2  5.1  0.5  19.2  

3 9.2 1.6  29.4  

4 16.0  3.3  52.9 

  غير محدد  8.0  16< 5

  مل للعينات  ١٠أنابيب تحتوي كل منھا على  ٥تحديد ص1حية العينة عند استعمال ): ٦(جدول رقم         

  غير صالحة  صالحة  نوع المياه

 9.2 9.2>  المعالجة

  15 15>  غير المعالجة

  2.2 2.2>  المعبأة

  .بيب المستخدمه في المختبروحسب عدد ا)نا حسب المواصفات السعودية لمياه الشرب                                

����
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   برنامج س5مة الھواء -٥

تبداء عملية مراقبة س1مة الھواء  بتحديد مصادر ملوثات الھواء المحتملة على خريطة المنطقة  المستھدفة  

لمنطقة اجب إعداد خطة مراقبة سنوية لھذه و كذلك ي. من قبل المركز الصحي أو قسم صحة البيئة في المديرية

تحدد أ)ماكن التي تحتاج للتركيز عليھا واخذ قراءات لمؤشرات تلوث الھواء كل فترة محددة للتأكد من  بحيث

  .عدم وجود أي زيادة في تركيز الملوثات

  

 مؤشر جودة الھواء  ١- ٥

ھو عبارة عن مؤشر يومي لبيان مدى جودة الھواء فھو يعطي معلومات عن مدى صفاء أو تلوث الھواء   

التاثيرات السلبيه التي يركز مؤشر جودة الھواء على  .د يسببة من أعراض لصحة ا*نسانالمحيط بنا وما ق

اتفق العديد من تم وقد . خ1ل الساعات أو ا<يام القليلة بعد استنشاق الھواء الملوثا*نسان ة صحتؤثر على 

الجسيمات المستنشقة، : مسالھيئات المھتمة بالبيئة بحساب مؤشر نوعية الھواء لملوثات الھواء الرئيسية الخ

( ، أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكبريت)اختصارا تعرف بالنوكس NOx( ثاني أكسيد النيتروجين

SOxبشكل مباشر من  هوھي التي تكون منبعث هأولي ىويمكن تصنيف الملوثات ال  .، ا<وزون)صوكس

بينما الملوثات الثانوية ) تنبعث مباشرة و لكن . من عوادم السياراته المصدر، كالعمليات الصناعية أو الناتج

إن الملوثات ا<ولية التي . بد)ً من ذلك ھي تتشكل في الھواء عندما تقوم الملوثات ا<ولية بالتفاعل او رد الفعل

  :تنتج من خ1ل النشاط البشري تشمل على

 .ويقاس على انه دخان وغبار)  PM( العالقة )تصغير لكلمة جسم( الجسيمات •

ميكرومتر وأصغر  ١٠ھو جزء بسيط من الجزئيات التي يبلغ قطرھا ) PM10(   الجزيئات العالقة •

 .والتي من شأنھا أن تدخل ا<نف وتستوطن الرئة

 .ميكرومتر وستدخل القصبات الھوائية والرئتين ٢.٥ذات القطر )  PM2.5(الجسيمات العالقة  •

 .عثة من حرق الفحم والنفطأكاسيد الكبريت وخاصة ثاني أكسيد الكبريت المنب •

أكاسيد النيتروجين وخاصة ثاني أكسيد النيتروجين الذي ينتج من ارتفاع درجة الحرارة المنبعثة من  •

 .ا)حتراق وتعتبر عوادم السيارات مصدرا رئيسيا من مصادر أكاسيد النيتروجين في المدن

ر مزعج ولكنه سام كما انه ينتج ھو غاز عديم اللون وعديم الرائحة وغي)  CO(أول أكسيد الكربون  •

  .من احتراق الوقود مثل الغاز الطبيعي والفحم أو الخشب

 .وھو أحد غازات المنبعثة من ا)حتراق)  CO2(ثاني أكسيد الكربون  •

 .المركبات العضوية المتطايرة مثل الوقود كالنفط والغاز، وا<بخرة والمذيبات •

 .  لنحاسالمعادن السامة مثل الرصاص والكادميوم وا •
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 .مركبات الكلوروفلوروكربون الضارة لطبقة ا<وزون المنبعثة من المنتجات المحظورة من ا)ستخدام •

  . المنبعثة من العمليات الزراعية) NH3(ا<مونيا  •

 القمامة والصرف الصحي والعمليات الصناعيةالروائح المنبعثه من الروائح مثل  •

 النووية والحروب والعمليات الطبيعية مثل غاز الرادونالملوثات المشعة التي تنتجھا التفجيرات  •

و كمثال مھم للملوثات الثانوية ھو مستوى ا<وزون على سطح ا<رض و تعد من الملوثات الثانوية 

آخذين  . ) Peroxyacetyl nitrite )PAN نترات  التي تؤدي إلى تشكيل الضباب الدخاني الضوئي

تكون ثانوية أو أولية على حد سواء ، أي أنھا قد تنبعث بشكل  بعين ا)عتبار أن بعض الملوثات قد

  .  مباشر و تتشكل من الملوثات ا<ولية

  

  معايير س5مة  الھواء  ٢- ٥

وقد وضعت حدود قصوى لتواجد ھذه الملوثات بالھواء الخارجي للحفاظ على الصحة العامة و وفقاً لمؤشر 

على مؤشر جودة الھواء تشير إلى أن جودة  ١٠٠فان القيم أقل من جودة الھواء لوكالة حماية البيئة ا<مريكية 

تشير إلى أنة يوجد خطر على صحة ا*نسان أثناء تواجده في مثل  ١٠٠الھواء مرضية بينما القيم أعلى من 

وتزداد شدة  .هلجھاز التنفسي والحساسيھذه التركيزات وخصوصاً ا<شخاص الذين يعانون من أمراض ا

يما وف . تفعت قراءات المؤشر حيث تؤثر مثل ھذه التركيزات على ا<شخاص الطبيعيين أيضاً الخطر كلما ار

  :٧كما في الجدول رقم يلي وصف لھذه المستويات 

ويعتبر ھذا مرضي  ٥٠يعني ھذا أن مؤشر جودة الھواء في منطقتك يتراوح مابين صفر إلى : جيد •

  . ضئيلة أو ليس لھا خطورة على ا*ط1قحيث أن ملوثات الھواء المتواجدة تكون لھا خطورة 

ويعتبر ھذا مقبو)ً ولكن  ١٠٠- ٥١يعني ھذا أن مؤشر جودة الھواء في منطقتك يتراوح مابين : متوسط •

بالنسبة لبعض الملوثات قد ُيشكل ھذا التركيز خطر متوسط على صحة عدد قليل جداً من ا<شخاص 

ه ا<وزون سوف يواجھون مشاكل في الجھاز مثال ذلك ا<شخاص الذين يعانون من حساسية تجا

 . التنفسي

عندما تكون قيمة مؤشر :  غير صحي لXشخاص الذين يعانون من أمراض بالجھاز التنفسي والحساسية •

قد يواجه عدد معين من ا<شخاص الذين يعانون من أمراض بالجھاز  ١٥٠-١٠١جودة الھواء مابين 

مثال ذلك ا<شخاص الذين يعانون من أمراض الرئة قد . التنفسي والحساسية أعراضاً صحية سلبية

  .يواجھون مشاكل صحية خطيرة عند تعرضھم لXوزون
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حيث يشعر كل ا<شخاص  ٢٠٠-١٥١عندما تكون قيمة مؤشر جودة الھواء مابين : غير صحي  •

ب بأعراض صحية بينما يواجه ا<شخاص الذين يعانون من أمراض بالجھاز التنفسي والحساسية متاع

  .صحية خطيرة

حيث يكون تركيز  ٣٠٠-٢٠١عندما تكون قيمة مؤشر جودة الھواء مابين : غير صحي على ا*ط1ق •

ملوثات الھواء قد وصلت إلى حد يھدد الصحة العامة ويعاني جميع ا<شخاص من متاعب صحية 

  .خطيرة

يتأثر جميع حيث يتم إع1ن حالة الطوارئ و ٣٠١عندما تتعدى قيمة مؤشر جودة الھواء : خطر •

      السكان

فالمركبات التي توجد في الجو . قد يحدث تلوث الھواء من عمليات طبيعية أو من نشاطات بشرية •

 .بصورة غير طبيعية أو بتركيزات عالية يطلق عليھا اسم الملوثات
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  مؤشر جودة الھواء الخاص بوكالة حماية البيئة ا<مريكية  : ٧جدول رقم 

 ا<لوان مستوى التأثير على الناحية الصحية ر جودة الھواءقيمة مؤش

عندما يكون مؤشر جودة 

 الھواء في ھذا النطاق

 و يرمز لھا باللون تكون جودة الھواء

 أخضر جيد ٥٠إلى  ٠

 أصفر متوسط ١٠٠إلى  ٥١

غير صحي لXشخاص الذين يعانون من  ١٥٠إلى  ١٠١

 الحساسية

 البرتقالي

 ا<حمر صحيغير  ٢٠٠إلى  ١٥١

 البنفسجي غير صحي على ا*ط1ق ٣٠٠إلى  ٢٠١

 أحمر داكن خطر ٥٠٠إلى  ٣٠١

 تقابل كل فئة مستوى معين من مستويات التأثير على الناحية الصحية      

  

  

  

  

  

  

 

���  
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ؤدي يمياه وبال المنقوله من ا<مراض يعتبر توفير مياه الشرب النقية واحداً من أكثر العوامل أھمية للوقاية  

وبصورة مباشرة إلى ا*صابة بعدة أمراض قد تؤثر على الم1يين من البشر ولقد  ھاكما يؤدي نقص المياه تلوث

منذ وقت مبكر جھوداً كبيرة في العمل على توفير وتحسين نوعية مياه  حكومة خادم الحرمين الشريفين بذلت 

ل وصيانة شبكات المياه خ1ل تنفيذ برامج إمداد المياه في الحضر والريف وتشغيالشرب في جميع المناطق من 

إضافة إلى رصد جودة المياه وتعزيز القدرات المخبرية وإعداد برامج متكاملة للتثقيف المياه تسرب للحد من 

مة المياه من الصحي ومكافحة ا<مراض المرتبطة بالمياه وتقوم وزارة الصحة بإجراءات متعددة في مجال س1

وقد تم اقتباس بعض ا)جزاء في ھذا الفصل من المرشد  .خ1ل إدارتھا المتخصصة ومراكز الرعاية الصحية

مراقبة جودة  الحقلي حول جودة مياه الشرب الصادر عن وزارة الصحة  )حتوائه على معلومات كامله عن 

   . مياه الشرب

  

  ائيات الوب بل مراقب ـءات المتبعة من قاHجرا ١- ٦

 لتنفيذ برنامج مراقبة جودة المياه في المنطقة المستھدفة مراقب الوبائيات تشمل ا*جراءات المتبعة من قبل 

 : اRتي

 .تحديد مصادر مياه الشرب  و ملوثات المياه المحتملة في منطقة عمل المركز •

 .وضع مصادر المياه و ملوثات المياه المحتملة على خريطة صحة البيئة •

 .خطة مراقبة سنوية للمنطقة إعداد  •

مع ضرورة عمل السيول  للحمايه من وارتفاع جدرانھا فوق ا<رض الصالحه التأكد من تغطية اRبار  •

 .حزام

 .بصفة دائمة بالحقن الذاتي أو في خزانات المياه للشرب الصالحه اRبار وضع الكلور في من التأكد  •

 .أو صرفھا أو طمرھا أو أماكن التخلص من المخلفات اRدمية التأكد من بعد اRبار عن أماكن تجمع القمامة •

 .في العام للمنازلمرتين او فحص كمية الكلور المتبقي مرة و .معرفة كيفية نقل المياه إلى المنازل •

 .لعينات المياه الخاصه بالمنازل  TDSقياس نسبة ا<م1ح الذائبة •

 .ت ا<رضية عن بيارات الصرف الصحيمراقبة كيفية حفظ المياه في المنازل وبعد الخزانا •

 .تؤخذ عينات للفحص الجرثومي فقط في ا<ماكن التي بھا شبكات مياه عامة •

تؤخذ عينات مياه من أماكن تداول ا<غذية وا<ماكن العامة مثل المدارس والدوائر الحكومية والمستشفيات  •

 .تابعة للنتائج الغير صالحةمع م على أن تغطي جميع ا<ماكن مرتين أو مرة في الخطة السنوية

أو ا)شتباه بالتلوث ويجب فحصھا  امراض تنتقل عن طريق المياهأخذ عينات متكررة في حا)ت وجود  •

 .جرثومياً 
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وحفظ من المنازل والمساجد والمدارس والمطاعم يا شھر مرتينمختبر  لإرسالھا لأخذ عينات المياه و •

 .النتائج

  .صادر الرئيسية لمياه الشرب مثل اRبار والخزانات الرئيسيةأخذ عينات للفحص الكيماوي من الم •

 .اتخاذ ا*جراءات ال1زمة في حالة ثبوت وجود تلوث بصورة فورية حسب نتائج الفحص •

 .لشربات لإذا كانت نتائج الفحص الجرثومي و الكيميائي سليمة فإن المصدر يعتبر سليم حسب المواصف •

ياً يحدد مصدر التلوث وھل ھي لمخلفات حيوانية أو مخلفات ا*نسان إذا كانت العينة غير سليمة جرثوم •

ا)ستحمام أو غسل الحيوانات أو استخدام سماد في او سبب ذلك ھو إلقاء ھذه المخلفات في المياه ھل و

المزارع القريبة من المصدر ونتائج مخلفات حيوان أو إنسان وجود تسرب من بيارات صرف صحي قريب 

 .جيداً  اية ال1زمة وإزالة مصادر التلوث وتعقيم الخزانات بعد غسلھيجب عمل التوع

 تطھير مصادر التلوث •

  : واجبات المسئول عن جودة مياه الشرب بالمركز الصحي تشمل 

إنفاذ البرنامج الدوري لرصد شبكات توزيع المياه متضمناً جمع العينات من النقاط الثابتة أو العشوائية  •

مع المعلومات وتسجيل قراءات الكلور المتبقي في الموقع ، وجمع عينات من المواقع السابق تحديدھا عند ج

لفحصھا جرثومياً وحفظ النتائج ) لتركلور/ م جمل ٠,٢أقل من (كيز الكلور المتبقي بھا التي يتبين انخفاض ترا

 .ومخاطبة وزارة المياه والكھرباء لمعالجة الخلل في ملفات المواقع التي جمعت منھا

مناطق إمدادات المياه الحرجة مثل تلك التي يكون ضغط المياه بھا منخفضاً أو  اخذ عينات المياه منكثيف ت •

 .عامه ياه مشبكة  التي ليس بھاجرثومياً ، وتنفيذ برامج خاصة بالمواقع  صالحهالتي تعطي نتائج متكررة غير 

اه وإخضاعھم للرقابة الصحية خاصة عند إجراء الفحوصات الطبية الدورية للعاملين في نظم إمدادات المي •

 .ظھور أو احتمال ظھور وباء يكون مصدره المياه

التعاون الوثيق مع مشغلي محطات تنقية المياه في دائرته لمراجعة نقاط المعالجة والتأكد من قيامھم بتدوين  •

 .تفتيشالقراءات اليومية وتسجيل م1حظاتھم عن القصور في التشغيل وإثباتھا في تقارير ال

مصادر  ة المياه وتحديث حصر الموارد المائية ومواقعھا وإجراء مسوحات صحية لكل من مصادر تغذي •

 .تلوثھا

 .إعداد تقرير شھري يشمل ما أنجز من أعمال حول مراقبة جودة مياه الشرب •

 

 المركز الصحي  في منطقة خدمات در المياه جمع المعلومات حول مصا ٢- ٦
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مصادر المياه أحد العناصر ا<ساسية التي يستفيد منھا العاملين في المراكز ل دانيهالمييعتبر جمع المعلومات 

الصحية في إعداد برامج جودة مياه الشرب كما يعتبر أحد المھام للتحقق من تأمين وحماية مصادر المياه من 

