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النقاط

ما هي العينات ؟•
متى تجمع ؟ كيف تحفظ ؟•
مت عي االرشادات لمكافحة العدوى ؟•



متى يطلب الفحص ؟

:في حال وجود •
االيبوالبعدوى فيروس حالة محتملة –
او حالة مشتبهة غير ناتجة عن مرض آخر–



متى تجمع العينات ؟

الحمى، االسهال، (تجمع العينات فقط عند ظهور العوارض •
).او عوارض نزفية

. ظهور العوارضتجمع العينات منذ •
حال تم جمع عينات في االيام الثالثة االولى من ظهور في •

ساعة على  ٤۸العوارض، تجمع عينة اضافية بعد مرور 
.العينة االولى



ما هي العينات ؟

، في انبوب يحتوي على مادة )whole blood(كامل دم •
EDTA . ميلتر، وتوضع في انبوب  ٤تجمع على االقل
.يطلب عدم استعمال االنابيب الزجاجية. بلستيك

 throat(في حال وفاة المريض، تجمع مسحة من البلعوم •
swab ( وتوضع في وسط لنقل العينات)universal 

transport medium .( ال ينصح بجمع عينات مسحة من
.البلعوم للمرضى االحياء



كيف تحفظ العينات ؟ 

العينات في الغرفة دون لزوم للتبريد في حال ارسلت تحفظ •
.  ساعة ۲٤الى المختبر ضمن 

ايام، تحفظ بين  ۷حال ارسال العينات الى المختبر ضمن في •
.  درجات مئوية ٥-۰

ايام، تحفظ العينات  ٥حال تطلب الفحص فترة اطول من في •
.درجة مئوية تحت الصفر ۷۰على درجة 

• 



احتياطات مكافحة العدوى

تأخذ كافة االجراءات االحتياطية عند التعامل مع عينات •
.المريض

: عند جمع العينات او التعامل مع العينات مباشرة •
المعدات للوقاية الشخصية شامال الرداء العازل ذات تستعمل –

قناع / ، عزل العيون )N95(استعمال واحد، القناع التنفسي 
الوجه، والقفازات  المزدوجة

عند جمع العينة، تعنون العينات موضحا اسم المريض، نوع –
.  العينة، وتاريخ جمع العينة

توضع العينات فورا في علبة عازلة مع الصق يوضح المضمون–



تعطيل العينات

:تصنف عينات المريض كاآلتي •

) non-inactivated(غير معطلة / نشطة / عينات ممرضة –
تحتوي على الفيروس الحي وقد تؤدي الى انتقال العدوى 

ال ) inactivated(معطلة  / غير نشطة / عينات غير ممرضة –
تحتوي على الفيروس الحي وال تؤدي الى انتقال العدوى 



مستوى السالمة البيولوجية

:تفحص العينات في المختبرات التالية •
للزرع الفيروسي في مختبر من مستوى الرابع للسالمة البيولوجية  –
والفحص المصلي ) PCR(لفحص تفاعل البوليميراز التسلسلي –

على عينات ممرضة في مختبر من مستوى الثالث للسالمة 
البيولوجية  

والفحص المصلي ) PCR(لفحص تفاعل البوليميراز التسلسلي –
معطلة في مختبر من / غير نشطة / على عينات غير ممرضة 

مستوى الثاني للسالمة البيولوجية  



تعطيل العيناات

يمكن اجراء تعطيل العينات في مختبر دون المستوى الثالث •
على ان تتم في حجرة االمان ۳من السالمة البيولوجية 

 Biosafety cabinet(  ۳للفحوص البيولوجية من مستوى 
class III (وان تستعمل كافة المعدات للوقاية الشخصية.

في حال تم تعطيل الفيروس، يمكن فحص العينات السررية •
.۲المعطلة في مختبر من مستوى السالمة البيولوجية 



التغليف الثالثي

. تؤمن وزارة الصحة العامة نقل العينات من مكان الى آخر•
 triple(تتم نقل العينات عبر اتباع التغليف الثالثي 

packaging  .(
يتم التغليف الثالثي في مختبر المستشفى من قبل فريق •

. المستشفى وفريق وزارة الصحة العامة
وترسل العينات الى المختبر المرجعي خارج لبنان عبر •

الوزارة حسب ارشادات الجمعية العالمية للنقل الجوي  
)IATA ( أ"للعينات من نوع) "Category A.(



استمارة طلب فحص للفيروس

عند ارسال عينات الى الخارج تعبء االستمارة المرفقة •
). ۲(للمختبر المرجعي والمبينة في الملحق 



االستمارة 



تجميع المعدات: الخطوة االولى

تجميع كافة المعدات قبل دخول غرفة المريض•
معدات لجمع العينات–
معدات لمكافحة العدوى –

معدات اوقاية الشخصية•
اكياس لجمع النفايات•

معدات لعنونة العينات–
معدات لحفظ ونقل العينات–
وجود مساعد–



تجميع المعدات لجمع العينة



لمكافحة العدوىتجميع المعدات 



تجميع معدات لعنونة العينات 



تجميع المعدات لحفظ ونقل العينات



وجود مساعد



وضع معدات الوقاية الشخصية: الخطوة الثانية

غسل اليدين•
وضع معدات الوقاية الشخصية•



غسل اليدين



وضع معدات الوقاية الشخصية 



جمع العينات: الخطوة الثالثة

vacuumيستعمل •
طلب من المريض بسط يديه عند بدءء تدفق الدم في االنبوب•
قبل سحب االبرة tourniquetنوع •
رمي االبرة في علبة خاصة لذلك دون لمسها او نزعها يدويا •

vacuumمن 
بعد االنتهاء من سحب الدم، يعمل على وقف النزيف•



التخلص من االبرة



تحضير العينات الرسالها: الخطوة الرابعة 

تنظيف خارجي لالنبوب•
عنونة العينة•
وضع مواد تمتص اي تسرب•
وضع العينة في انبوب ثاني محكم الغالق•



نزع معدات الوقاية الشخصية : الخامسة الخطوة 



نزع معدات الوقاية الشخصية : الخطوة الخامسة 



اعالم الفريق

من االساسي اعالم فريق المختبر عن العينة ومكانها وعدم •
لمسها

فاي خطء في تداول العينة يعرض العامل الى خطر العدوى •
بالفيروس



Inactivation

• Various options:
– by heat (30 mn at 60 degrees), 
– Or by boiling for 5 mn or gamma irradiation with 

1% glutaraldehyde
– Or by UV light
– Or Treatment of serum or other body fluids with 

10 ml of 10% Triton X-100 per ml of fluid for 1hour 



Inactivation

• References:
– CDC
– Canada: www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-

ftss/ebola-eng.php
– Australia. Communicable Diseases Intelligence: 

Laboratory Precautions for Samples Collected 
from Patients with Suspected Viral Haemorrhagic
Fevers. Public Health Laboratory Network. 
Technical Report Series

http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-ftss/ebola-eng.php�
http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-ftss/ebola-eng.php�


اسئلة•
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