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 شھادة مھنیة في إدارة النفایات البیولوجیة 
  - محتوى اإلختبار وبعض نماذج من األسئلة والمراجع -

 
 

الممنوحة من طرف الفیدیرالیة إدارة النفایات البیولوجیة مجال في   (PC)الشھادة المھنیة ثبتت

فاءات في المبادئ أن األشخاص الحاصلین علیھا لھم الك  (IFBA)الدولیة لجمعیات السالمة البیولوجیة

المختبرات  نع (الناتجة) إدارة النفایات البیولوجیة المتولدةالمتعلقة ب األساسیة والممارسات

 أن الشھادة ھذه على الحصول الذین یرغبون في المترشحین یجب على .ة. ومنشآت الرعایة الصحی

 .للفحص مؤھلین یكونوا أن لبنجاح إختبار الشھادة المھنیة في إدارة المخاطر البیولوجیة قب یكملوا
 

البیولوجیة تھم فئة موسعة من المھنیین الذین یتعاملون مع  نفایاتإن الشھادة المھنیة في إدارة  ال

المواد البیولوجیة أو حولھا خالل عملھم على غرار مدیرو المخاطر البیولوجیة وضباط السالمة 

ن وعمال الصیانة والمھندسین المصممین البیولوجیة والعاملین في المختبرات من تقنیین وباحثی

 لالحتواء البیولوجي والمھندسین المعماریین والمربین والمستشارین وصانعي السیاسات.

 إن األشخاص الحاملین لھذه الشھادة یملكون درجة كافیة من المعرفة والمھارات إلدارة

 وجمع عنونةوال  تعلیبالو الفصل(مثال:  بطریقة سلیمة وآمنةالمخاطر البیولوجیة بالمختبرات

 (BOK). إن الھیكل المعرفي )وتخزین  ومعالجة  ونقل  والتخلص من النفایات البیولوجیة

نشاط معرفي الكتساب الكفاءات المطلوبة للحصول على  37مجاالت و  5التالي یتكون من 

عرفي ویرتبط البیولوجیة. إن مضمون االختبار یستند على ھذا الھیكل الم النفایاتشھادة إدارة 

 كل سؤال في االختبار بأحد المجاالت التالیة.
 

 

 أنواع ومخاطر النفایات البیولوجیة :المجال أ
  

 تحدید مصطلحات إدارة النفایات البیولوجیة ؛ . .1

 .وصف المبادئ األساسیة للتطھیر  وإزالة التلوثوالترمید  والتعقیم . .2
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 بالمختبرالبیولوجیة  نفایاتفي ذلك الالنفایات البیولوجیة بما  مختلف أنواعتحدید  .3

والدم وسوائل الجسم والنفایات الحیوانیة  واألدوات الحادة ونفایات التشریحوالسائلة) أ(الصلبة 

 ) ؛حشایا(مثل األنسجة وسوائل الجسم والجثث وال

النفایات البیولوجیة المختلطة بما في ذلك النفایات البیولوجیة   مختلف أنواعتحدید  .4

 ؛البیولوجیة والمشعة المختلطة والنفایات یائیة الكیمو

للحرارة وإزالة التلوث بالنسبة الحیة الدقیقة لكائنات لمختلف أقسام افھم المقاومة النسبیة  .5

بكتیریة ، المتفطرات ، ، الجراثیم ال "بروتوزووي" الكیمیائي (مثل البریونات ، األكیاس األولیة

 نباتیة) ؛، البكتیریا الالفیروسات، الفطریات

جمیع أنواع النفایات طر والمخاطر الناتجة عن مناولة طرق تقییم الخوصف  .6

 .؛البیولوجیةوآثارھا على المستعملینوالعموم والبیئة
فھم كیفیة تقییم المخاطر المختلفة المرتبطة بالنفایات البیولوجیة المتولدة من بیئات  .7

السالمة البیولوجیة من  مختبراتبحاث وبما في ذلك المختبرات السریریة ومختبرات األ ختلفةم