  : التلوث من خ1ل تحقيق المھام التالية 

o ائية التعرف على نقاط ومصادر التلوث للموارد الم 

o  ى مصادر وإمدادات المياهعلوجودھا قد يؤثر تقدير المخاطر التي. 

o تقديم قرائن ومخططات واضحة لموقع ھذه المخاطر وأسبابھا إلى المشتغلين والمستفيدين من المياه. 

o اقتراح إجراءات واقعية تتضمن ا*ص1حات المطلوبة لحماية وتحسين المورد المائي. 

o يدانية ذات أھمية قصوى لمتخذي القرار والفئات التي تقوم بإعداد إستراتيجيات تعتبر ھذه المعلومات الم

 . التطوير والتخطيط 

  

  التفتيش   عمليات ٣- ٦

لتقييم جميع الممارسات والتدابير ومعدات نظم إمدادات المياه  ميدانيهمن خ1ل المسوحات التنفذ برامج التفتيش 

صحي وجمع العينات لفحوصات نوعية المياه مخبرياً في وقت واحد ، وكثيراً ما تتزامن عمليتي التفتيش ال

حيث يكمل كل منھما ا<خر ، فالتفتيش يحدد مستوى المخاطر بينما يستنتج من الفحوصات المخبرية حدوث 

إعداد تقارير يستدل  الميدانيهحدوثه وغالباً ما يصاحب المسوحات  وقتالتلوث من عدمه ومستوى التلوث 

 كما يمكن تقييموسائل المباشرة المحددة لكل المخاطر المسببة لتلوث لتلك المصادر أو جزء منھا ، منھا على ال

علومات مقدم تالتفتيش عمليات خاطر المسجلة أثناء التفتيش مع نتائج فحوصات العينات ، ولذلك فإن مال

قرائن التلوث الكيميائي  ابيغ فيلمورد المائي حتى ل هوالدائمة المتوقع الحاليهساسية حول المخاطر ا

  .حسب التعداد السكاني  .عدد مرات التفتيش لمراقبة جودة المياه 8رقم ويوضح الجدول   .والجرثومي

 

  عينات المياه ونقل طرق جمع   ٤- ٦

تجمع عينات مياه الشرب للفحوصات المخبرية من نظم إمدادات المياه وشبكات التوزيع وصھاريج وخزانات 

المسئولة عن ومدى س1متھا ل1ستھ1ك البشري، ويجب على الجھات المكلفة بجمع العينات  المياه للتأكد من

  : مراعاة اRتي مع   .همستمربصفه <فراد المكلفين بجمع العينات اتدريب مراقبة جودة نوعية المياه 

 ).ـ تخزين ـ توزيع تنقية(ا)ختيار الدقيق لXماكن الصحيحة لجمع العينات حتى تمثل المورد المائي بأكمله  •

 .ع العينات من نقاط متفق عليھا بين كل من الجھة الرقابية والجھة المنتجةيتجم •

نزع التركيبات الخارجية من الصنابير كالرشاشات والفوھات المطاطية وتجمع أو)ً يجب عند جمع العينات  •

 .التلوث اخطار عينات الفحص الجرثومي لت1في 
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فوھات المضخات ويسمح بتدفق المياه الراكدة من ا<نابيب لفترة دقيقتين قبل تطھير صنابير المياه و يتم •

 .جمع ال

تنظيف وتطھير ث1جة أو صندوق حفظ العينات عقب كل استخدام حرصاً على عدم تلوث أسطح ب ا)ھتمام •

 .القوارير وأدوات جمع العينات

 

  لWختبارات الميكروبيه جمع العينات  ١- ٤- ٦

وتلصق ، دات محكمة وأن تكون نظيفة ومعقمةوارير من الزجاج أو الب1ستيك  ذات سداتجمع العينات في ق

، الوقت، وأي معلومات أخرى ھا معلومات عن العينة مثل الموقع، والتاريخعلى قارورة جمع العينة بطاقة علي

) ٩(م رق الجدول ويوضح  ساعة،٢٤خ1ل تفيد في تفسير نتائج الفحوصات وترسل إلى المختبر للفحص 

الكلور ، : وفي حالة كون المياه معالجة بأحد المطھرات التالية  .نموذج لبطاقة )صقة عليھا بيانات العينة 

من مادة ثيوسلفات % ١٨لتر من محلول ملي ٠,٣الكورامين ، ثاني أكسيد الكلور ، ا<وزون فيلزم إضافة 

*ق1ل . التركيز المتبقي من المادة المطھرة مل من حجم القارورة قبل تعقيمھا لمعادلة  ١٠٠الصوديوم لكل 

و يجب ضمان عدم . التغيرات المحتمل حدوثھا في العد الجرثومي في عينات المياه على أدني حد ممكن

 دمئوية وليس في درجة التجمات درج ٤عند  ة الشمس المباشرة وتحفظ باردة تعرض العينات للضوء أو أشع

   .وقت ممكن على أن تنقل إلى المختبر بأسرع 

  جمع العينات من الصنبور   ٢- ٤- ٦

أنزع التركيبات الخارجية من الصنبور إن وجدت ثم نظف الصنبور بقطعة من القطن : نظف الصنبور •

  .الطبي أو القماش النظيف *زالة أي قاذورات أو عوائق

 غلقهادقيقة ثم  ٢ – ١واترك الماء يندفع لمدة ) هخر)(<على درجة افتح الصنبور : افتح الصنبور  •

أو قطعة من موقد غازي  اوعقم فوھة الصنبور باللھب لمدة دقيقة باستعمال موقد كحولي : عقم الصنبور  •

  .)حسب الطريقه المتوفر ه و المناسبه(القطن أو الخشب المشتعل والمبلل بالكحول

  .دقيقة حتى يتدفق الماء ٢ – ١ساب الماء باعتدال لمدة نافتح الصنبور بعناية ليلجمع العينة : افتح الصنبور •

  فك الرباط من الغطاء الواقي وانزع السدادة أو فك الغطاء: افتح القارورة المعقمة  •

) لحمايتھا من التلوث(وأنت ممسك بالغطاء الواقي للسدادة باليد اليسرى وموجھة لXسفل : تعبئة العينة •

القارورة مائلة لت1في تطاير بحيث تكون . عينةفل ماء الصنبور لتعبئتھا بالأمسك القارورة باليد اليمنى أس

  .يجب ترك حيز صغير للھواء في القارورة لتسھيل رج العينة عند الفحص في المختبرالمياه، كما قطرات 

ثبت السدادة أو أربط الغطاء بإحكام على القارورة ثم أعد وضع الغطاء الواقي ثم : ثبت السدادة أو الغطاء  •

 .كتابة المعلومات الخاصة بالعينة في بطاقة جمع المعلومات على العينة، وقم بأربطه بالرباط
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  رى مائي أو صھريج أو خزان مياه جمع العينات من مج٣- ٤- ٦

  فك الرباط من الغطاء الورقي الواقي للسدادة وانزع السدادة أو فك الغطاء : فتح القارورة المعقمة  •

سم من سطح الماء على أن  ٢٠سفل وتغطس إلى عمق تمسك القارورة من الجزء ا<: تعبئة القارورة  •

توجه فتحتھا إلى أعلى قلي1ً وفي ا)تجاه المواجه لتيار الماء عند امت1ء القارورة بالمياه ترفع أعلى سطح 

   هالمياه ويسكب جزء قليل من

لورقي الواقي ثم ثبت السدادة أو أربط غطاء القارورة بإحكام ثم أعد وضع الغطاء ا: ثبت السدادة أو الغطاء

   )٩(الجدول رقم  في بطاقة جمع عينات المياه: تدوين المعلومات ثم أربطه بالرباط 

  

  اXبارجمع العينات من  ٤- ٤- ٦

يكثر استخدام اRبار في المناطق الريفية والصحراوية حيث أنھا تعتبر من المصادر ا<ساسية ل^مداد بالمياه 

اد ، وھذه اRبار غالباً ما تتعرض للتلوث إما من خ1ل تسرب الملوثات في المجتمعات الصغيرة ومنازل ا<فر

كما أن أسلوب . العضوية أو الكيماوية إليھا أو بواسطة وصول الحيوانات والطيور والحشرات إلى ھذه اRبار 

افعة ذات سحب المياه من ھذه اRبار قد يساعد على تلوث مياھھا وخاصة تلك اRبار المفتوحة التي تستخدم الر

ولھذا يجب على الجھات الرقابية المسئولة عن التفتيش أن . الدلو أو العج1ت ذات المغارف في رفع المياه 

تولي اھتماماً بھذه اRبار وأن تركز على أخذ العينات منھا للفحوصات المخبرية بشكل مستمر ، نظراً لما قد 

جمع عينات المياه  للفحص من بئر  عمليهتشمل ودور كبير في نقل ا<مراض  يكون لمثل ھذه اRبار من

  : محفور أو ما يماثله من مصادر ا)تي

  مستعم1ً طو)ً مناسباً من الخيط أربط ثق1ً مناسباً إلى قارورة جمع العينة :      العينة إعداد قارورة

  .بخيط ثم افتح القارورة  ملفوفاً حول بكرة وأربطهاو حبل  أحضر خيطاً نظيفاً :              أربط القارورة 

  .أنزل القارورة المثبت بھا الثقل في البئر بالتدريج و) تدعھا تلمس جوانب البئر :                أنزل القارورة 

  .غطس القارورة بتأثير الثقل في ماء البئر إلى أن تصل إلى القاع:                 تعبئة العينة 

لسطح ويلزم سكب جزء لترك حيز ل  ھاسحبخيط البكرة ليلف القارورة عند امت1ء :               ارفع القارورة 

  .للھواء

  .في بطاقة جمع عينة مياه:            تدوين المعلومات

  

 كيفية حفظ عينة المياه ونقلھا إلي المختبر   ٥- ٦
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ن وقت جمع العينات وينصح سرعة نقلھا للتحليل حتى ) تتغير تراكيز المكونات المطلوب فحصھا فيما بي

 ١٠ – ٤ووقت التحليل ويجب أن تنقل العينات إلى المختبرات بحفظھا في ث1جات درجة حرارتھا ما بين 

  .ساعة فيجب حفظھا في الث1جة٢٤واذا احتاج عملية النقل <كثر من  درجة مئوية

 

 تكرار جمع العينات  ٦- ٦

متاحة ومدى تعرضھا للتلوث وتعتبر المصادر ا<كثر يتحدد عدد مرات جمع العينات طبقاً لمصادر المياه ال •

  : تكراراً في جمع العينات ھي ا<كثر فرصة )كتشاف ملوثات فيھا علماً بأنه 

تزداد فرص اكتشاف الملوثات في العينات التي تجمع دورياً ووفقاً لبرنامج زمني وعلى فترات مختلفة من  •

 .ر من مثي1تھا التي تجمع عيناتھا عشوائياً اليوم وعلى مدار أيام مختلفة من ا<سبوع أكث

يعتمد تكرار جمع عينات المياه المعالجة الخارجة من محطة التنقية على جودة مياه المصدر ، ومصدر  •

 .المعالجة التي تجري للمياه داخل المحطة وعدد المستفيدين 

وعادة فإن أقل تكرار لجمع العينات ھو عينة كل أسبوعين من محطة تنقية المياه الجوفية ، وعينة واحدة  •

 كل أسبوع من محطة تنقية المياه السطحية 

عدد  ١٠رقم ويوضح الجدول  . ويزداد تكرار جمع العينات من شبكات توزيع المياه طبقاً لعدد المستفيدين

 .لمياهمرات التفتيش لمراقبة جودة ا

  

 كيفية تطھير ومعالجة المياه   ٧- ٦

يعتبر تطھير الماء ومصادره ، وشبكات التوزيع ، وصھاريج التخزين من أھم التدابير الوقائية التي تساعد 

على تحسين جودة نوعية المياه جرثومياً ، كما تعتبر خطاً دفاعياً للحماية من خطر العدوى التي ستنتج عنھا 

طھير في التطبيق و) غنى عنه في حالة تلوث الماء أو عدم ص1حيته جرثومياً وعادة أمراضاً عديدة وللت

يستخدم في عملية التطھير أحد الطرق الفيزيائية أو الكيميائية أو ك1ھما للقضاء على ما قد يحتويه الماء من 

ير أو تعريضه لXشعة فوق جراثيم سواء بغليه بشدة فترة تتراوح من دقيقة إلى دقيقتين للتأكد من إجراء التطھ

البنفسجية و) تطبق ھذه الطريقة إ) في حا)ت خاصة جداً حيث أن لنوعية الماء المطلوب تطھيره بھذا 

ا<سلوب أثر كبير على فعالية التطھير باستخدام مواد كيميائية ذات تأثير فعال على جراثيم الميكروبات مثل 

تبر الكلور ومشتقاته ھو ا<كثر استعما)ً في عمليات التطھير بينما مادة الكلور ومشتقاتھا أو ا<وزون ، ويع

   .يستعمل ا<وزون أحياناً في العمليات الصغيرة وفي تطھير مياه المسابح

 طريقة عمل محلول الكلور    ١- ٧- ٦
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ختيار على الكمية ال1زمة من المستحضر )اعمليه توقف ت وتوجد مستحضرات الكلور بعدة أشكال منھا  

  .سھولة ا)ستخدام ومخاطر التخزين والتداول والتكلفةكذلك وإمكانية الحصول عليه بوفرة و

قد توجد على شكل مسحوق أو حبيبات ونسبة الكلور إلى الوزن تتراوح ما بين : ھيبوكلوريت الكالسيوم •

٣٥-%٢٥%  

و) ينصح % ١٥عدي محلول مائل ل1صفرار نسبة الكلور فيه ) تت): ماء جافيل(ھيبوكلوريت الصوديوم  •

ويجب استخدام وسائل  شديد القلوية ويسبب التھاب الجلد والعينين بتخزينه أكثر من شھرين ،وھو سائل 

  .الس1مه 

  .تصنع أقراص الكلور من مستحضرات تحتوي على تراكيز معلومة منه في أوزان محددة: أقراص الكلور  •

و الكلور الغاز % ٩٩سطوانات من الصلب بنسبة يعبأ الكلور المسال تحت ضغط في ا: الكلور المسال  •

لونه مائل إلى ا)صفرار ويستلزم إتباع قواعد صارمة للس1مة عند استخدامه ، ويستخدم الغاز من خ1ل 

 أجھزة خاصة لقذف الماء و تخفيف ضغط الغاز حيث يسمح له با)نط1ق  على ھيئة محلول في أمان تام 

 

 تبقي في المياهطريقة قياس الكلور الم  ٢- ٧- ٦

رعة المياه لتمتعه بعدة مميزات مثل س جودة عتبر اختبار قياس الكلور في الماء من الطرق الجيدة في مراقبة ي

ن التغيرات في ، كما يقدم تحذير فوري بشأوالبساطة في التدريب، ورخص تكاليفه ،وسھولة إجراء ا*ختبار

ي زات مناسبة ولفترة زمنية كافية يعطي د)لة بأن الماء خال، حيث أن وجود الكلور المتبقي بتركيجودة المياه

، أجھزة المقارنة البصريةواكثرھا شيوعا قياس تركيز الكلور لطرق  ةويوجد عد. من الجراثيم الممرضة

تلون عينة المياه بدرجة تتناسب مع التي ) DPD(كاشف وتستخدم مع ھذه ا<جھزة ا<قراص الملونة الخاصة 

  .قيالمتبتركيز الكلور 

 

  خزانات المياه  ٨- ٦

ومستوى المياه السطحية  اختيار الموقع المناسب،عند إنشاء الصھريج أو الخزان ا<رضي يجب مراعاة 

) تقل المسافة ان  و، أو غمره بمياه الفيضانات وا<مطار ، إمكانية تلوثه بمياه الصرفمدى ، ووالجوفية

أن يكون انحدار سطح ا<رض حول الصھريج مانعاً و، ث1ث أمتار عن والخزاناتا<فقية بين أنابيب المجاري 

لتراكم المياه من حوله ويسمح بصرف المياه السطحية وا<مطار بعيداً عنه ، وأن تحاط منطقة الصھريج 

