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صحيفة الحقائق الخاصة بعوامل  CWAهذه هي جزء من سلسلة ملنظمة أطباء لحقوق اإلنسان ()PHR
وقد صممت لسد الفجوة يف معرفة أول املستجيبني من مختيص الرعاية الطبية لهجامت  CWAاملحتملة،
وتربز هذه الوثيقة عىل وجه الخصوص االختالفات بني مجموعة ُم ختارة من املواد امل ُن ّف طة واملواد املشلة
لألعصاب والتي إن تم نرشها يف مكان ستستوجب العالج الطبي الطارئ والتوثيق الدقيق ،ويصحب
هذه الوثيقة سلسلة من صحائف الحقائق املفصلة التي تتحدث عن عوامل  CWAوتحدد بالتفصيل
الخصائص وأنظمة العالج امل ُ َم ّي زة لكل عامل من تلك العوامل.
وتأمل منظمة - PHRمن خالل توفري صحائف الحقائق تلك -يف أن يتمكن املهنيني الطبيني من القيام
بالتشخيص والعالج وتوثيق دالئل التعرض لعوامل  CWAبشكل صحيح .كام تم جمع املعلومات الواردة
يف صحيفة الحقائق هذه من مصادر متاحة للجمهور.
هناك سلسلة تفصيلية من صحف الحقائق ترشح بالتفصيل هذه الخصائص وأنظمة العالج الخاصة بكل
عامل من عوامل الحرب الكيميائية وهي عىل املوقع:
physiciansforhumanrights.org/training/chemical-weapons
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قم بجمع عينات بول ،ودم وشعر إذا أمكن ،فورا ً عقب التعرض
للغاز.
الخصائصالفيزيائية
VX

(مادة مشلة لألعصاب)

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

السارين
(مادة مشلة لألعصاب)

التابون
(مادة مشلة لألعصاب)

الجرعة املميتة من غاز  VXهي ( 10ملغ) ،إذا تم امتصاصها من خالل الجلد فإنها قد تقتل يف دقائق
معدودة
ميكنه البقاء يف البيئة املتأثرة ألسابيع
عديم ال رائحة وال طعم له
له اتساق زيتي
عنربي
لونه
ّ
يتم نرشه يف صورته الغازية أو السائلة
أكرث كثافة من الهواء
•جرعة مميتة من السارين تبلغ ( 1,700ملغ) قد ت ُو ِدي بحياة شخص خالل  5-10دقائق إذا تم
امتصاصها من خالل الجلد
•رسيع التبخر
•بال رائحة /بال طعم /بال لون
•ميتصه الجلد ببطء
•يتم نرشه يف صورته الغازية أو السائلة
•أكرث كثافة من الهواء
•جرعة مميتة من التابون تبلغ ( 4,000ملغ) ميكنها أن تقتل يف غضون  20-15دقيقة إذا تم امتصاصها
من خالل الجلد
•رسيع التبخر
•بال طعم /بال لون
•رائحته أشبه ب رائحة الفواكه
•يتم نرشه يف صورته الغازية أو السائلة
•أكرث كثافة من الهواء

BZ

(مادة مسببة للعجز)

•مميت مع الجرعات العالية جدا ً فقط
•عديم ال رائحة وال لون له
•يصاحب وسيلة نرش الغاز سحابة بيضاء يف منطقة اإلصابة.
•يتم نرشه يف صورته الغازية أو السائلة

غاز الخردل
(مادة منفطة)
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•ليس مميت اً يف العادة إذا تم تقديم الرعاية الطبية املتقدمة
•ميكنه البقاء يف البيئة املصابة ملدة تصل إىل أسبوع (بل أطول من ذلك إذا تم دفنه تحت سطح الرتبة)
•له لون أصفر شاحب أو كهرماين
•بال رائحة يف الغالب ولكنه قد يشبه أحيان اً رائحة الخردل أو البصل أو الثوم
•أكرث كثافة من الهواء
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قم باإلبقاء عىل عينات الدم باردة عن طريق وضعها عىل الثلج
طاملا أمكن ذلك.
جمع العينات إلج راء اختبار
التعرض للغاز