 .والمختبرات اإلنتاجیة والمرافق الحیوانیة 4و  3و  2المستوى 
 

 إدارة النفایات البیولوجیةالمجال ب:
  

وصف العناصر األساسیة لنظام شامل إلدارة النفایات البیولوجیة بما في ذلك الفصل  .8

 والمعالجة والتخلص ؛والتخزین والنقل  جمیعوالتالعنونة والتعبئة و

وحفظ السجالت ومراجعة وتحسین نظام إدارة  توثیقوصف اإلجراءات المناسبة لل .9

 النفایات البیولوجیة ؛

طرق إنتقاء خیارات إدارة النفایات قصد معالجتھا والتخلص  وصف مزایا وعیوب .10

 ؛ أو خارجھالموقع منھاب

 ة داخل المنظمة ؛تحدید األفراد المسؤولین عن إدارة النفایات البیولوجی .11

 تقییم المخاطر المتعلقة باألنشطة والعملیات التي تولد النفایات البیولوجیة ؛ طرقفھم  .12
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والتخلص من  ومعالجة وتخزینونقل  وجمع  والعنونةوصف إجراءات الفصل  والتعبئة   .13

ختبرات المختبرات السریریة ومأنواع مختلفة من النفایات البیولوجیة المتولدة من بیئات متنوعة 

 والمرافق الحیوانیة؛ 4و  3و  2األبحاث ومختبرات السالمة البیولوجیة من المستوى 

(على سبیل وصف استراتیجیات تقلیل كمیات النفایات البیولوجیة التي یتم تولیدھا  .14

 ) ؛ابرتقلیل العبوات التي یتم إدخالھا إلى المخ المثال:

واإلطار التنظیمي الذي یحكم إدارة النفایات  فھم إمكانیة تطبیق اللوائح المحلیة / الوطنیة .15

 البیولوجیة ومعالجتھا والتخلص منھا ؛

تدریبیة للعاملین في المناولة والمخاطر المناسبة البرامج الوصف كیفیة وضع وتنفیذ  .16

 المرتبطة بالنفایات البیولوجیة ؛

تدابیر وال وصف تدابیر السالمة (مثل النظافة الشخصیة  ومعدات الوقایة الشخصیة .17

األمن المادي  والوصول المقید) الالزمة إلدارة النفایات البیولوجیة  على سبیل المثال:األمنیة (

 غیر المعالجة ؛

 یتعلق تدخل في حالة حادث أو حدثلراءات االستجابة للطوارئ لوضع إج طرقفھم  .18

في حالة  النفایات والتخلص منھا لمعالجةوكیفیة وضع خطط طوارئ  البیولوجیةنفایات بال

 حصول تعطیل او عطب. 

 

 معالجة والتخلص من النفایات البیولوجیةال المجال ج:
  

وصف المبادئ والمزایا والقیود األساسیة لخیارات المعالجة والتخلص من النفایات  .19

والترمید والتطھیر الكیمیائي  التعرض إلى اإلشعاعاتالبیولوجیة بما في ذلك التعقیم بالبخار و

 راكز ردمتلوث والتطھیر الغازي ونظم معالجة النفایات السائلة والتخلص منھا في موإزالة ال

 .النفایات
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لمعالجة والتخلص من النفایات البیولوجیة المناسبة  جراءاتاإل طرق تقییم وإنتقاءفھم  . .20

ومختبرات األبحاث ومختبرات الناتجة عن مختلف البیئات بما في ذلك المختبرات السریریة 

 .والمرافق الحیوانیة 4و  3و  2البیولوجیة من المستوى  السالمة

 .األوتوكالف ودورات األوتوكالفمختلف أنواع وصف مبادئ ومزایا وقیود   .21

ریغ األوتوكالف بشكل صحیح والتحمیل وتشغیل وتف علیبوصف إجراءات التعبئة والت  .22

 البخار ؛الكمیة الكافیة من  لضمان نفاذ

 لمعالجة النفایات البیولوجیة ؛  أنواع المحارقتلف مخوصف مبادئ ومزایا وقیود  .23

 وصف إجراءات تعبئة المحارق وتحمیلھا وتشغیلھا وتنظیفھا بطریقة مناسبة ؛ .24

المحارق  نضمت التي قانونیةال طرللوائح المحلیة / الوطنیة واألتطبیق افھم إجراءات  .25