  .بحائط أو سور لضمان عدم وصول الناس والحيوانات وغيرھا إلى داخله

 

  اDشتراطات الصحية للخزانات  ١- ٨-٦
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أن  .، والتھوية متجھة إلى أسفل لمنع دخول مياه ا<مطارنافذ كل من المياه الفائضة، التنظيفتكون مأن يجب 

أن  .تحمى ھذه المنافذ بتركيب شبكة منخلية عليھا لمنع دخول الحشرات والقوارض والطيور وما إلى ذلك 

أغطية محكمة الغلق أن تكون لھا و. ب للتفتيش أو الصيانة أو التنظيفيكون لھا فتحات ذات اتساع مناس

وأن تزود ، نع دخول ا<مطار تم بحيثأن تصمم ا<غطية و  .مصنوعة من مواد مقاومة لعوامل التآكل المختلفة

  .بمقابض ثابتة ليسھل إزاحتھا باليد ، ومواضع ا*قفال

  طريقة تعقيم و تطيھر الصھاريج والخزانات  ٢- ٨- ٦

عامة من مسئولية الجھة المنتجة للمياه كما تعتبر جودة مياه تعتبر جودة مياه الصھاريج وخزانات الخدمة ال

، كما تتولى الجھة الرقابية مھمة الرقابة ئولية أصحاب وشاغلي ھذه العقاراتالخزانات المنزلية من مس

وعادة ما تتم . في تنفيذ مھامه وتنفيذ توجيھاته مراقب الوبائيات الدورية المنتظمة وعلى الجميع التعاون مع 

السنة مالم يستجد مؤثر يستدعي رفع ھذه الوتيرة بوالتطھير مرتين إلى ث1ث مرات يات الغسل والتنظيف عمل

  : على النحو التالي 

د تطھيره عن الشبكة بغلق محبس أنبوب التغذية قبل البدء في عملية الغسل ارالم خزان لفصل ا يتم •

 .والتطھير

رغ المياه الموجودة حتى تصل إلى مستوى نصف متر الخزانات وتف حول فتحة تزال أي مصادر للتلوث  •

 .من القاع 

ينزلون إلى بحيث تجري عملية الغسل بواسطة عمال أصحاء مدربين يرتدون القفازات وا<حذية الواقية  •

ل وإزالة ما قد يوجد من مواد يلغسلوتستخدم المعدات ) فرش( داخل الصھريج أو الخزان ومعھم ا<دوات 

 .مترسبة

 .تج الغسل مع المياه عن طريق فتحة المصرفتصرف نوا •

تكرار عملية الغسل باستعمال كمية مماثلة من الماء ثم تصرف ويخرج العمال ويعاد ملء الصھريج أو  •

 .الخزان

رام لكل متر ج ٢ن لخزالمحلول ال، بحيث يكون تركيز يحضر محلول الكلور من المستحضر المتاح  •

 .مكعب من الماء

ترك لمدة ساعة يتم بعدھا يالخزان ويقلب جيداً ثم تغلق الفوھة وء المحضر على مالكلور يضاف محول ا  •

لتر يفتح المحبس لدخول الماء / مجمل ١إلى  ٠,٥نت القراءة في حدود قياس تركيز الكلور الحر المتبقي فإذا كا

ي حالة ورود نتيجة الشبكة ل1ستخدام وتجمع عينة من الماء للفحص المخبري للتأكد من فعالية التطھير ف من

 . غير مرضية فيعاد إجراء عملية التطھير بنفس ا<سلوب مع إعادة جمع عينة أخرى
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  حساب كمية الماء المستخدمة في عملية التطھير ٣- ٨- ٦

إذا كان الصھريج أو الخزان  :تتم عملية حساب كمية المياه المستخدمة في عملية التطھير على النحو التالي

مربع نصف قطر دائرة × ٣,١٤= حجم الماء بالمتر المكعب : سطواني الشكل فإن المطلوب تطھيره ا

أما إذا كان الصھريج أو الخزان المطلوب تطھيره على شكل متوازي  .ارتفاع الماء بالمتر× الصھريج بالمتر 

وإذا .  ترارتفاع الماء بالم× العرض بالمتر × الطول بالمتر = المستطي1ت فإن حجم الماء بالمتر المكعب 

مربع طول = حجم الماء بالمتر الكعب : كان الصھريج أو الخزان المطلوب تطھيره على شكل مكعب فإن 

  .ارتفاع الماء بالمتر× الضلع بالمتر 

  

 مياه اXبار   ٩- ٦

تعتبر اRبار من المصادر ا<كثر شيوعاً في إمداد بعض المناطق السكنية الصغيرة بمياه الشرب لتوفرھا 

ة الحصول عليھا وتوزيعھا بشكل اقتصادي ومن الضروري حماية ھذه اRبار من أي مصدر للتلوث وسھول

وعندما يتبين من الفحوصات المخبرية لعينات سحبت من مصادر جوفية عدم ص1حيتھا جرثومياً فيلزم إجراء 

لمستعملة عقب إجراء كما يجب تطھير اRبار ا ،التطھير ال1زم لھذه المصادر والتأكد من فعالية التطھير

كما ) يصرح باستعمال . عمليات الصيانة مباشرة وعند إنشاء آبار جديدة يجب تطھيرھا قبل استعمالھا للشرب

مياه ھذه اRبار للشرب أو ل1ستھ1ك البشري إ) بعد ورود نتائج مطابقة لث1ث عينات تجمع متتالية للفحص 

  . من البئر الجديد يالمخبر

  Xبارتطھير ا  ١- ٩- ٦

يتم عمل  ثم لتر / م جمل١٠٠مياه لتعطي محلو)ً تركيزه يتم أو)ً تحضير محلول الكلور الذي سيحقن في ال

  : التالي 

مربع ×٣,١٤تحسب كمية المياه الموجودة في البئر بالمتر المكعب وھي تساوي مساحة مقطع البئر أي  •

 .طول عمود الماء بالبئر بالمتر× نصف القطر بالمتر المربع

ھيبوكلوريت الكالسيوم أو أقراص الكلور العضوي : يحضر محول الكلور من المستحضر المتاح  •

 .لتر/ م جمل١٠٠تركيز الكلور في ماء البئر بحيث يكون

يتم تطھير بطانة البئر والقميص بجزء من محلول الكلور ثم تنزع بعدھا المضخة من الماسورة ويصب  •

 .ويقلب بالماء في البئر وتغلق الماسورة  فيھا محلول الكلور الذي سبق تحضيرھا

ساعة وتصرف المياه إلى أي موقع صرف  ١٢تركب المضخة وتشغل بعد فترة إيقاف ) تقل عن  •

 .مجاور

 .يبدأ قياس تركيز الكلور المتبقي كل بضع دقائق إلى أن يزول آثاره من المياه تماماً  •
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وفي حالة عدم مطابقة العينة  ،لتطھيرا تجمع بعد ذلك عينة للفحص المخبري للتأكد من فعالية •

  .للمواصفات فإنه يتم إعادة إجراءات تطھير البئر وتجمع بعدھا عينة للفحص للمرة الثانية

ا يكون تراكيز الكلور وفي أحيان كثيرة يستفاد من المياه المكلورة التي استخدمت في تطھير البئر عندم •

بد)ً من صرفھا إلى ) الوايتات(بالبئر أو نقا)ت المياه  لتر في تطھير شبكات التوزيع/ مجمل ١,٥ -١,٠

  . موقع الصرف 

  

 )الوايتات( ناق5ت المياه  ١٠- ٦

عندما ) يتيسر توريد المياه للمستھلكين القاطنين في تجمعات سكانية متفرقة من خ1ل شبكات التوزيع يتم نقل 

وغالباً ما تكون ھذه ) الوايتات(ناق1ت المياه  المياه من محطات التعبئة أعلى الخزانات المنزلية بواسطة

ونظراً <ن . المحطات تابعة للجھة المسئولة عن إنتاج المياه وخاضعة للرقابة الدورية من الجھات ذات الع1قة

توزيع المياه بواسطة الناق1ت قد يعرضه للتلوث سواًء أثناء النقل أو التخزين قبل استعماله في الشرب فإنه 

  :ى كل من الجھة الرقابية والجھة المسئولة عن إنتاج المياه التأكيد على ما يلييلزم عل

 لتر / مجمل ٠,٥عن ) يقل تركيز الكلور المتبقي في محطة التعبئة  •

 )فتحة الشيب(نظافة فتحة أنبوب الخروج  •

 .طائھا محكم الغلقغنظافة كل فتحات تعبئة الناقلة وأن يكون  •

 .وأن يكون أسلوب حمل الخرطوم مأموناً نظافة فوھة خرطوم التفريغ  •

ا)لتزام بعدم استخدام الناق1ت في نقل سوائل أخرى غير مياه الشرب والتأكد من كتابة عبارة مياه  •

 صالحة للشرب على الناقلة وأن يكون خزان الناقلة مميزاً باللون ا)بيض لمياه التحلية ، ا<زرق الفاتح

و توقيع الجزاء  ٤الشكل رقم  خضر لمياه ا)بار الغير صالحة للشربلمياه ا)بار الصالحة للشرب، ا)

 المناسب على أصحاب ناق1ت المياه عند عدم ا)لتزام بذلك 

 تطھير مياه الناق5ت  ١- ١٠- ٦

لتر فإنه يجب / مجمل ٠,٥عندما يتبين من قياس تركيز الكلور المتبقي في مياه محطة التعبئة أنه أقل من 

 ١ –٠,٥طية أثناء تعبئة المياه في الناقلة لرفع تركيز الكلور المتبقي ليكون في معدل من إضافة جرعة تنشي

وعندما تمX ناق1ت المياه من مصادر مياه جوفية غير . لتر وذلك ضماناً لجودة للمياه وعدم التلوث / مجمل

  . مركب عليھا مضخات لحقن الكلور فيجب أن يطبق عليھا نفس ا*جراء

  

  ب الكلور لتعقيم الناق5ت حسا ٢- ١٠- ٦
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اكثر المستحضرات استخداماً في تطھير مياه الناق1ت أقراص الكلور العضوي التي يمكن استعمالھا على 

 : النحو التالي

  : وماً ومدوناً عليھا كما يلي ليحسب حجم خزان الناقلة إذا لم يكن حجم الناقلة مع •

+ طول القطر الرأسي بالمتر (ربع مجموع طول القطرين م ١/٤× ٣,١٤= حجم خزان الناقلة بالمتر المكعب 

  طول الخزان بالمتر ويقاس تركيز الكلور المتبقي في محطة التعبئة× ) طول القطر ا<فقي بالمتر

 تحدد الجرعة التنشيطية المطلوبة •

  : تحسب كمية الكلور المضاف على النحو التالي 

  ٣م/ الجرعة التنشيطية بالجرام × لة بالمتر المكعب حجم خزان الناق= الجرام بكمية الكلور المضافة 

  ٣م١٠= حجم خزان الناقلة : مثال خزان ناقلة معلوم الحجم 

  ٣م/ جرام  ٠,٢لتر / ملجم = الكلور المتبقي في محطة التعبئة 

  ٣م/ جرام   ٠,٨=  ٠,٢ -١= الجرعة المنشطة المطلوبة 

  الكلور  جرام من ١٠× ٠,٨= كمية الكلور المطلوب إضافتھا 

وقرصين ) العادي طن او١١(واحد للوايت ) كلور(وبصفه عامة فان يتم اضافه قرص الكالسيوم ھيبوكلوريت 

حيث ان تركيز  الكالسيوم ھيبوكلوريت ) طن٣٠(وث1ثه اقراص كلور للتري1) او السكس طن١٨(للوايت 

  ppmجزء بالمليون  ٠.٥المطلوب العمل به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 في الشھر حسب التعداد السكانيتكرار اخذ عينات المياه  :  ٨جدول رقم                                   

 عدد العينات التي تجمع في الشھر عدد المستفيدين

 عينة واحدة ٥٠٠٠أقل من 
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 مستفيد ٥٠٠٠عينة واحدة لكل  ١٠٠.٠٠ – ٥٠٠٠من 

ت عشر عينا+ مستفيد  ١٠.٠٠٠عينة واحدة لكل  ١٠٠.٠٠٠أكثر من 

 إضافية

  م١٩٩٦جنيف  -منظمة الصحة العالمية -المصدر د)ئل جودة مياه الشرب                                        

  

  

  العينات الخاصة ببيانات البطاقة )صقة لكتابة : ٩جدول رقم                                                

  اسم الجھة الحكومية

  اسم آخذ العينة

  وقت اخذ العينة

العينة جمعموقع    

  رقم العينة

  نوع الفحص المطلوب

  درجة الحرارة

  نسبة الكلور المتبقي

  

 عدد مرات التفتيش لمراقبة جودة مياه الشرب)  ١٠(  جدول رقم                                           

  مصادر المياه وأسلوب ا*مداد

 المسح الصحي في العام الحد ا<دني لعدد مرات

بواسطة 
الجھة 
 المحلية

بواسطة 
جھة 
إنتاج 
 الماء

 بواسطة الجھة الرقابية

 )اRبار المكشوفة *مداد الجميع(المياه الجوفية      

 بعد ذلك مرة عند بداية التشغيل وعند الضرورة   ١٢اRبار المحفورة المغطاة واRبار النوبية غير 

 مرة عند بداية التشغيل وعند الضرورة بعد ذلك   ٤ .اRبار ا<نوبية العميقة ذات المضخات اليدوية

 مرة عند بداية التشغيل وعند الضرورة بعد ذلك   ٤ .اRبار وا*مدادات المنقولة با<نابيب 

 د الضرورة بعد ذلك مرة عند بداية التشغيل وعن  ١ .الينابيع وا*مدادات المنقولة بأنابيب

 )والمياه المنقولة با<نابيب/ أو المعالجة بالكلور/ المياه المرشحة (المياه السطحية 

سنوات ثم  ٥مرة عند بداية التشغيل ثم مرة بعد  ٢ ١٢ نسمة٥٠٠٠عدد المستفيدين لغاية 

 .مرة في السنةكل محطة تنقية  ٤٨- ٢٤ - .٢٠.٠٠٠ – ٥٠٠٠عدد المستفيدين 

 مرة في البداية ثم عند الضرورة - ١ محطات تجميع مياه ا<مطار

  

  

  

 توضح الوان الويتات حسب نوع المياه: ) ٤(رقم الشكل 
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 برنامج س5مة الغذاء    .٧

الصادر عن وزارة من دليل العاملين في حوادث التسمم الغذائي  بعض ا)جزاء في ھذا الفصلتم اقتباس 

 و التسمم الغذائي فاشيات ا)ستقصاء الوبائي لحوادث جراءات إ )حتوائه على معلومات كامله عن  الصحة 

 و يؤدي  .اختصارا للوقت خط الدفاع ا<ول في مواجھة حوادث التسمم الغذائيالوقائية التي تعتبر  ا*جراءات 

بالتالي يؤدي إلى  واف مصدر التلوث والحد من انتشاره التبليغ الفوري عن ھذه الحوادث إلى سرعة اكتش

فإن الغرض ا<ساسي من ا)ستقصاء الوبائي  لذلكسرعة اتخاذ ا*جراءات الوقائية في الوقت المناسب، 

، ومعرفة ھاحدوثتكرار  وضع الطرق الوقائية السليمة لمنع  لغذائي ھو معرفة ا<سباب، ولحوادث التسمم ا

ان والمعلومات السرعة و الدقة في يجب ا)ھتمام عند التبليغ  و .ة <مراض التسمم الغذائيا)تجاھات الوبائي

الخاطئة في الممارسات بعض تصحيح او من ا<سواق   استبعاد منتجات يترتب عليھاإذ قد ، مكتملةتكون 

حدوث في  اھمالتي تسستقصاء الوبائي أن يكون ملماً بالعوامل )فريق اوعلى ، تحضير الطعام أو حفظه

ومعرفة الظروف البيئية المناسبة لنموھا وتكاثرھا كما  ،ا*صابة وطرق انتقال الجراثيم أو السموم إلى الطعام

 الفريقيجب على  كما، لعدوىأثر فعال في تحديد مصدر ا االسريع لفريق ا)ستقصاء الوبائي لھ ا)ستجابةأن 