بالنسبة لجميع عوامل الحرب الكيميائية
•قم بجمع عينات بول ،ودم وشعر إذا أمكن ،فورا ً عقب التعرض للغاز.
•قم بجمع عينات املتابعة بعد  24ساعة وبعد  48ساعة ومرة أخرى بعد  7أيام من التعرض للغاز.
•الدم والبول ميكن جمعهام ملدة تصل إىل  30يوم بعد التعرض للغاز والفحوصات املخربية ميكنها أن
تكشف وجود عوامل أخرى مثل (غاز الخردل واملواد املشلة لألعصاب ونواتج تحللهم).
•قم باستخدام األوعية املصنوعة من البالستيك الغري قابل للك رس.
•قم بإلصاق وسيلة ما للتعرف عىل العينات وقم بتدوين تاريخ ووقت جمع العينة ثم قم بإغالقها
بإحكام بشكل آمن.

إج راءات خاصة بجمع
عينات البول

• 	 وث ّق كل األع راض عىل الورق وارفقها بالعينة .سجل مدة الزمن التي مرت قبل أن يبدأ املرىض باملعاناة
من األع راض بعد أول تعرض للامدة السامة.
▫ ▫قم بجمع  30-10مل من البول عىل األقل.
▫ ▫قم بجمع عينة م راقبة من شخص مل يتعرض للغاز.
▫ ▫قم بجمع البول يف أكواب معقمة مخصصة للبول.
▫ ▫قم بشحن عينة البول مع ثلج جاف إذا أمكن لإلبقاء عليها مجمدة أو عىل األقل لإلبقاء عليها
باردة.

إج راءات خاصة
بجمع عينات الدم

إج راءات خاصة
بجمع عينات الشعر

إج راءات خاصة
باختبار غاز الخردل

▫ ▫قم بجمع  15-10مل من الدم عىل األقل
▫ ▫قم باإلبقاء عىل عينات الدم باردة عن طريق وضعها عىل الثلج طاملا أمكن ذلك ،وحيثام
كان ممكن اً قم بوضع الدم يف جهاز الطرد املركزي لجمع البالزما ،وإذا مل يكن ذلك ممكن اً
فاسمح للدم بالتخرث ثم قم بجمع مصله.
▫ ▫يفضل أن تجمع العينة قبل أن يُ غسل الشع ر.
▫ ▫ليس من الرضوري أن تكون عينة الشعر من فروة ال رأس.
•قم بإج راء اختبار تحليل الدم الكامل ()CBC
▫ ▫يُ ستخدم اختبار  CBCبانتظام لفحص صحة أحد األف راد بقياس نسبة تركيز املواد يف الدم.
▫ ▫قد يشري عدد خاليا الدم الحم راء والبيضاء إىل وجود غاز الخردل.
▫ ▫يقرتن عاد ًة اختبار الدم مع اختبار البول لجمع الدليل القاطع عىل التعرض الكيميايئ.

إج راءات خاصة مبادة BZ
واملواد املشلة لألعصاب

•اختبار إنزيم الكولينست رياز ميكنه أن يكشف عن التسمم مبركبات الفوسفات العضوية (هذا االختبار
سيكشف الفوسفات العضوية يف حني ميكن الختبارات البول أن تكشف عوامل كيميائية أكرث).
▫ ▫ميكن أن يشري تناقص مستويات الكولينست رياز بشكل كبري إىل التسمم.
▫ ▫تحذي ر :ميكن أن يرجع تناقص نشاط إنزيم الكولينست رياز أيض اً إىل أم راض الكبد وسوء التغذية.
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قم بتبليل مناشف أو ِخ َرق أو أي م واد مانعة لترسب اله واء وضعها
عىل امتداد الفتحات أسفل األب واب أو حول الن وافذ للحيلولة دون ترسب
ع وامل  CWAللداخل
				