 نبعاثات والتخلص من الرماد ؛بالنقل خارج الموقع والتشغیل واإل علقةالمت

لك وصف مبادئ ومزایا وقیود األنواع المختلفة ألنظمة معالجة النفایات السائلة بما في ذ .26

والدُفعات وأنظمة التدفق  ةكیمیائیاألسس النظم القائمة على النظم القائمة على الحرارة وال

 المستمر ؛

 ؛ "بریونبال"لمواد الملوثة إلزالة التلوث من ا فھم طرق العالج الوحیدة المطلوبة .27
والتخلص المناسبة من جثث الحیوانات ونفایات  فھم كیفیة تقییم واختیار طرق المعالجة  .28

التدمین و  rendering) بما في ذلك تحلل المیاه القلویة وإنصھار الدھون ( التشریح

 .)الكومبوستینج(

 

 التطھیر الكیمیائي والمعقمات: المجال د
  

 (desinfectant)ومبید الجراثیم  (sanitizer) تالفات بین المطھروصف االخ. 29

 .( sterilant)والمعقم

 الكائنات الدقیقة للمطھرات الكیمیائیة ؛ أقساموصف المقاومة الذاتیة والكامنة لمختلف . 30
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الشائعة المطھرات الكیمیائیة  لجراثیم ألقساممزایا والقیود المبیدة لوصف الخصائص وال. 31

 ییودوفورواإل ینیودتخدام والمعقمات بما في ذلك المنتجات المستندة إلى الكلورین واإلاالس

 لدھید والفورمالدھیدوغلوتار والكحولیات والمركبات الفینولیة ومركبات األمونیوم الرباعیة

 ؛ وبیروكسید الھیدروجین والبیراسید

یة، درجة الحرارة ، . وصف العوامل (مثل التركیز، وقت االتصال، الحمولة العضو32

الشائعة من  لتي تؤثر على فعالیة األقسام، الثبات) االرطوبة، المادة المخففة، درجة الحموضة

 المطھرات ؛ 

ات الحیة فھم كیفیة تقییم واختیار المطھر المناسب لالستخدام ضد فئات مختلفة من الكائن. 33

المتفطرات، الفیروسات، البكتیریة ، ، الجراثیم الدقیقة (مثل البریونات، األكیاس البكتیریة

مختبرات و بما في ذلك المختبرات السریریة  ، البكتیریا النباتیة) في بیئات متنوعةالفطریات

 .والمرافق الحیوانیة 4و  3و  2ومختبرات السالمة البیولوجیة من المستوى األبحاث 

 

 : التحقق وفعالیة المراقبة  المجال ه
  

خیارات التي یتم تطبیقھا على مختلف  المراقبة نجاعةوالبیولوجیة ق وصف طرق التحق. 34

 معالجة النفایات البیولوجیة ؛

 ؛المراقبةفعالیة وحفظ السجالت للتحقق من الصحة ووصف إجراءات التوثیق السلیم . 35

فھم كیفیة تقییم واختیار المؤشر البیولوجي المناسب لالستخدام المقصود (مثل السوائل . 36

 ، والطرق"self contained"، والنظام القائم بذاتھ "dry loads " ابل األحمال الجافةمق

 ) ؛ "  enzyme - based rapid method" اإلنزیم علىالسریعة المستندة 

وصف إجراءات االستخدام السلیم للمؤشرات البیولوجیة لوضع معاییر تشغیل فعالة . 37

 .وتحدید أوقات المعالجة (representative loads)یة لألوتوكالف باستخدام األحمال التمثیل
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 ر:إلختباالتي یتضمنھ ل وامجال یة لألسئلة لكولمئالنسبة التالي دول الجل ایمث