صابين، عدد المصابين، عدد ا<شخاص الذين تناولوا الطعام ولم الحالة العامة للم: أن يكون ملماً بمعلومات عن

، الجنسية، ابين، معدل ا*صابة النسبة للعمر، الجنستظھر عليھم ا<عراض، ا<عراض الظاھرة على المص

الفترة بين تحضير الطعام وتناول المصابين له، فترة الحضانة ومصدر التلوث، طريقة وصول الجراثيم للطعام 

من قاموا بتحضير الطعام، مصدر شراء المادة الغذائية، طريقة تحضير الطعام لا*كلينيكي  الوضعين، وللمصاب

  .واني والمكان الذي تم فيه إعداد الطعام واخيرا طرق أخذ العينات ال1زمة، وحالة ا<

 

  ي لحوادث التسمم الغذائيالنقاط التي يجب مراعاتھا عند إجراء التقص ١- ٧

 .ند جمع المعلومات من المصابين ومتداولي ا<غذية ومن الطعام المشتبهمراعاة الدقة ع .١

 .عند جمع العينات بأن تكون العينة شاملة  ان الطعام قد ) يكون كله ملوثاًً◌ ويراعىيجب مراعاة  .٢

 .تسجيل درجة حرارة المكان الموجود به يجبطعام عينات عند أخذ  .٣

 كون مصدرھما يراض المصاحبة للمريض فالغثيان والقيء عا)على تحديد الطعام المشتبه فيه يعتمد   .٤

ساعة  ٢٠ ىإل ٦من طعام ملوث حديثاً بينما في حالة ا*سھال فيجب معرفة ما تناوله المصاب خ1ل 

 .قبل ظھور 

 .خطوات إجراء ا)ستقصاء الوبائيو وحفظھا حتى ترسل للمختبر، و با)لمام بطرق جمع العينات  .٥

 .ي المستخدمه في اعداد الطعامأخذ مسحات من ا)وان  .٦
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أخذ مسحات من العاملين في المطبخ الذي تم اعداد الطعام المشتبه به وتشمل مسحات  .٧

 .حلق،اظافر،انف،شرجيه

 .أخذ عينات مياه مختلفه من  التي تم استخدامه في اعداد الطعام المشتبه به .٨

 .عقمه أخذ عينات اغذيه من بقايا الطعام المشته به  وتوضع في اكياس م .٩

اشتباه التسمم وترسل لرئيس قسم  حالهمن قبل المراقبين الذين باشرو   اعداد تقرير مفصل .١٠

 .صحة البيئة

  .ھات ذات الع1قه كل حسب تخصصهبعد ظھور النتائج يتم مخاطبة الج .١١

 أھم ا�عراض المصاحبة طبقاً �نواع التسمم الغذائي ٢- ٧

 ن الجراثيم المحتمل وجودھا مؤشراً للوجبة المشتبة بھا وع ا<عراض  تكونقد 

 .، حرارة)مائي ، مخاطي ، مدمم( اRم بالبطن إسھال  :ا<عراض الناتجة عن عدوى الجھاز المعوي �

غثيان، قيئ، دوخة، جفاف، زيادة إفراز اللعاب، :)كيميائية أو جرثومية(سموم الا<عراض الناتجة عن  �

 .ني بالفمإحساس بالتعب والخمول، توھج الوجه، إحساس بمذاق معد

دوخة، صعوبة التنفس والبلع، ):سموم بنوعيھاال(صبي نتيجة ا<عراض الناتجة عن إصابة الجھاز الع �

 .صداع، ازدواج النظر، ارتخاء ا<طراف، يفقدان الوعي

  تحديد حادثة التسمم الغذائي  ٣- ٧

وقت واحد  وھي ظھور أعراض مرضية متشابھة في شخصين أو أكثر تناو) طعاماً أو شراباً مشتركا في

وأحيانا تكون حادثة التسمم واضحة .  من خ1ل نتائج المختبرات عزل نفس الميكروب أو سمومه منھم وأ

ريباً قد توذلك لوجود عدد من ا<شخاص ) توجد بينھم معرفة ويعانون من نفس ا<عراض في وقت واح

  .نتيجة تناولھم طعاماً من مصدر واحد 

  تقسيم حا)ت التسمم الغذائي •

عند وقوع حادثة :تعريف للحالة <ن ذلك يساعد على تصنيف ا<شخاص كحالة إصابة أم )  فمث1ً ب وضع يج

حالتين يجب أن تتوفر التسمم غذائي فإن الشخص قد يشكو من إسھال، أو إسھال وقيئ فترة زمنية معينة وفي 

 ويمكن.  ساعة ٢٤خ1ل  معلومات عن ا*سھال فقد يكون مائي أو مخاطي إلى جانب عدد مرات ا*سھال

 ـ: تقسيمھا إلى 

أعراض المرض المتوقع في نفس الفترة الزمنية والتحاليل المخبرية تدل في تطابق يوجد : حالة مشتبھة �

  جراثيم من المصابالعلى وجود عدوى ولكن لم يتم عزل 

والتحاليل تؤكد رة الزمنية إذا كانت ا<عراض تطابق أعراض المرض المتوقع في نفس الفت: حالة مؤكدة �

  .تم عزل الميكروب من المصابذلك و



  برنامج سالمة االغذية سابع                              الالفصل                             صحة البيئةب العاملنيدليل 
  

 
 

 
﴿ 
 

٥٣  
 

﴾ 
 

dablool@yahoo.com 
 

www.mrhb.gov.sa 
 

 الوقت  •

 ،التاريخ لكل مصابوويسجل الوقت فترة الحضانة وھي الفترة التي تبدأ من تناول الطعام المشتبه إلى ظھور 

على حسب ا<عراض الظاھرة على المصابين فإذا كان ومعرفة ما تناوله المصابون قبل ظھور ا<عراض  و

 ٢٠إلى  ٦ رجوع بضع ساعات وإذا كان إسھا)ً مع اRم بالبطن فيجب الرجوع مدة تتراوح بينقيئاً فيجب ال

 – ١٢، أما إذا كانت ا<عراض مصحوبة بحرارة فيجب الرجوع مدة تتراوح بين ساعة قبل ظھور ا<عراض

  . ساعة ٧٢

 ا<شخاص   •

الحا)ت ا<خرى التي لم تراجع المستشفى كننا تحديد عدد مالمصابين ي وعند معرفة عدد الذين تناولوا الطعام 

، مكان ا*قامة ومكان تناول الطعام عراض بسيطة كما يجب معرفة العمر، الجنس، الجنسيةربما *ن ا<

  .ثم حساب معدل ا*صابة المشتبه فيه ومن

  

 ل ا�غذية امع ٤- ٧

ومن خ1ل مشتبه بھا، ا)طعمة ال وحفظ ين شاركوا مباشرة في إعداد وطھييجب مقابلة جميع ا<شخاص الذ

استجوابھم يتم التعرف على معلومات كافية عن الطعام الذي تم تجھيزه واستھ1كه من خ1ل جدول يوضح 

الخطوات ا<ساسية المتبعة من بداية تحضير الطعام إلى أن يتم استھ1كه وبذا يمكن تحيد المرحلة التي تم فيھا 

  . تلوث الطعام المشتبه

  

  مم الغذائي مصادر التلوث والتس ٥- ٧

إن التسمم الناتج عن تلوث الطعام إما أن يكون من مصدر جرثومي أو غير جرثومي وأن المصادر الجرثومية 

التي تفرزھا بعض  Exotoxins بالسموم الخارجيهالتسمم  مثل ،البكتيريا والفطرياتتشمل بعض أنواع 

وقد أثبتت .  S.aureusرات العنقودية الذھبية المكو بكترياالجراثيم في الطعام أثناء عملية التكاثر فيه مثل 

ا*حصائيات أن أكثر حا)ت التسمم الجرثومي تحدث من تلوث الطعام بالبكتيريا بأنواع السالموني1 

Salmonellae   وأنواع المطثية ـ خاصة المطثية الحاطمةCl.perfringens  والمكورات العنقودية الذھبية 

S.aureus ت وأكثرھا شيوعاً العصوية السيروسية وبعض أنواع العصوياB.cereus   وقد يحدث التسمم

وتشير التقارير العالمية أن أغلب  Campylobacterالغذائي نتيجة تلوث الطعام بجرثومة الكمبايلوباكتر  

من % ٩٠حا)ت التسمم الجرثومي تحدث من ا*صابة بأنواع السالموني1 إذا تصل نسبتھا إلى أكثر من 

)ت التسمم وھي توجد في لحوم الدواجن واللحوم الطازجة ا<خرى بكمية قليلة ولكنھا ) توجد في مجموع حا

ثم المكورات العنقودية الذھبية، و بالنسبة للمطثية الحاطمة % ٥الطعام المطھي جيداً تليھا المطثية الحاطمة 
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ة ما تكون موجودة في الطعام بأعداد والمكورات العنقودية والعصوية السيروسية وا*شيريكية القولونية فعاد

قليلة ولكن ارتفاع أعدادھا إلى المليون أو أكثر سواءاً بالطعام الطازج أو المطھي يؤدي إلى حدوث تسمم غذائي 

أما التسمم غير الجرثومي فيحدث نتيجة لتلوث الطعام بمصدر حيواني أو عن طريق النباتات السامة وبعض  .

  ا المعادن الثقيلة ومركباتھاالمواد الكيميائية وأھمھ

  

  طرق جمع العينات للمختبر  ٦- ٧

التي ات ا<دوات ال1زمة لجمع العينالحقيبه وان يتاكد من انھا تحتوي على أن يأخذ معه  المراقب الوبائي على 

من ا<فضل أن تؤخذ العينات طبقاً لXعراض الظاھرة على المريض لتوفير الجھد والوقت و . تم ذكرھا سابقا

ذا كانت ا<عراض مصحوبة بقيء تؤخذ عينة قيئ وإذا كان إسھال تؤخذ عينة براز أو مسحة شرجية ويجب فإ

  .أن يتم أخذ العينات إلى المختبر في وقت قصير ضماناً *يجابية الفحوص المخبرية 

  جمع العينات من المصابين  ١-٦- ٧

ذ العينات عند أول مقابلة يكون المصابون أكثر تعاوناً وقت المرض لذا يجب الحرص على أخعموما 

حيث  ،حيث أن بعض ميكروبات التسمم الغذائي تبقى في ا<معاء لمدة قصيرة بعد ظھور ا<عراض ، للمرضى

يجب عند جمع العينات معرفة الدواء المتناول  او ، ع1جاي أخذ العينات قبل أن يتناول المريض  يفضل

خت1ف طبيعة ا<عراض المصاحبة عينات التي يتم جمعھا باختلف الوت .ومقدار الجرعة والوقت الذي أخذ فيه 

للتسمم حيث تؤخذ عينة من القيء أو براز أو مسحة شرجية إذا كان المريض يشكو من إسھال أو مسحة من 

تقرح جلدي ظاھر أو من الحلق أو ا<نف إذا كان ھناك شك في أن المريض الذي قام بإعداد الطعام حامل 

يجب جمع  . ا كان المريض يشكو من حمى ووھن ذعينات دم وريدي إ ذكما يمكن أخ.  Carrierللجراثيم 

وفي وقت ، في أسرع ونقلھا إلى المختبر ويجب أخذ العينات . العينات في قوارير زجاجية أو ب1ستيكية معقمة 

 Stuart وسط استيورات: حالة تعذر توصيلھا بسرعة يلزم تزريعھا في أوساط مناسبة لنقل الجراثيم مثل 

transport medium    أو وسط أيميAmies transport medium     أو وسط ملح الطعام بالجلسرول

Buffered glycerol saline medium  . (وھذه ا<وساط تحول دون ھ1ك الجراثيم خ1ل فترة نقلھا و

مجھزة  ث1جات ب1ستيكام تزيد من أعدادھا بشكل يؤثر في النتائج المخبرية كما يمكن نقل العينات باستخد

  .بوسائل التبريد 

  جمع العينات من ا�طعمة المشتبه به ٢-٦- ٧

من المتبقي من الطعام المتناول ي، ومن نه أدى للتسمم أو التلوث الغذائمن كل طعام يشتبه في أوتؤخذ العينات 

عام إذا ما أحس الطربما يفكر البعض في التخلص من (ومن الطعام المحفوظ ومن الطعام الملقى في النفايات 

البيض : من المواد ا<ولية التي استخدمت في تحضير الطعام المشتبه وتشمل ھذه المواد ، و)بأن أحد قد تسمم
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تدوين أي معلومات ذات صلة أثناء جمع ويجب . الخ.. وا<لبان واللحوم المفرومة وأنواع القشطة والمايونيز 

ية واسم الموزع وتاريخ التصنيع وإنتھاء الص1حية ورقم ا*نتاج العينات مثل الشركة الصانعة للمواد الغذائ

ترسل العينات إلى المختبر لفحصھا و ،وتؤخذ العينات بحذر شديد باستخدام وسائل الس1مة في أوعية مناسبة

والتعرف على الجراثيم المسببة للتسمم أو التلوث الغذائي ويجب حفظ ا<طعمة في ث1جات لحين اكتمال جمع 

عينات المطلوبة وفي حالة بعد المختبر عن مكان الحادثة توضع العينات في حافظة ثلج قبل إرسالھا وفي حالة ال

درجة مئوية <ن درجة التجمد  ٤إرسال العينات في أوعية مبردة في1حظ عدم وضعھا في درجة تبريد أقل من 

لزم حفظ ا<طعمة المجمدة في حالتھا لحين كما ي، يم التي تتسبب في التسمم الغذائيتؤدي إلى قتل بعض الجراث

الوعاء الذي تؤخذ فيه العينة رقم المصاب ورقم العينة ويحكم قفل الوعاء باستخدام  بطاقة فحصھا ويكتب على 

بدون تمزيق الشريط ثم يكتب على الشريط تاريخ ووقت إعداد العينة  الوعاء  فتح ) يمكنبحيث  ،شريط )صق

تعتمد على حالة تلك ا<غذية فاذا كانت بھا التي تؤخذ من ا<طعمة المشتبھة ة العينات كميفان عامه  وبصفه .