الوقاية

بالنسبة لجميع عوامل الحرب الكيميائية

•     إبق يف عكس اتجاه الرياح من املنطقة املتأثرة إذا أمكن.
•     قم باستخدام أقنعة الغاز لحامية العينني والرئتني.
•	 قم باستخدام مالبس واقية لكامل الجسم لحامية الجلد (فاملالبس العادية توفر حامية بسيطة).
•	 قم مبحاولة إحكام غلق الغرفة ضد الهواء امللوث بالغاز إذا مل تكن قادرا ً عىل الخروج من مبنى ملوث
بالغاز.
•إبق يف غرف ليس لها فتحات تهوية أو نوافذ ألطول فرتة ممكنة وحتى يتوقف القصف أو التفجري
وانتشار املواد بفعل الرياح ،لكن كن حكي امً يف تقديرك ملدة البقاء يف املكان املغلق.
•قم بإطفاء أنظمة التهوية إذا أمكن.
•قم بضبط أنظمة التهوية يك تقوم بتدوير الهواء املوجود داخل املبنى إذا تم إطالق عوامل CWA
خارج املبنى.
•قم بتبليل مناشف أو ِخ َرق أو أي مواد مانعة لترسب الهواء وضعها عىل امتداد الفتحات أسفل
األبواب أو حول النوافذ للحيلولة دون ترسب عوامل  CWAللداخل.
•	

ال تقم بتناول أي طعام أو رشاب تعرض لعوامل .CWA

•	

استخدم قناع الغاز لحامية العينني والرئتني

خاص باختبار مادة السارين
•         ميكن مسح السارين السائل من عىل الجلد أو تنشيفه ملنع امتصاصه

خاص مبادة BZ
•قد يساعد وضع قطعة قامش مبللة عىل الفم يف الحامية من استنشاق املادة وحامية الرئتني.
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كل امل واد املشلة لألعصاب ستتسبب يف ظهور أع راض خالل ث وان
من التعرض ألبخرتها ويف خالل دقائق وحتى  18ساعة من التعرض
لصورتهاالسائلة.
األع راض

بالنسبة لجميع املواد املشلة لألعصاب

		

بؤبؤي العينني إىل أقىص حد
•ضيق
ّ
•تصبب العرق /سيالن اللعاب
•الغثيانوالضائقةالتنفسية
•الشعور بوخز وانقباضات يف أماكن معينة
•تغري الحالة العقلية
بالنسبة لغاز VX
•تظهر األع راض خالل ثوان من التعرض للغاز
بالنسبة لغاز السارين
•تظهر األع راض خالل دقيقة واحدة من التعرض للغاز
بالنسبة لغاز التابون
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توسع بؤبؤ العني من األع راض الشائعة عند
التعرض لغاز BZ

•تظهر األع راض خالل  5-2دقائق من التعرض للغاز.
بالنسبة لغاز التابون
•تظهر األع راض خالل ساعة من التعرض للامدة وتستمر حتى ثالثة أيام.
•تغري الحالة العقلية بشدة
•اتساع حدقة العني
•جفاف يف العني والفم والجلد
•ضعف الرؤية
•الغيبوبة
بالنسبة لغاز الخردل
•تحدث األع راض خالل ساعتني إىل  24ساعة من التعرض للغاز.
•تهيج الجلد وحدوث تقرحات
•تهيج حاد يف العني واألنف والفم والحلق
•صعوبة يف التنفس تؤدي إىل التهاب رئوي

ضيق بؤبؤي العينني إىل أقىص حد هو أحد
األع راض املعتادة يف حاالت التعرض للمواد
املشلة لألعصاب ،وهذا يبدو واضح اً يف العني
اليرسى.
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عينة البول أو الدم ميكنها التحديد بشكل قاطع ما إذا كان أحدهم قد
تعرض ملادة مشلة لألعصاب.
التشخيصالتفريقي

املواد املشلة لألعصاب
•ليس من الرضوري أن يكون املريض الذي يُ ظهر األع راض املذكورة أعاله قد تعرض ملادة مشلة
لألعصاب.
•عينة البول أو الدم ميكنها التحديد بشكل قاطع ما إذا كان أحدهم قد تعرض ملادة مشلة لألعصاب.
•املواد األخرى املشلة لألعصاب ستتسبب لألف راد يف أرضار مشابهه .
▫ ▫كل املواد املشلة لألعصاب ستتسبب يف ظهور أع راض خالل ثوان من التعرض ألبخرتها ويف خالل
دقائق وحتى  18ساعة من التعرض لصورتها السائلة.
•املصابون الذين يعانون من حاالت عصبية سابقة مثل الرصع ميكن أن تحدث لهم نوبات رصعية.
▫ ▫ميكن أن تسوء حالة الرصع بوجود مستويات عالية من التوتر (مثل الوجود يف مناطق يحدث فيها
ن زاع عسكري).
•التفريق بني أع راض املواد املشلة لألعصاب وتأث ريات الغازات املس ّي لة للدموع:

▫ ▫الغازات املس ّي لة للدموع تتسبب يف سيالن األنف وضائقة تنفسية وغثيان وإقياء وسيالن لعاب.
▫ ▫الكميات الكبرية من الغازات املس ّي لة للدموع قد تتسبب يف فشل الجهاز التنفيس.
▫ ▫األع راض تكون مؤقتة غالب اً وتنحرس خالل ساعة.

▫ ▫ميكن التعرف عىل الغازات املس ّي لة للدموع من خالل الدخان األبيض العمودي املنبعث من
العبوة.
•فرط التعرض لبعض املبيدات الحرشية له تأثري مامثل للتعرض للمواد املشلة لألعصاب.
غاز BZ
•ليس من الرضوري أن يكون املريض الذي يُ ظهر األع راض املذكورة أعاله قد تعرض لغاز .BZ
•التعرض لغاز  BZميكن اكتشافه يف البول وكذلك يف بعض اختبارات الدم ورمبا يف عينات الشع ر.
•ميكن للعوامل املسببة للعجز األخرى واملخدرات والعقاقري املنشطة أن تسبب أع راض اً مامثلة.
•رضبة الشمس قد تظهر أع راض اً مامثلة من ح رارة وجفاف واضط راب يف السلوك .
•ميكن للتعب واإلرهاق أن يسبب خموالً وتغري يف الحالة العقلية.
يتبع
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ليس من الرضوري أن يكون املريض الذي يُ ظهر األع راض املذكورة أعاله
قد تعرض لغاز الخردل.
التشخيصالتفريقي

غاز الخردل
•ليس من الرضوري أن يكون املريض الذي يُ ظهر األع راض املذكورة أعاله قد تعرض لغاز الخردل.
•عينة البول أو الدم ميكنها التحديد بشكل قاطع ما إذا كان أحدهم قد تعرض لغاز الخردل.
•امل ُن ِّف طات األخرى باإلضافة إىل غاز الخردل ستتسبب لألف راد يف أرضار مشابهه .

التقرحات

▫ ▫ميكن حدوث تقرحات مشابهة لتلك املوجودة يف حاالت التعرض لغاز الخردل بسبب ردود فعل
تحسسية لبعض الح رشات أو النباتات املعينة (انظر الصورة أدناه).
▫ ▫الحكة والطفح الجلدي والتورم أع راض شائعة أيض اً يف العديد من حاالت ردود الفعل التحسسية.
▫ ▫ميكن أن تسبب األم راض التالية تقرحات:
–شبيه ال ُف قاع ال ُف َّق اعي -شائع لدى األشخاص فوق  60سنة
–التهاب الجلد حلئي الشكل -حالة يكون فيها حكة شديدة يف تقرحات كبرية وتنشأ بصورة ثنائية
– ُج الد فقاعي مزمن لدى األطفال -حيث تتشكل التقرحات حول الوجه والفم واألعضاء التناسلية

العينان

▫ ▫ميكن أن تتسبب الحساسية أو االلتهاب الفريويس أو البكتريي بالتهاب امللتحمة ،وكذلك ميكن أن
يتسبب غاز الخردل بهذا.

الضائقةالتنفسية

▫ ▫األم راض التنفسية األخرى مثل االلتهاب التشعبي ميكن أن يسبب بحة يف الصوت وذات الرئة.
▫ ▫ميكن أيض اً أن يتسبب االلتهاب البكتريي من مصادر متعددة بذات الرئة.
▫ ▫يتسبب الهواء أو البخار الحار املستنشق من الح رائق أو األسلحة الحارقة أو األبخرة الكيميائية
الكاوية بتلف مامثل ألنسجة الجهاز التنفيس
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اقطع املالبس وال تسحبها من فوق ال رأس حتى ال تتسبب يف زيادة
السموم.
إزالة السموم