 
مفصل لإلختبار مخطط   

 شھادة مھنیة في إدارة النفایات البیولوجیة
٪ 72 -نتیجة النجاح   

 المجاالت  عدد األسئلة
 البیولوجیةأ) أنواع ومخاطر النفایات  27
 ب) إدارة النفایات البیولوجیة 35
 معالجة والتخلص من النفایات البیولوجیةالج)  21
 د) التطھیر الكیمیائي والمعقمات 11
 وفعالیة المراقبة التحقق ه)  6

 
 

ألمثلة. مع ض افي ما یلي بعدم نقن. شحیرلمتدى افة لومألر إلختبااسئلة ل أشكوبیعة ل طلجع
 (*). إلجابةالیھا بنجمة في نھایة ر إلصحیحة یشاابة وألجم وأن العلا
 
عبارة عن مادة كیمیائیة أو خلیط من المواد الكیمیائیة التي تستخدم لقتل إن ________ .1

 .بواغسطح المختبر ، ولكن لیس بالضرورة األأالكائنات الدقیقة على 
 "antiseptic" مطھرلا. أ

  "sporocide" مبید األبواغ. ب
 *)"disinfectant" ( الجراثیممبید . ج
 "sanitizer"المعقم . د

 
 . الفصل بین النفایات من المختبرات ومرافق الرعایة الصحیة2

 .إذا كان المرفق یولد فقط كمیة صغیرة من النفایات ذلكأ) ال حاجة ل
المعالجة والتخلص التي ینبغي تطبیقھا على كل نوع  وطرق ب) من المھم تحدید نوع ممارسات

  (*). النفایات المتولدة من
 .دائما في الموقع النھائي حیث یتم التخلص من النفایات یتم تنفیذھاج) 

التي یجب والجسم من فقط إذا كان المرفق یعالج األنسجة البشریة أو أجزاء  د) یكون إلزامي
 .فصلھا عن النفایات غیر المرضیة األخرى
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معالجتھ من خالل األوتوكالف یتم توكالف و. أي مما یلي یجب وضعھ مباشرة في كیس األو3
 معدیة؟مخبریة كنفایات 

 .أ) المناشف الورقیة المستخدمة لتجفیف األیدي عند مغادرة المختبر
 .ب) اإلبر الملوثة بالدم

 .تستخدم لتطھیر الماصاتالتي  "ھیبوكلوریت الصودیومج) حاویة "
  (*) .لزراعة السالمونیال المستخدمةبیتري الد) أطباق 

 
التحلل المائي القلوي المستخدم في تطھیر   معاییر (برامترات) . أي مما یلي یصف أفضل4

 جثث الحیوانات المصابة؟
 درجة مئویة 850أ) عملیة األكسدة الجافة في 

 درجة مئویة 121ب) البخار المشبع تحت ضغط عند 
 (*) والحرارةتد مشقلوي محلول ج) 

 د) الحرارة الجافة تحت الضغط
 

 لتالیة:اجع رالماعلى ر تقتصأن ال ینبغي ن لكر ولإلختباداد لإلعت حارلمقتض ایما یلي بعف
 
 . منظمة الصحة العالمیة الناجمة عن أنشطة الرعایة الصحیة (للنفایات  سلیمة.اإلدارة ال1

(2014  
 2004 ) . منظمة الصحة العالمیة( ..دلیل السالمة البیولوجیة للمختبر2
(برنامج األمم المتحدة للبیئة   .تدمیر نفایات الرعایة الصحیة لجة ومعا تقنیات.خالصة 3

2012( 

 )2013 كندا(وكالة الصحة العامة بلسالمة البیولوجیة الكندیة ل والمبادئ التوجیھیة .معاییر4
 
:  لتاليا IFBAقع ومر تحمیلھا عبن یمكرة وفومترى خاجع راموجع رالمل ھذه اك
)www.internationalbiosafety.org( 

http://www.internationalbiosafety.org/
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