 - ٢٠٠تؤخذ ف ا<طعمة السائلةاما  جرام تقريباً  ٤٥٠ -٢٠٠تؤخذ عينات زنة ف وشبة الصلبة اصلبة ا<طعمة 

 .إذا كانت كمية الطعام أقل مما ذكر فتؤخذ كلھا ، وملليلتر  ١٠٠٠

  مال ا�غذية جمع العينات من ع ٣-٦- ٧

عندما يشتبه في أن تلوث الطعام قد يكون مصدره عمال ا<غذية ، فإن دور المختبر يأتي مكم1ً لدور 

تعبئة ، وادة ما يشمل معاينة عمال ا<غذية، وإجراء الكشف ا*كلينيكي عليھما)ستقصاء الوبائي الذي ع

، مثل المحتملة للعدوى في أجسام العمالمصادر حث عن البويبدأ دور المختبر بال .ا*ستمارات ال1زمة لذلك 

روق في ا<جزاء العارية من ، والجروح والحأو ا*لتھابات الجلدية الخفيفة) Pimples(البثور الجلدية الملتھبة 

ناك أعراض )ضطراب ، كما يسأل عامل الغذاء عن آخر مرض أصيب به ، خصوصاً إذا كانت ھالجسم

معلومات الخاصة بتواريخ مرضه وغيابه عن العمل ، وتجمع العينات من عمال ، وتسجل كل الالجھاز الھضمي

  :ا<غذية على النحو التالي 

إذا اشتبه في أن التسمم الغذائي ناتج من التلوث بالمكورات العنقودية ، تؤخذ مسحة من الجزء ا<سفل من  �

توضع كل عينة في . رجية كما تؤخذ عينة أخرى ش. فتحة ا<نف ، ومن أي قرحة جلدية ، لكل عامل 

 . حسب توصية المختبر) Transport medium(محلول حافظ معقم أو وسط نقل 

، أو أي من ، أو المطثية الحاطمة)Shigella(1 جيعام ملوثاً بالسالموني1، أو الشعندما يشتبه أن يكون الط �

من البراز بعد إعطائه  عامل قارورة *حضار عينةال، يعطى اثيم التي ينتج عنھا إلتھاب معويالجر

 .مع العينةالتعليمات ال1زمة عن كيفية ج
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  العينات من أماكن تحضير الطعام جمع  ٤-٦- ٧

. قد يكون المكان الذي تم فيه إعداد الطعام ملوثاً ، وقد يكون التلوث ناتجاً من ا<واني أو اR)ت المستخدمة 

مة أخرى إن كان المكان  الذي يتم فيه تجھيز أو تقطيع كما أن ا<طعمة الملوثة قد تنتقل منھا الجراثيم إلى أطع

 أماكن: لذلك في حالة استقصاء حا)ت التسمم الغذائي يجب أن يشمل الفحص أخذ عينات من . الطعام ملوثاً 

في كل ھذه و .واض غسيل الطعام حأو ا<واني التي أعد فيھا الطعام ، تقطيع وتجھيز اللحوم والخضروات 

مسح بھا أكبر مساحة ممكنة من السطح أو الحوض أو ت، ومبللة بالماء) Swabs(سحات الحا)ت تؤخذ م

وإن أمكن يغسل سطح المكان بماء يتم جمعه في إناء نظيف ومعقم وتخلط كمية منه مع كمية مساوية . ا*ناء 

وذلك قبل إجراء )  Double strength nutrient broth(من وسط الحساء المغذي مضاعف التركيز 

  .فحوصات الكشف المخبري عليه 
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  برنامج مراقبة التخلص اXمن من النفايات الطبية  .٨

 ،المستشفيات مثل  مختلف المنشآت الصحيةمصطلح النفايات الطبية على النفايات المفرزة من  اطلققد ل

ويعتبر الغرض الرئيسي  .ا<خرى وجميع المؤسسات الطبية والبيطرية ،المختبرات ،العيادات ،المراكز الصحية

من مراقبة النفايات الطبية ھو ا*ق1ل من أضرار تلك المصادر الخطرة ووقاية المرضى والعاملين في ھذه 

المنشات الصحية التاكد من ان ويعتبر الھدف الرئيسي من ھذا البرنامج  .وحماية صحة البيئة منھا المنشآت 

صحة العاملين في إدارة النفايات الطبية للتأكد من إتباع ا<سلوب اRمن  امج لرصد أنشطة س1مة ونتطبيق بر

التنبه على المسئولين عن تداول النفايات الطبية  و .في تداول وتخزين ومعالجة والتخلص من النفايات الطبية

ومة لXدوات بضرورة ا)لتزام باستعمال أدوات الوقاية والس1مة من ا<قنعة والقفازات خاصة القفازات المقا

 .١١الجدول رقم  الحادة والم1بس الواقية مثل ا<فرول والمعطف الواقي من ا<تربة، ا<حذية الصلبة السميكة

تنفيذ برامج للنظافة ، والتاكد من ات من أھم معايير الس1مة الواجبحماية العاملين من التعرض ل^صاب )ن 

طبية لجميع العاملين سوحات مإجراء والتاكد من يات الطبية وعمال جمع النفا هالفئات الطبي لجميع هالشخصي

خاصة عند بداية  فئات المعرضه للنفايات الطبيه جميع ال وتحصينالمشاركين في التعامل مع النفايات الطبية 

ير اخ، وبرنامجاً لمتابعة إصابات المعرضين للنفايات الطبية داخل المنشأة وجود   ، والتاكد من ا)لتحاق بالعمل

كما يجب على . ود عقود سارية الص1حية مع احد الشركات المتخصصه في نقل النفايات الطبيه التاكد من وج

المراقب الوبائي بصحة البيئة ان يكون على علم والمام بالمعلومات والمصطلحات وا)دوات المستخدمة  في 

  .نورد بعض النقاط المھمه فيه برنامج النفايات الطبيه وسوف

  لنفايات الطبية ع اللتعامل مرة اXمنة Hداا ١- ٨

النفايات الطبية سواء أثناء التداول أو  التعامل مع يجب أن تبذل الجھود في جميع مراحل : ا*دارة  - أ

على كل من النفايات تلك ، وذلك ل^ق1ل من مخاطر المعالجة أو التخلص النھائي منھاالتخزين أو النقل أو 

أن تشكل لجنة خاصة بالنفايات الطبية وفي حالة  لھا نفايات طبيه كل منشأة يجب على كما . الصحة والبيئة

اء من ضللجنة من أع، وتتكون ھذه ات الطبية إلى لجنة مكافحة العدوىتعذر ذلك تضاف مسؤوليات النفايا

 رئيس ،مكافحة العدوى مسئول ،، التمريضالع1قة مثل الصيدلة، المختبراتالمدراء ورؤساء ا<قسام ذات 

 .ت المساندةقسم الخدما

 توفير بحيث يكون تشملالتخطيط *نشاء أحد المنشآت الصحية تبدا العملية من بدايه مرحله : التخطيط - ب

*دارة النفايات الطبية  هيجب إعداد خطوكذلك  .الكافية لبرامج إدارة النفايات الطبيةال1زمه و لمتطلبات ا

لتعامل مع النفايات الطبية بالمنشأة وكيفيه لوضع القائم لم تقييتشمل القائمه آت الصحية في جميع المنش

وارد المتاحة لملمراجعة وكذلك تحتاج )جراء . مسئولياتالالتكلفة و ،وأسلوب العمل، التجھيزات

 .كل عام مره خطة بصفة منتظمة لاث يحدتو ،ھاوإمكانية إيجاد بدائل لتحسين خطةالالمخصصة لتنفيذ 
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تأھيل جامعي في  ذو(تأھيل مناسب *دارة النفايات  ورلدى المستشفى مسئول ذب أن يتوفيج: العمالة  - ت

 .دارة النفاياتد الواجبات والمسؤوليات كتابة <ي من العاملين في برنامج إيتحديقوم ب ).الصحة العامة

نفايات يجب تصميم برامج تدريبية سواء لتأھيل العمالة الحديثة التي ستتولى العمل في برامج ال: التدريب - ث

معلومات عند إعداد البرامج التدريبية يجب أن تحتوي على و   ،الطبية أو لرفع مستوى القائمين بالعمل

ر المختصين في برنامج إدارة النفايات ادواتحديد ، ومسؤوليات العاملين، أسس إدارة النفايات الطبية عن

 .الطبية

ة منفصلة تماماً عن النفايات الطبية غير الخطرة بوسيل هخطرللطبية ايجب أن تعالج النفايات ا: التشغيل  - ج

قواعد حماية البيئة عند اختيار  مع مراعاة.على البيئة  وذلك حتى ) يشكل ناتج المعالجة النھائية خطورة

مشعة منخفضة المستوى أو ذات العمر النصفي القصير لتخزين المواد افيمكن  .طريقة التخلص النھائي

فترة من الوقت حتى يتم التأكد من لالع1ج الطبي طبقاً ل^حتياطات الخاصة بھا المستخدمة في التشخيص و

 .التخلص منھا باعتبارھا أحد أنواع النفايات الطبية الخطرة  يتمتحللھا إشعاعياً وزوال خطرھا، بعدھا 

 حيث منھا لدي النفايات الطبية التخلص اRمن منبمراجعة برامج  المنشأة الصحية أن تقوم يجب: المراجعه - ح

ق1ل من )او فرزعمليه التحسين أسلوب و  ،داخل المنشأةكل نوع  هتقدير كميوتحديد أنواع النفايات 

المراجعة أحد المسئولين  عمليه يتولى  بحيث .تقييم أعداد وأنواع الحاويات المطلوبة ، و النفايات الخطرة

 .التمريض دارةواالمنشأة عن إدارة النفايات بالتعاون مع رؤساء ا<قسام ب

  

 النفايات الطبية  ٢- ٨

من كميات كبيره عنھاالمستشفيات والعيادات والمراكز وغيرھا من المرافق الصحية ا<خرى ينتج ثناء عمل أ

نفايات ا<دوية  ،ا<دوات الحادة الملوثة ،نفايات ا<جزاء البشرية ،النفايات المعدية التي تشمل النفايات الطبية 

  :وتقسم الي  . والمواد المشعة الخطرة على الصحة يماوياتمنتھية الص1حية والك

 النفايات الطبية غير الخطرة   ١-٢- ٨

ع من انوعامل ھذا ا)تو، ية الخطرة أو المشعةئعلى النفايات المعدية أو الكيما غير محتويةالھي جميع النفايات 

  .النفايات معاملة النفايات المنزلية 

  رة النفايات الطبية الخط  ٢-٢- ٨

المشعة و تتطلب  وا ية ئالمواد الكيما وال القابلة للعدوى العواممن  تحتوي على اي نوع ھي النفايات التي 

لجمعھا خاصه متطلبات كل نوع منھا ليستلزم وفيما يلي سبعة أنواع  .والتخلص منھا تداولھافي الحرص 

  :والتخلص منھا
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  �جزاء وبقايا ا�عضاء البشرية نفايات ا •

التجارب حيوانات ، جثث هالمشيم  ،الجنينية ه نسجا) ،ا<عضاء البشرية وانسجة تحتوي على اتي وھي ال

وا<عضاء البشرية والنسج  هنسجويلزم التخلص من جميع ا) الحيويهالسوائل  ، الدم ومشتقاتهبالمختبرات ، 

  .ھـ١٤٠٥صفر  ٢١يخ  وتار ٨٠٩٩ رقم الجنينية والمشيمية في المدافن الرسمية إنفاذاً لنص الفتوى

  النفايات المعدية  •

، اتالفطري ،الطفيليات ،الفيروسات ،المعدية نتيجة تلوثھا بالبكتريا ھي النفايات التي قد تنقل أي من ا<مراض

  .حميات جميع النفايات التي تفرز من عنابر العزل أو العراض الطبية ووبقايا المواد المستخدمة في ا<

   الكيميائية النفايات  •

، أو الغازية المستخلصة من ا<نشطة التشخيصية أو المخبرية أو السائلة أو ية الصلبة، ئالمواد الكيماتمل وتش

نفايات على أنھا من ھذه اليجب أن تصنف  و. ةولحماية الصح. وإجراءات التطھير النظافهالمستخدمة في 

لھا صفة التآكل للمواد ، أن تكون سامة :  النوع الخطر إذا انطبق عليھا واحداً أو أكثر من الصفات التالية

قابلة )نفجار (نشطة من حيث التفاعل ، ١٢أو أكثر من  ٢ا<خرى أو إذا كانت قيمة الرقم الھيدروجيني أقل من 

سرطان أو المواد المحورة لل هالمسبب(المواد السامة للجينات ، )للحساسية  همسبب، ، نشطة في التفاعل مع الماء

  )هجنشوھات ا)تلل هأو مسبب

  النفايات الحادة  •

، المحاقن، والمباضع  الجراحية، والمناشير، والشفرات مثلحادة التي تحتوى على نھايات وتشمل النفايات 

  .أي أدوات حادة قد تسبب قطع أو وخز للجسمووالزجاج المھشم 

 ية نفايات ا�دو •

 تحديدالمسئول عن ال ويعتبر كبير الصيادلة ا<مصاللقاحات والتالفة، أو  دوية منتھية الص1حيةا< تشمل 

  .النفاياتھذه للتخلص من  المناسبالوقت 

  نفايات المواد المشعة  •

لمشعة الناتجة من استخدامھا في لغازية الملوثة بنويدات المواد اوتتضمن جميع المواد الصلبة والسائلة وا

  .فحوصات البشرية وفي إجراءات تشخيص وتحديد ا<ورام وع1جھاال

  العبوات المضغوطة •

ضغط مثل أكسيد النتروز وأكسيد ا*يثلين التشتمل على جميع العبوات التي تستخدم في تخزين الغازات تحت 

خطرة عندما يتسرب منھا الغازات نتيجة لتأكل الصنابير العبوات  وتصبح ھذه  ،وا<كسجين والھواء المضغوط

  . ھذه النفاياتبالشركة الموردة للتخلص من  المباشرتصال ا) يجبا<حوال  ھذهأو صمامات ا<مان بھا وفي 
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 في إدارة النفايات الطبية مصطلحات و تعاريف  ٣- ٨

  .عملية المعالجة ال1زمة لتقليل أعداد الكائنات الحية الدقيقة حتى تصل إلى المستويات اRمنة: التطھير  •

زية لينتج عنھا غازات وكميات قليلة من للنفايات الصلبة والسائلة والغا مراقبھي عملية اشتعال :الحرق  •

  .المواد غير القابلة ل1شتعال

ھي عملية يتم فيھا التخلص من النفايات العضوية باستخدام الحرارة المرتفعة في :التفكك شديد الحرارة  •

  .عدم وجود ا<وكسجين أو في وجود كميات قليلة منه

  بعثة من مداخن محارق النفايات الغازات والجسيمات العالقة المن: الغازات المنبعثة •

  .ھي عملية جمع النفايات *عادة استخدامھا في التصنيع أو إنتاج بعض المنتجات الجديدة : التدوير •

  .بطريقة تحمي البيئة هبطريقة للتخلص من النفايات الصلبة في التر: الدفن الصحي للنفايات •

ھا أنشطة تنتج عنھا نفايات طبيبة مثل المنشآت ھي المنشآت التي ل: الطبيه  المنشآت المفرزة للنفايات •

 . الصحية وشركات ا<دوية ومراكز ا<بحاث والمختبرات

  

  ر التعرض لنفايات الرعاية الطبيةمخاط ٤- ٨

والتي يطلق عليھا العدوى داخل  ،قد يصاب بعض المرضى في منشآت الرعاية الصحية بالعدوى الثانوية

بات بھذه العدوى إلى عدم مراعاة قواعد الصحة العامة والنظافة الشخصية ويعزى سبب ا*صا ،ا<قسام الطبية

وقد تكون ا*صابة نتيجة لعدم ا*عداد الجيد  ،سواء من قبل الفريق الطبي أو المرضى أنفسھم أو الزائرين

وقد  ،يةا*جراءات الطب فيللطعام أو تدني جودة نوعية المياه أو نتيجة لتلوث ا<دوات والمعدات المستخدمة 

تكون النفايات الطبية مصدراً ل^صابة بالعدوى للمرضى والفريق الطبي وعمال النظافة والمواطنين إذا لم يتم 

ويعتبر عزل مصادر العدوى من أسس مكافحة العدوى داخل المنشآت  .بطريقه آمنهتداولھا والتخلص منھا 

  .الصحية 

  
 للنفايات الطبية  المعرضة الفئات  ٥- ٨

عمال  عمال جمع النفايات، ،ومرافقي المرضى زوارا)داريين، الكوادر المساعدة، مرضات، ، الما<طباء

 .المعالجة و مواقع الدفنمثل التخلص من النفايات مواقع عمال  وكذلك.متداولي وناقلي النفايات و،المغاسل

  
  نفايات الطبية من ال العدوى  طرق انتقال  ٦- ٨

  المباشرةاHصابة  ١-٦- ٨

العناية أثناء تداول ا<دوات  طرق الوقاية و تشمل لنقل العدوى  همباشر هصابة با<دوات الحادة طريقتعتبر ا*

  .الحادة ووضعھا بعد ا)ستخدام مباشرة في الحاوية المخصصة لھا 
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  لمعدية وبقايا ا�نسجة البشرية النفايات ا ٢-٦- ٨

 طرق الوقاية طرق ، و تشمل لنفايات الملوثوت1مس الجلد مع ا، المتوقعة للعدوى ھي الدم الملوث الطرق

ا<ماكن المخدوشة من الجلد والحرص على عدم واستخدام القفازات والم1بس الوقاية مع تغطية الجروح 

   .م1مسة دم المريض للجلد وغسيل الدم عند م1مسته للجلد

  العدوى المنقولة بواسطة الھواء  ٣-٦- ٨

ن لمعدية يجب التأكد من عدم إصابة المرضى بالعدوى وفي حالة التأكد متلوث الھواء بمسببات ا<مراض ا عند

فة مستمرة في عنابر  صا<سطح ب اتخاذ إجراءات عزله كما يلزم نظافة بجإيجابية ا*صابة <حد المرضى ي

اختبار مدى تعرض  طرق الوقاية، وتشمل ع ضرورة استعمال الم1بس الواقيةالمرضى وأماكن العمل م

من الجلد التي قد تتعرض للعدوى وضرورة لبس  جروحهتغطية الجروح وا<ماكن الم معلعدوى المرضى ل

  .بعد كل استعمال  شراشف وا)غطيهالم1بس الواقية وتعقيم الم1بس وال

   طرق اخرى ٤-٦- ٨

والعين ويعتبر كل من الجلد او مشعه قابلة ل1شتعال او آكلة او ية وا<دوية قد تكون سامة ئنفايات المواد الكيما

، وقد تصيب ھذه النفايات الجسم عن طريق ا<تربة والرزاز الملوث أو ثر ا<عضاء تأثراً والرئتين أك

 .ائلة للمريضامتصاصھا من خ1ل الجلد أو تناولھا مع الغذاء الملوث أو من خ1ل التعرض ل^فرازات الس

يان والصداع أو ا*صابة س والغثالمركبات قد تكون مھيجة للجلد والعين وبعضھا يسبب دوار الرأبعض 

 تراوح ويمن النفايات اRمن قواعد التخلص والتقيد بالحرص الشديد وتشمل طرق الوقاية  .جلدية مراض أب

ية بالجسم إذا كان تأثير التعرض للنفايات المشعة من الصداع ودوار الرأس والقيء إلى التأثير على المواد الجين

   .التعرض شديداً 

  ت الطبية جمع النفايا ٧- ٨

سام يجب تصنيفھا وفرزھا با<قسام الطبية وأق كمامع النفايات غير الخطرة النفايات الطبية يجب أ) تخلط 

، ويتولى الفريق الطبي المسؤولية المباشرة نحو التالي تقليل مخاطر التلوثبوھا المرضى حتى يمكن تقليل كميات

مراعاة النقاط التالية في  ويجب ، الھ أكثر الفئات إفرازاً  تصنيف وفرز ھذه النفايات با<قسام الطبية لكونھم

 : جمعالعملية 

 .ومحكمة الغلق بعيدة عن المرضىھا حاويات مميزة ا<لوان طبقاً لنوعفي النفايات  توضع •

لغائط من مثل ا(إجراء المعالجة المبدئية داخل ا<قسام الطبية المفرزة للنفايات شديدة العدوى  يفضل •

قبل ، اتالمطھرتعقيمھا في ا<توك1ف أو تطھيرھا بواسطة بوذلك . )لبيئات الحيويهيرا، امرضى الكول

 .جمع النفايات الطبية نقاط وضعھا في 
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شعار كما يجب طبع ، ذات المصدر ا*شعاعييعتبر رئيس قسم ا<شعة مسئو) عن تأمين جمع المواد  •

 .لموادا تلكعلى الحاويات المخصصة ل  بشكل واضح*شعاع النووي ا

لتلك النفايات على كل من ا<كياس والحاويات المخصصة شعار النفايات الحيوية الخطرة  طباعة يجب أن  •

 .العربية وا*نجليزية نفايات طبية  باللغتين واضح يكتب عليھا بخط  و )   ٥( في الشكل رقم  كما

م الطبية كما يجب أن يلصق عليھا ا<قسالنفايات قبل أن تنقل من يجب أن تغلق ا<كياس المحتوية على ا •

م النفايات التي تالخاصه بالمعلومات  تشتمل على بحيث ،النفايات التي تحتويھاب الخاصهمعلومات البطاقة 

رجوع إلى ھذه وكذلك ال، سلوب ممارسة التعامل مع النفاياتمن كل موقع حتى يمكن مراقبة أ ھاجمع

 .دثواحالالبطاقات عند 

النفايات الطبية على الخطوات الصحيحة لعمليات وتصنيف جمع لعاملين في نقاط تدريب ايجب تأھيل و •

 .ھامناRمن والتخلص  ، تخزين، التصنيف ، الجمع ال

  
  ل وتخزين ونقل النفايات الطبية تداو  ٨- ٨

داخل المنشأة الصحية وذلك  ھاإلى الموقع المخصص لتخزين ھانقل يجب كياس النفايات أفور ا)نتھاء من إعداد 

  . لمعالجة والتخلص النھائياوقع مأة أو نقلھا خارج المنشأة إلى سواء لمعالجتھا والتخلص منھا داخل المنش

  
 التداول  ١-٨- ٨

الحاوية المخصصة لكل نوع يتم غلقھا بإحكام بمعرفة المسئول  فيع ا<كياس يف النفايات الطبية وتجميتصن بعد

عمال النظافة تولى يبعد ذلك  ،نفايات ولصقھا البطاقة معلومات  ثم يتولى تعبئة البيانات على ،الطبيبالقسم 

 ،في مراكز التجميع الرئيسية لتجمع يامرتين على ا<قل يوم هبصفة منتظممن ا<قسام ھا مسؤولية جمع ونقل

 ٢٤النفايات الطبية محدودة فإنه يجب أ) تخزن بھذه المواقع <كثر من  يهكم التي تكون فيھاالمنشات وفي 

بحيث  لھذا الغرض مصممة عربة أو تروللي ويجب أن تنقل النفايات في . عند درجات الحرارة العاديةواعة س

ه مع يوميبصفة  ھايراعى عند تصميمھا سھولة تنظيفھا وإحكامھا حتى ) يتسرب منھا أي نفايات ويجب غسل

الحاويات او ا<كياس أن تكون : اة نقل يجب مراععمليه الوعند . او أكثر معالجتھا بالمطھرات مرة كل أسبوع 

تضم للجسم أثناء التداول أو )،و الجزء ا<على أثناء التداول ھا من أن نمسك، ويتم نقلھا بحرص ، محكمة الغلق

  أ) تمX  ، وتمسك با<يدي من أسفل

 حيث  تمزقھاا<كياس تحاشياً من  وا كبس الحاويات تضغط أو ) تو بالنفايات <كثر من ث1ث أرباع حجمھا 

وعند إصابة احد العاملين بأحد  .ر النفايات المتسربة سواء من الحاويات أو عربات النقل شديدة الخطورةعتبت

تحصين جميع العاملين في ان يتم ضرورة  ، مع على الطبيب *جراء ال1زم طبياً  النفايات الحادة يعرض فوراً 

 .ا)لتھاب الكبدي بيتوفر لھا لقاحات مثل  ا<مراض المعديه التيالطبية ضد تداول النفايات 
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 التخزين  ٢-٨- ٨

غير الخطرة التي تجمع في أكياس سوداء واليجب اعتماد موقعاً مركزياً لتجميع النفايات الطبية الخطرة 

زود بأدوات النظافة الم1ئمة ومواد التطھير مومحكمة الغلق محاطة بسور أن يكون مركز ھذا الويشترط في 

ايضا ويجب أن يزود  ،وعند تنظيف النفايات المنسكبةاعند الطوارئ و  ستمرةبصفة م  الھاتعقيم )ستعموال

كما يجب  ،ا*ضاءة و يكون جيد التھوية  ، بحيثكيفمبيجب أن يزود  وق بأدوات الس1مة والحماية ضد الحري

القوارض ومصمم بحيث يمنع دخول ، مخازن ا<طعمة الطازجة والمطابخ أن يكون الموقع بعيداً عن

وبصفه عامه  . تخصصين في مجال النفايات الطبيةم إلى أفراد وقعالم اويسند إدارة ھذ . والحشرات والطيور 

ساعة عند درجة  ٢٤يجب أ) تزيد عن ھذه ان الفترة الزمنية الموصى بھا لخزن النفايات في مراكز التجميع ف

يلزم حفظھا في الث1جة حتى فية الجلدية والمشيمية وا<عضاء البشر ةنسجا) فيما يخصاما  ،الحرارة العادية

  .يتم دفنھا

  
  النقل  ٣-٨- ٨

تنقل النفايات الطبية من مواقع التجميع المركزية *تمام المعالجة سواء داخل أو خارج المنشأة والتخلص النھائي 

وتعتبر   ،ئة، ويشترط أن تكون محكمة الغلق حتى ) تتسرب النفايات منھا إلى البيفي وسائل مناسبة منھا

الناق1ت التي ترفع حاوياتھا وتھبطھا ذاتياً أثناء تعبئة وتفريغ النفايات من أنسب الحاويات التي تستخدم في 

الناق1ت ذات المكابس في نقل النفايات  اوو) ينصح باستخدام الناق1ت العادية ذات الصناديق المفتوحة ، نقلال

طبية وسائق الناق1ت أن يكونوا على إلمام كامل بجميع الخطوات التي ويجب على عمال نقل النفايات ال .الطبية

ويقوم الشخص المسئول عن مركز تجميع النفايات الطبية بتعبئة  .اتخاذھا في حالة انسكاب النفاياتيجب 

ى شحنة المنقولة مثل نوع النفايات الطبية الخطرة وكمياتھا ويسلم ھذا النموذج إلالبيانات بخاص النموذج ال

اعادة السائق ليتم التوقيع عليه با)ست1م من قبل الشخص المسول عن موقع وصول النفايات ويتولى السائق 

  .النقل اRمن للنفايات الطبيةلتمتم عمليه لضمان  أةتسليم النموذج الموقع إلى إدارة المنش
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  درجة ا<ھمية لم1بس الوقاية) : ١١(  قم جدول ر                            

  درجة ا<ھمية  نوع الم1بس الوقاية

  أساسية  )للفئات الطبية(القفازات الطبية 

للعمالة (القفازات المقاومة لXدوات الحادة 

  )المساندة وعمال جمع النفايات

  أساسية

  أساسية  ، والمعطف الواقي من ا<تربة والمرايلا<فرول

  أساسية  <حذية الصلبةمعدات حماية ا<رجل أو ا

  تعتمد على طبيعية عمل ا<شخاص  أقنعة الوجه الواقية للجھاز التنفسي

  تعتمد على طبيعية عمل ا<شخاص  النظارات الواقية 

  تعتمد على طبيعية عمل ا<شخاص  أدوات وقاية ا<ذن 

  تعتمد على طبيعة عمل ا<شخاص  الخوذة 
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  يوضح انواع النفايات والوان ا)كياس المستخدمة):  ٥(  لشكل رقم ا
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  برنامج مراقبة المنشات  .٩

يمثل وزارة الصحة كعضو في اللجنة التي تتضمن  رعاية الصحية ا<وليةفي مركز المراقب الوبائيات 

ومھمة ھذه اللجنة عضواً من المركز الصحي وعضو من البلدية وعضو من ا<مارة وعضوا من الشرطة 

المرور على مساكن عمال المؤسسات والشركات وا)ربطة ومساكن المساجد والمعسكرات ومراقبتھا *نه 

ثبت أن مثل ھذة التجمعات دائماً ما تظھر فيھا بعض المخالفات الصحية مما قد يفسد البيئة من حولھا وتكون 

ة واحدة كل ث1ثة لمرور على ھذة المنشات ان وجدت مرلذا تقوم ھذه اللجنة با.  سبباً )نتشار بعض ا<مراض

يتم تسجيل تاريخ وساعة الزيارة والموقع في سجل الزيارات الميدانية ثم تسجل النتائج   .أشھر على ا<قل

  . وتحفظ صورة من تقرير الزيارة في ملف خاص على غرار ما يتم في زيارات مراقبة ا<غذية 

 

 لبيئي للمنشات  كيفية مراقبة اDصحاح ا ١- ٩

توفير السكن للتاكد من  المرور على مساكن عمال المؤسسات والشركات ومراقبتھا بمراقب الوبائيات يقوم 

  :أعمال المراقبة التركز على عدة نقاط  الصحي المناسب وتشمل

  التھوية  �

المناطق الطبيعية بو يجب أن يكون المبنى بجميع مرافقه جيد التھوية وتستخدم التھوية ا)صطناعية       

  الحارة 

  

  المطبخ وصالة الطعام �

 .يجب توفر مغاسل لغسل ا<يدي - أ

 .وسھلة التنظيف، أن تكون أرضية المطبخ من مواد ملساء غير ماصة  - ب

 .أن تكون جدران المطبخ ملساء وقابلة للتنظيف - ت

 .توفر نظام صرف صحي مناسب لصرف مخلفات المطبخ السائلة - ث

 .لغسل ا<واني وا<دوات) ر قابلة للصدأغي(أن يزود المطبخ بأحواض  - ج

 .أن تغطي النوافذ بسلك شبكي ضيق الفتحات لمنع دخول القوارض والحشرات - ح
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يحب أن يلحق بالمطبخ مستودع مستقل للمواد الغذائية يراعى فيه ا)شتراطات الصحية ال1زمة لنقل  - خ

 .طريقة التخزينوتخزين وتداول المواد الغذائية مثل درجة الحرارة ونسبة الرطوبة و

 

  المنشات  اشتراطات العاملين بمطبخ �

 .حصول العاملين على شھادات صحية سارية المفعول تثبت خلوھم من ا<مراض المعدية - أ

 .يحصن جميع العاملين ضد التيفوئيد والحمى الشوكية وأي تحصينات أخرى  - ب

 .وتقليم أظافرھم باستمرار أن يكون جميع العاملين حسنى المظھر مع العناية التامة بنظافة أيدائھم - ت

 .ال زياً نظيفاً وقت العملعميحب ارتداء ال - ث

 .منع التدخين في أماكن العمل وا)بتعاد عن العادات السيئة والضارة - ج

  التجھيزات �

 .من مصائد الحشرات هكافيد اعديجب أن تتوفر ا - أ

 .يجب أن تغسل أواني المطبخ قبل وبعد ا)ستعمال - ب

 .تيجب أن يحفظ الطعام في ث1جا - ت

 .يجب أن تؤمن حاويات محكمة الغلق لتجميع مخلفات ا<طعمة والتخلص منھا  - ث

 . ا)ھتمام بنظافة ا<رضيات والحاويات والطاو)ت في المطبخ وصالة الطعام - ج

وعلى أن تكون ا<بواب والنوافذ ذات أسطح .يجب تركيب سلك شبكي على النوافذ: ا<بواب والنوافذ �

  .يسھل تنظيفھا، ومحكمة الغلق

 .يجب أن يكون موقع دورات المياه منفص1ً عن أماكن الطعام: دورات المياه �

 .تزود بمراوح شفط وإنارة  - أ

 ).سيفون(تزود بصندوق طرد  - ب

 .تزود دورات المياه بمواد النظافة والمطھرات - ت

  مياه الشرب �

في حالة و .يجب أن تتوافر مياه الشرب بكمية كافية ومن مصدر صحي مأمون وصالحة ل1ستھ1ك اRدمي

وجود خزانات مياه بجب أن تكون غير قابلة للصدأ والتفاعل وتنظف دورياً وإذا كانت الخزانات أرضية يجب 

  .أن تكون جدرانھا ملساء وغير قابلة للرشح منھا وإليھا

  تصريف الفض1ت والمياه �
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دة عن الخزانات تكون بعي) بيارة(يتم تصريف الفض1ت والمياه إلى شبكة الصرف الصحي أو حفرة امتصاص 

وتكون جميع فتحات الصرف الصحي ذات أغطية . ياه الشرب بمسافة ) تقل عن عشرة أمتارما<رضية ل

  .محكمة الغلق

  النظافة العامة والصيانة  �

 .ا)لتزام بنظافة وس1مة ا<رضيات وصيانة جميع مرافق السكن - أ

ة وسليمة في المرمى الخاص توضع المخلفات في أكياس ب1ستيك ويتم التخلص منھا بطريقة صحي  --  بب

    .بالنفايات البلدية

  اDصحاح البيئي في الكوارث امج بر .١٠

يكون لھا تأثير على صحة ا)نسان  قد و الطواري والكوارث في اي مكان في العالم،ن تحدث حا)ت ايمكن 

ولذلك افردت  ،ثالمياه وخدمات ا)صحاح ونواقل المرض والتلوشبكات الحيوية وا)جتماعية والتحتيه والبنية 

منظمة الصحة العالمية  دليل خاص تحت اسم صحة البيئة في الطواري والكوارث يتعامل مع المشك1ت من 

وجة نظر الشخص الذي يضع مسؤولية صحة البيئة نصب عينية قبل واثناء وعقب حدوث الطواري 

د في اطار خطط صحية شاملة والكوارث، و يؤكد على اھمية ترتيب ا<ولويات الصحية الملحة وطويلة ا<م

وادارتھا بالتنسيق مع ا)دارت الحكومية ا)خرى، كذلك يقدم تقييم حاجات صحة البيئة في الطواري لتخفيض 

ارة الكوارث للوقاية لنشاطات صحة البيئة في دورة اد مرجعاقابلية المجتمع للتأثر با)خطار، ويعتبر 

انھا تتطلب سلسلة مستمرة من النشاطات تتضمن  التي اوضح الدليللمراحل ا)ستجابة والتعافي، و وا)ستعداد 

الحيلولة دون وقوع ا)خطار وا)ستعداد وا)ستجابة للطواري وا)غاثة والتعافي كذلك تشمل عمليات اعادة بناء 

  .البنية التحتية واعادة تأھيل ا<وضاع الحياتية المحطمة

 الكوارث •

قابلية للتاثر بھا، وينجم عن الدد كبير من الناس <حداث قصوى لديھم ھي الحوادث التي تقع عندما يتعرض ع

  .دمار للممتلكات  ذلك جرحى وموتى ويصاحبھا غالبا

 اثر الكوارث على مرافق وخدمات صحة البيئة •

 (تتسبب الكوارث في حدوث دمار على مرافق وخدمات صحة البيئة بدرجات مختلفة ويلخص الجدول رقم 

  .كثر انتشار للكوارث الطبيعية المختلفة على خدمات صحة البيئةالتاثيرات ا<) ١٢

 دورة إدارة الكوارث •

ان ادارة الكوارث تشكل مفھوما مركزيا في ادارة صحة البيئة، حيث تقود النشاطات الم1ئمة في كل مرحلة من 

وتشمل دورة ادارة . لكارثة مراحل الدورة الي استعداد أكبر وانذار افضل وقابلية للتأثر اقل او الي منع حدوث ا
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 .)ستجابة للطوارئ، اعادة التاھيل التعافيالكوارث تقييم قابلية التاثر، الوقاية والتخفيف، ا)ستعداد للطوارئ، ا

  )٦(الشكل رقم 

  تقييم قابلية التاثر •

على  ينبغي ان تشمل انشطة صحة البيئة  اجراء عمليات مسح اولي  تغطي كافة ا<خطار المحتمل ان تؤثر

و . منطقة خدمات المركز او المحافظة ويدخل ضمنھا المجموعات المرضية  وبا)خص ا)مراض المعدية

توضح من ھم ا<كثر تاثرا بحا)ت الطواري التي تعقب  حيث يمكن ان مسوحات اساسية كھذة  يمكن عمل 

ة المسوحات الي اكتشاف ان مثال ذلك يمكن ان تؤدي  ھذ. كثر احتما) لحدوثھاالكوارث وكذلك ا<ماكن ا)

منطقة معينة في مدينة ما بھا مصدر مياه واحد سيكون عرضة للتلف عند وقوع زلزال، لذلك يمكن للنقاش على 

، دعم وحماية المصدر الحالي للمياه، و للمياه مستوى ا)دارة ان يتركز على امكانية توفير وسيلة امداد احتياطية

راتيجي للمنطقة  بحيث تكون ھذة المنطقة اول من يزود بالمياه حال وقوع ضع خزانات احتياطية او خزن است

  . الزلزل

 الوقاية والتخفيف •

، وذلك اما بنقلھم بعيد عن يمكن الحيلوله دون تأثر الناس بالكوارث اذا توفرت ا)مكانيات ال1زمه

اية الناس من الجدري مثل حم ملة لھم او بمنع حدوث الخطر نفسه،مناطق الخطر، وتوفير الحماية الكا

  باستئصال 
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واقل ما يمكن فعلة . يل مجاري ا)نھار الي ممرات بديلهالمرض او حماية المدن من الفيضانات بتحو

 .ھو تخفيض التأثير المتوقع للكوارث والطوارئ مثل رفع ضفاف النھر او بناء السدود

 ا)ستعداد للطوارئ •

وقابليتھا  وية قدرات البلد الشاملهيعنى بالنشاطات التنموية التي تھدف الي تقو برنامج طويل ا<مد ھذا ال

ا)نتقال من مرحلة ا)غاثة الي مرحلة التعافي امر عمليه وتجعل  عليهلمعالجة كافة انواع الطوارئ بفا

  . ممكنا

ستعداد ل1ستجابة <ي وضع ان ھدف برنامج ا)ستعداد للطوارئ ھو تحقيق مستوى مقبول من ا)

  عدة نقاط طارئ من خ1ل ا)ھتمام بـ

 التشريعات والسياسات الوطنية )دارة الكوارث -

 .خطط )دارة الكوارث وتنسيق ا)ستجابة على المستويات الدولية والوطنية -

 تقوية الموارد البشرية والمؤسسية )دارة الكوارث -

 وتحديد خيارات النقل تاسيس وادارة مخازن موارد ومعدات ا)غاثة -

 ور وتوعية ومشاركة المجتمع المحلي في ادارة الكارثةھتعليم الجم -

 تجميع وتحليل وتعميم المعلومات ذات الع1قة بطؤارئ وكوارث يمكن حدوثھا في منطقة ما -

 ا)ستجابة للطوارئ •

ورفع معنويات  توفير مساعدة فورية للحفاظ على الحياه والتحسين الصحي عمليه ا)ستجابة الىھدف ت

انواع المساعدة بين تقديم دعم معنوي الي مساعدة نقل  وتحتلف اشكال و. السكان المصابين بالكارثة

إقامة شبة دائمة في مخيمات وأماكن اخرى،  وقد تشملال1جيئين، وتوفير المأوى المؤقت والطعام، 

لتي دمرھا الفيضان والسيطرة ويمكن ان تتضمن اص1حا مبدئيا للبنى التحتية مثل انظمة ا)صحاح ا

 .على ا)خطار الكيميائية

  اعادة التاھيل و التعافي •

سوف يكون بمقدرو السكان المصابين القيام بعدد متزايد من حالما تصبح الحالة الطارئة تحت السيطرة 

ة العملي وتشمل. بطريقه تدريجيه ا)نشطة بغية استعادة ظروف معاشھم والبنية التحتية الداعمة لھا

ء البنية بشكل اساسي اعادة الحياه للمجتمع المحلي و مشاركة السكان في نشاطات التعافي والتنمية وبنا

  الخ....وى، ا)مداد بالمياه، ا)صحاح البيئيمثل المأ التحتية ال1زمة لبيئه صحيه

  

 



  راجع وامل املالحق                          احلادي عشرالفصل                             صحة البيئةب العاملنيدليل      

  

  
  
 

 
﴿ 
 

٧٢  
 
﴾ 
 

dablool@yahoo.com 
 

www.mrhb.gov.sa 
 

  ١ مستويات التأثير الشائعة للكوارث الطبيعية على خدمات صحة البيئة: ١٢جدول رقم      
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  مقترح بطاقات وصف وظيفي

  

 )، دكتور، طبيب أخصائي غير طبيب(البيئة    ـ رئيس قسم صحة: مسمى الوظيفة  -١

 ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية ا<ولية : الموقع التنظيمي  -٢

 ـ مدير قسم الشئون الوقائية : الرئيس المباشر 
 ـ العاملين في قسم صحة البيئة والمراقبين الصحيين بالمراكز: المرؤوسون 
  ـ ا)تصال والتنسيق مع الجھات ذات الع1قة بأنشطة صحة البيئة: ل امتداد ا)تصا

 ـ:المواصفات المطلوبة لشغل ھذه الوظيفة -٣

 ـ دكتوراة او ماجستير الصحة العامة أو طب : المؤھ1ت 
 سنوات ٥ـ خبرة عملية في مجال صحة البيئة ) تقل عن : الخبرات 

 ل صحة البيئةـ المراقبة الوبائية وأعما: التدريب المطلوب 
  ـ تطبيق المھارات المتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة: المھارات المطلوبة 

 ـ : المھام والمسئوليات  -٤

 .تحديد وتوفير احتياجات القسم من القوي العاملة وا<جھزة والمواد والعمل على توفيرھا مع الجھات المختصة في ا*دارة  �

  بلغة من المستشفيات لحا)ت التسمم الكيميائي بنوعيهعمل ا)ستقصاء الوبائي في الحا)ت الم �
متابعة ما يستجد من التوجيھات التعاميم الواردة من الجھات المختصة الخاصة بأعمال القسم وتوزيعھا على ا<قسام والوحدات المرتبطة  �

  . به ومتابعة تنفيذھا 
  .القسم لرفعھا للجھات ذات ا)ختصاص  متابعة ا*حصائيات ا<سبوعية والشھرية مع المراقبين والصحيين في �
  المشاركة في تدريب العاملين بالقسم والمراقبين الصحيين بالمركز �
  .الحضور والمشاركة في الندوات وا)جتماعات والدورات والتدريب واللجان مع الجھات ذات الع1قة في كل ما يخص القسم �

  ئةمتابعة التطورات العلمية والتقنية في مجال إصحاح البي

  ـ نائب رئيس قسم صحة البيئة: مسمى الوظيفة  -١
 ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية ا<ولية : الموقع التنظيمي  -٢

 ـ رئيس قسم صحة البيئة: الرئيس المباشر  -٣

  ـ العاملين في قسم صحة البيئة والمراقبين الصحيين بالمراكز: المرؤوسون 
  ـ ا)تصال والتنسيق مع الجھات ذات الع1قة بأنشطة صحة البيئة: امتداد ا)تصال 

 ـ:المواصفات المطلوبة لشغل ھذه الوظيفة -٤

 ـ ماجستير الصحة العامة أو بكالوريس علوم او تمريض: المؤھ1ت 
 سنوات ٥ـ خبرة عملية في مجال صحة البيئة ) تقل عن : الخبرات 

 وأعمال صحة البيئة ـ المراقبة الوبائية: التدريب المطلوب 
  ـ تطبيق المھارات المتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة: المھارات المطلوبة 

 ـ : المھام والمسئوليات  -٥

 .تحديد وتوفير احتياجات القسم من القوي العاملة وا<جھزة والمواد والعمل على توفيرھا مع الجھات المختصة في ا*دارة  �

  ت المبلغة من المستشفيات لحا)ت التسمم بنوعيهعمل ا)ستقصاء الوبائي في الحا) �
متابعة ما يستجد من التوجيھات التعاميم الواردة من الجھات المختصة الخاصة بأعمال القسم وتوزيعھا على ا<قسام والوحدات المرتبطة  �

  . به ومتابعة تنفيذھا 
  .سم لرفعھا للجھات ذات ا)ختصاص متابعة ا*حصائيات ا<سبوعية والشھرية مع المراقبين والصحيين في الق �
  المشاركة في تدريب العاملين بالقسم والمراقبين الصحيين بالمركز �
  .الحضور والمشاركة في الندوات وا)جتماعات والدورات والتدريب واللجان مع الجھات ذات الع1قة في كل ما يخص القسم �
  .متابعة التطورات العلمية والتقنية في مجال إصحاح البيئة �
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 ـ منسق برنامج مراقبة س1مة الغذاء: مسمى الوظيفة  -١

  ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية ا<ولية : الموقع التنظيمي  -٢
 ـ  رئيس قسم صحة البيئة : الرئيس المباشر 

 ـ    مراقب صحي او فني وبائيات: المرؤوسون 
 تنسيق مع الجھات ذات الع1قة بأنشطة صحة البيئةـ ا)تصال وال: امتداد ا)تصال 

  ـ:المواصفات المطلوبة لشغل ھذه الوظيفة -٣
 ـ دبلوم الصحة العامة أو دبلوم التمريض: المؤھ1ت 
 ـ خبرة عملية في مجال صحة البيئة والمراقبة  : الخبرات 

  ـ المراقبة الوبائية وأعمال صحة البيئة: التدريب المطلوب 
 ـ تطبيق المھارات المتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة: لوبة المھارات المط

  ـ : المھام والمسئوليات  -٤
 .تمثيل قسم صحة البيئة بلجنة المزارع والصرف الصحي والمشاركة بأعمالھا ورفع التقارير الدورية لھا �
لجنة مراقبة بيع حليب  تمثيل قسم صحة البيئة بلجنة المبيدات الحشرية ورفع التقارير ال1زمة،  المشاركة في  �

 ا*بل ، 

القيام بجو)ت إشرافية على مح1ت بيع المبيدات الحشرية ،القيام بجو)ت إشرافية على المزارع التي تورى بمياه  �
 . الصرف الصحي، متابعة مح1ت بيع وتداول ا<غذية الواقعة على الطرق البرية بصفه دوريه 

وي العاملة وا<جھزة والمواد والعمل على توفيرھا مع الجھات المختصة تحديد وتوفير احتياجات البرنامج من الق �
عمل ا)ستقصاء متابعة ما يستجد من التوجيھات التعاميم الواردة من الجھات المختصة الخاصة  .في ا*دارة 

  بأعمال القسم وتوزيعھا على ا<قسام والوحدات المرتبطة به ومتابعة تنفيذھا

  المياهـ منسق برنامج مراقبة س1مة : مسمى الوظيفة  -١
ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية ا<ولية: الموقع التنظيمي  -٢  

ـ نائب رئيس قسم صحة البيئة: الرئيس المباشر   
ـ  مراقب صحي او فني وبائيات: المرؤوسون   

ـ ا)تصال والتنسيق مع الجھات ذات الع1قة بأنشطة صحة البيئة: داد ا)تصال امت  
ـ:لمواصفات المطلوبة لشغل ھذه الوظيفة-٣  

ـ دبلوم الصحة العامة أو دبلوم التمريض: المؤھ1ت   
سنوات ٣ـ خبرة عملية في مجال صحة البيئة ) تقل عن : الخبرات   

ية وأعمال صحة البيئةـ المراقبة الوبائ: التدريب المطلوب   
ـ تطبيق المھارات المتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة: المھارات المطلوبة   
ـ: المھام والمسئوليات   

ـ تحديد وتوفير احتياجات القسم من القوي العاملة وا<جھزة والمواد والعمل على توفيرھا مع الجھات المختصة في 
 ا*دارة

.ياه الشرب والمواقع المختلفةمراقبة جودة المياه في مصادر م  
متابعة ص1حية اRبار وناق1ت مياه الشرب من خ1ل اللجنة المختصة ويتم أخذ عينات من مواقع اRبار التي تقوم 

.بتعبئة ناق1ت المياه للتأكد من ص1حيتھا والتأكد من تشغيل جھاز حقن الكلور في البئر  
ة بقوارير معقمة لجمع عينات المياه لتحليلھا كيميائيا وبكتريولوجيا تزويد المستشفيات والمراكز الصحية الحكومي

.بمختبر الصحة العامة ، وكذلك أقراص كلور لتعقيم مياه الشرب في حال عدم وجود كلور حر في تلك المياه  
.اخذ عينات مياه عشوائية من مح1ت بيع وتداول ا<غذية الواقعة على الطرق البرية  

الحر المتبقي و أخذ عينات من مياه خزانات المواقع التابعة لوزارة الداخلية ومتابعة نتائج قياس تركيز الكلور 
خ1ل مواسم .(م1حظات الفحوصات وإرسالھا لمندوب وزارة الداخلية لمتابعة تصحيح الوضع في حال وجود أي

)الحج  
(قياس تركيز الكلور الحر المتبقي ومجموع المواد الصلبة الذائبة  TDS مياه مساكن الحجاجفي )   

وناق1ت المياه والمطاعم والبوفيھات و المواقع التي لھا ع1قة بإعداد المواد الغذائية في أي صورة كانت وتعبئة 
)خ1ل مواسم الحج(الخانات المناسبة في النموذج الخاص بذلك  
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 ـ منسق برنامج مراقبة المنشات والمساكن: مسمى الوظيفة  -١

 قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية ا<ولية ـ : الموقع التنظيمي  -٢

 ـ نائب رئيس قسم صحة البيئة : الرئيس المباشر 
 ـ  مراقب صحي او فني وبائيات : المرؤوسون 

 ـ ا)تصال والتنسيق مع الجھات ذات الع1قة بأنشطة صحة البيئة: امتداد ا)تصال 
 ـ:الوظيفة المواصفات المطلوبة لشغل ھذه -٣

 ـ دبلوم الصحة العامة أو دبلوم التمريض: المؤھ1ت 
 سنوات ٣ـ خبرة عملية في مجال صحة البيئة ) تقل عن : الخبرات 

 ـ المراقبة الوبائية وأعمال صحة البيئة: التدريب المطلوب 
 ـ تطبيق المھارات المتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة: المھارات المطلوبة 

 ـ  : لمسئوليات المھام وا -٤

متابعة اعمال وتمثيل قسم صحة البيئة بلجنة مراقبة المنشات والمساكن والمشاركة بأعمالھا ورفع التقارير الدورية لھا 
. مراقبة مساكن العمال و العمل على إلزام صاحب العمل بتوفير ا)شتراطات الصحية وأدوات الس1مة بسكن عمالته

بالتعاقد مع مؤسسة صحية لع1ج عمالته في حالة المرض إذا لم يتعاقد من قبل أو والعمل على إلزام صاحب العمل 
تمثيل قسم صحة البيئة بلجنة ا)ربطة وا)وقاف .. التأكد من أن صاحب العمل يمتلك سجل تجاري. انتھت مدة العقد

*صحاح البيئي با<ربطة القيام بجو)ت إشرافية و متابعة ا والخيرية ومساكن المساجد ورفع التقارير ال1زمة،
من ) طبيب ـ ممرض ـ ممرضه (الموجودة داخل نطاق عمل كل مديرية صحية من خ1ل القيام بجو)ت ميدانيه 

و . مختبرالمن تلك ا<ربطة لفحصھا بفي حالة وجود بوفيھات المركز الصحي، واخذ عينات من المياه وا<غذية 
تحديد وتوفير احتياجات البرنامج من القوي العاملة وا<جھزة . اتمخاطبة مقام ا<مارة في حال وجود أي م1حظ

متابعة ما يستجد من التوجيھات التعاميم الواردة من  .والمواد والعمل على توفيرھا مع الجھات المختصة في ا*دارة 
  .يذھاالجھات المختصة الخاصة بأعمال القسم وتوزيعھا على ا<قسام والوحدات المرتبطة به ومتابعة تنف

 ـ منسق برنامج  مراقبة المستشفيات والمراكز: مسمى الوظيفة  -١

 ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية ا<ولية : الموقع التنظيمي  -٢

 ـ  رئيس قسم صحة البيئة : الرئيس المباشر 
 ـ    مراقب صحي او فني وبائيات: المرؤوسون 

 تصال والتنسيق مع الجھات ذات الع1قة بأنشطة صحة البيئةـ ا): امتداد ا)تصال 
 ـ:المواصفات المطلوبة لشغل ھذه الوظيفة -٣

 ـ دبلوم الصحة العامة أو دبلوم التمريض: المؤھ1ت 
 ـ خبرة عملية في مجال صحة البيئة والمراقبة  : الخبرات 

 ـ المراقبة الوبائية وأعمال صحة البيئة: التدريب المطلوب 
 ـ تطبيق المھارات المتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة: رات المطلوبة المھا

 ـ : المھام والمسئوليات  -٤

المشاركة في الجو)ت الميدانية على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة ل^ط1ع على أوضاع ا*صحاح  �
الجھة المختصة بتنفيذ البيئي وتسجيل الم1حظات وتوجيھھم بت1في الم1حظات وعمل محضر بذلك مع إلزام 

 .الم1حظات ورفع التقارير الدورية لھا
المشاركة في جو)ت تعقيبيه على المنشآت وم1حظة ما تم تنفيذه من توصيات خ1ل الجو)ت السابقة ومخاطبة   �

 . الجھة ذات الع1قة بالشئون الصحية في حالة عدم تنفيذ التوصيات
وي العاملة وا<جھزة والمواد والعمل على توفيرھا مع الجھات المختصة تحديد وتوفير احتياجات البرنامج من الق �

  .في ا*دارة 
متابعة ما يستجد من التوجيھات التعاميم الواردة من الجھات المختصة الخاصة بأعمال القسم وتوزيعھا على  �

 .ا<قسام والوحدات المرتبطة به ومتابعة تنفيذھا
  

 
 
 
 
 



  راجع وامل املالحق                          احلادي عشرالفصل                             صحة البيئةب العاملنيدليل      

  

  
  
 

 
﴿ 
 

١٠١  
 
﴾ 
 

dablool@yahoo.com 
 

www.mrhb.gov.sa 
 

 
 
 

  رنامج إدارة النفايات الطبيةـ  منسق ب: مسمى الوظيفة  - ١
 ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية ا<ولية : لموقع التنظيمي  - ٢

 ـ نائب رئيس قسم صحة البيئة : الرئيس المباشر 
 ـ : المرؤوسون 

 ـ ا)تصال والتنسيق مع الجھات ذات الع1قة بأنشطة صحة البيئة: امتداد ا)تصال 
 ـ:فات المطلوبة لشغل ھذه الوظيفةالمواص - ٣

 ـ بكالوريس الصحة العامة أو دبلوم التمريض: المؤھ1ت 
 سنوات ٣ـ خبرة عملية في مجال صحة البيئة ) تقل عن : الخبرات 

 ـ المراقبة الوبائية وأعمال صحة البيئة: التدريب المطلوب 
 مات صحة البيئةـ تطبيق المھارات المتعلقة بأنشطة وخد: المھارات المطلوبة 

 ـ : لمھام والمسئوليات  - ٤
 المشاركة  في عمليات التأكد من التزام شركات النظافة والصيانة بشروط  �

 . النفايات الطبية ومتطلبات التخلص اRمن من 
 .القيام بجو)ت ميدانية على المنشآت الصحية للتأكد من تطبيقھا لبرنامج إدارة النفايات الطبية بشكل سليم �
 .لعاملين على رأس العمل بأھمية البرنامج وكيفية التعامل مع النفايات الطبية تدريب ا �
 . عمل إحصائية شھرية بكميات النفايات الطبية المنتجة من المنشآت الصحية �
 . المشاركة في عقد الندوات الخاصة بإدارة النفايات الطبية �
بيق البرنامج حفاظاً على الصحة العامة وتزويدھم بأرقام الھواتف ل1تصال التأكيد على جميع المنشات الصحية بضرورة ا)لتزام لكامل بتط �

 )مثل تأخر الشركة في نقل النفايات(في حال وجود أي خلل 
 .متابعة تعاقد المنشات الصحية مع شركات متخصصة في نقل ومعالجة النفايات الطبية ، والقيام بجو)ت تفتيشية و �
المشاركة في تدريب العاملين بالقسم والمراقبين . ن والصحيين في القسم لرفعھا للجھات ذات ا)ختصاص متابعة ا*حصائيات مع المراقبي.  �

الصحيين بالمركز الحضور والمشاركة في الندوات وا)جتماعات والدورات والتدريب واللجان مع الجھات ذات الع1قة في كل ما يخص 
  .ال إصحاح البيئةمتابعة التطورات العلمية والتقنية في مج. القسم

  

 جودة الھواء ـ منسق برنامج مراقبة : مسمى الوظيفة  -١

 ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية ا<ولية : الموقع التنظيمي  -٢

 ـ نائب رئيس قسم صحة البيئة : الرئيس المباشر 
 ـ  مراقب صحي او فني وبائيات : المرؤوسون 

 ـ ا)تصال والتنسيق مع الجھات ذات الع1قة بأنشطة صحة البيئة:  امتداد ا)تصال
 ـ:المواصفات المطلوبة لشغل ھذه الوظيفة -٣

 ـ بكالوريس علوم او  الصحة العامة أو دبلوم التمريض: المؤھ1ت 
 سنوات ٣ـ خبرة عملية في مجال صحة البيئة ) تقل عن : الخبرات 

 ية وأعمال صحة البيئةـ المراقبة الوبائ: التدريب المطلوب 
 ـ تطبيق المھارات المتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة: المھارات المطلوبة 

 )لجنة الكسارات ـ لجنة مصانع الطوب ا<حمر ـ لجنة الدواجن ( تمثيل قسم صحة البيئة بلجنة مراقبة �
 )خ1ل مواسم الحج(زمة لذلك مع مخاطبة الجھات المعنية قياس نسبة أول أكسيد الكربون في ا<نفاق وتسجيل النسب وإعداد التقارير ال1 �
 .التأكد من توفر ف1تر لكبح ملوثات الھواء وتفقد أوضاع ا*صحاح البيئي �
 )خ1ل المواسم (مراقبة جودة الھواء بالمنطقة المركزية  والمناطق السكنية القريبة من المصانع �
 .المسموح به من قبل الرئاسة العامة لXرصاد التأكد من أن تركيز ملوثات الھواء ) تتجاوز الحد �
غاز الكلور، السيانيد ، أول أكسيد الكربون ، ثاني أكسيد (لقيام بالكشف عن وجود بعض الغازات السامة في حال حدوث طارئ ) سمح /  �

  )الكربون 
القوي العاملة وا<جھزة والمواد والعمل على تحديد وتوفير احتياجات البرنامج من . ومخاطبة مقام ا<مارة في حال وجود أي م1حظات �

متابعة ما يستجد من التوجيھات التعاميم الواردة من الجھات المختصة الخاصة بأعمال القسم  .توفيرھا مع الجھات المختصة في ا*دارة 
 .وتوزيعھا على ا<قسام والوحدات المرتبطة به ومتابعة تنفيذھا

المشاركة في تدريب العاملين بالقسم والمراقبين . والصحيين في القسم لرفعھا للجھات ذات ا)ختصاص  متابعة ا*حصائيات مع المراقبين.  �
. الصحيين بالمركز الحضور والمشاركة في الندوات وا)جتماعات والدورات والتدريب واللجان مع الجھات ذات الع1قة في كل ما يخص القسم

  .ل إصحاح البيئةمتابعة التطورات العلمية والتقنية في مجا
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 الجودةـ منسق برنامج مراقبة : مسمى الوظيفة  -١

 ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية ا<ولية : الموقع التنظيمي  -٢

 ـ نائب رئيس قسم صحة البيئة : الرئيس المباشر 
 ـ  مراقب صحي او فني وبائيات : المرؤوسون 
 ـ ا)تصال والتنسيق مع الجھات ذات الع1قة بأنشطة صحة البيئة: ل امتداد ا)تصا

 ـ:المواصفات المطلوبة لشغل ھذه الوظيفة -٣

 ـ بكالوريس علوم او  الصحة العامة أو دبلوم التمريض: المؤھ1ت 
 سنوات ٣ـ خبرة عملية في مجال صحة البيئة ) تقل عن : الخبرات 

 ئية وأعمال صحة البيئةـ المراقبة الوبا: التدريب المطلوب 
 ـ تطبيق المھارات المتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة: المھارات المطلوبة 

 ـ  : المھام والمسئوليات  -٤

 الجودة  تمثيل قسم صحة البيئة بلجنة مراقبة �
 .محاليل قياسية لمعايرة ا)جھزةالتأكد من توفر  �
 .ا)جھزة التي لدي المراقب الصحي في الحقيبة الصحية المرور على جميع المراكز الصحية والمستشفيات لمعايرة �
تحديد وتوفير احتياجات البرنامج من ا<جھزة والمواد والعمل على . في حال وجود أي م1حظات ادارة المشاريع والصيانةومخاطبة  �

الجھات المختصة الخاصة بأعمال القسم متابعة ما يستجد من التوجيھات التعاميم الواردة من  .توفيرھا مع الجھات المختصة في ا*دارة 
 .وتوزيعھا على ا<قسام والوحدات المرتبطة به ومتابعة تنفيذھا

المشاركة في تدريب العاملين بالقسم والمراقبين الصحيين . القسم لرفعھا للجھات ذات ا)ختصاص الخاص بالبرنامج ا*حصائيات عمل .  �
متابعة التطورات . والدورات والتدريب واللجان مع الجھات ذات الع1قة في كل ما يخص القسمبالمركز والمشاركة في الندوات وا)جتماعات 

  .العلمية والتقنية في مجال إصحاح البيئة

 
 ا)صحاح البيئي في السجون والترحيل ـ منسق برنامج مراقبة : مسمى الوظيفة  -١

 ارة الرعاية الصحية ا<ولية ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإد: الموقع التنظيمي  -٢

 ـ نائب رئيس قسم صحة البيئة : الرئيس المباشر 
 ـ  مراقب صحي او فني وبائيات : المرؤوسون 

 ـ ا)تصال والتنسيق مع الجھات ذات الع1قة بأنشطة صحة البيئة: امتداد ا)تصال 
 ـ:المواصفات المطلوبة لشغل ھذه الوظيفة -٣

 و  الصحة العامة أو دبلوم التمريضـ بكالوريس علوم ا: المؤھ1ت 
 سنوات ٣ـ خبرة عملية في مجال صحة البيئة ) تقل عن : الخبرات 

 ـ المراقبة الوبائية وأعمال صحة البيئة: التدريب المطلوب 
 ـ تطبيق المھارات المتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة: المھارات المطلوبة 

 ـ  : المھام والمسئوليات  -٤

 .اللجنة الدائمة للسجون كل ث1ثة شھور في اجتماع حة البيئة تمثيل قسم ص �

 .القيام بزيارات شھرية للسجون وا*ص1حية وترحيل  الجوازات لتفقد ا*صحاح البيئي �

 .اخذ عينات عشوائية من المياه وا<غذية بتلك المواقع لفحصھا بالمختبر �

 .يد مقام ا<مارة من التوصياتمخاطبة الجھات المعنية بت1في الم1حظات إن وجدت مع تزو �

تحديد وتوفير احتياجات البرنامج من القوي العاملة وا<جھزة والمواد والعمل . ومخاطبة مقام ا<مارة في حال وجود أي م1حظات �
اصة متابعة ما يستجد من التوجيھات التعاميم الواردة من الجھات المختصة الخ .على توفيرھا مع الجھات المختصة في ا*دارة 

 .بأعمال القسم وتوزيعھا على ا<قسام والوحدات المرتبطة به ومتابعة تنفيذھا

المشاركة في تدريب العاملين بالقسم . متابعة ا*حصائيات مع المراقبين والصحيين في القسم لرفعھا للجھات ذات ا)ختصاص .  �
والدورات والتدريب واللجان مع الجھات ذات الع1قة  والمراقبين الصحيين بالمركز الحضور والمشاركة في الندوات وا)جتماعات

  .متابعة التطورات العلمية والتقنية في مجال إصحاح البيئة. في كل ما يخص القسم
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 الرياض.دليل الجودة النوعية في الرعاية الصحية ا�ولية). م١٩٩٣(  اللجنة العلمية للجودة النوعية .١٢

 الرياض . دليل الرعاية الصحية ا�ولية.  )م١٩٩٦(المزروع، يعقوب  .١٣
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م  ٢٠١٠-هـ١٤٣١مت حبمد اهللا االنتهاء من الطبعة االوىل يف رمضان   

جيوز نسخ أي جزء  وه يف القطاع الصحي جلميع منسويب وزارة الصحه وموظفي الدولمجيع حقوق الطبع حمفوظة إن © 

كمرجع مت االقتباس منهرمة  كشؤون الصحية مبنطقة مكة املعامه للديرية المع ذكر اسم املنشر الأو إعادة      

     ٩٧٨-٦٠٣-٨٠٧٥-٠٨-١ :كردم هـ١٤٣١/  ٩٢٧٧      : مت اإليداع مبكتبة امللك فهد الوطنية برقم

                  ٦١٤،٧نوان     ديوي الع. السعودية    أ –صحة البيئة  -١

 هـ١٤٣١صحة البيئةبالعاملني دليل  باسم