بالنسبة لجميع عوامل الحرب الكيميائية
•إن إزالة السموم هو أمر بالغ األهمية إىل أقىص حد بالنسبة للمتأثرين بالغاز من كل من املصابني
واملنقذين.
•قم بفرز املرىض املصابني إىل  3فئات:
▫ ▫مرىض مصابون لكن حالتهم الطبية مستقرة
▫ ▫مرىض مصابون تحتاج حالتهم الستق رار فوري قبل إزالة السموم (مصابون يعانون من نزيف يهدد
حياتهم أو يف صدمة قلبية...إلخ)
▫ ▫مرىض مصابون لديهم معدات طبية للحفاظ عىل الحياة (مرقأة –جهاز لوقف النزف -و منفذ
الهواء املساعد) والتي سوف تحتاج لالستبدال بعد إزالة السموم.
•قم بارتداء املالبس الواقية وقناع التنفس والقفازات السميكة.
•ابدأ إج راءات إزالة السموم من ال رأس وانتهي عند أصابع القدمني.
•اقطع املالبس وال تسحبها من فوق ال رأس.
•قم بغسل الجلد بلطف مباء مخلوط بـ  10سم  3من املبيض لكل لرت ماء (محلول ملحي).
•قم بحلق الشعر أو قم بغسله بعد جمع العينة وتخزينها يف أنبوب بالستييك.
•قم بإزالة السموم عن املنقذين أيض اً.
بالنسبة لغاز الخردل
•إزالة السموم خالل دقيقتني تساعد عىل منع تكون التقرحات.
•السوائل التي بداخل التقرحات ليست موادا ً كيميائية.
•اغسل الجلد بلطف مبقدار  10سم 3من مبيض املالبس لكل لرت ماء (محلول ملحي) .كن حذرا ً حتى
ال تلحق الرضر بالجلد.
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إن إزالة السموم هو أمر بالغ األهمية إىل أقىص حد بالنسبة لصحة
املصابني
			
العالج

املواد املشلة لألعصاب

•األتروبني برتكيز  2ملغ حقن عضيل و 600ملغ من مادة كلوريد ال رباليدوكسيم
•استخدام األتروبني وحده يُ عد فعاالً أيض اً
•يتم حقن الجرعة كل  30دقيقة حتى  3م رات ويف الغالب قد تدعو الحاجة إىل تك رار ذلك أكرث من مرة.
•يتم حقن الديازيبام (الفاليوم) حقنا وريدي اً للسيطرة عىل التشنجات.
•الطرق التنفسية – قد تكون املساعدة عىل التهوية أم را ً رضوري اً.
•استخدام ( OPAاألنبوب الفموي البلعومي املساعد) للحفاظ عىل املجرى الهوايئ للمريض مفتوح اً.

بالنسبة لغاز BZ

•ممنوع الحقن باألتروبني.
•يتم حقن  2-3ملغ من فيزوستيغمني حقن عضيل.
•يتكرر حقن الجرعة كل  15دقيقة حتى يتحسن املريض.
•قم بإزالة األسلحة وحافظ عىل هدوء املريض

بالنسبة لغاز الخردل

•قم بدهن جفون العني بالفازلني ملنع الشعور بالخشونة أثناء غلقها (راجع منشور منظمة الصحة
العاملية ،الصفحة رقم .)169
•اتبع الرعاية الروتينية بالجروح فيام يخص تهيج الجلد والتقرحات.
•استخدم الرذاذ البارد أو البخار للتخفيف من الضائقة التنفسية.

مخت رصات

 – IMحقن عضيل
 – IVحقن وريدي
 – mgملغ
 – mlمليليرت
 – OPAاألنبوب الفموي البلعومي املساعد
* تم جمع املعلومات املتواجدة يف جريدة الحقائق هذه من مصادر متاحة للعامة ،ومنها :م راكز مكافحة األم راض
والوقاية منها ،وإميديسني  ،Emedicineوالدليل االنتقايل التقني الطبي للطوارئ ،واتحاد العلامء األمريكيني،
وجلوبال سكيوريتي ،ووزارة الصحة لوالية نيويورك ،وقانديل  ،QANDILوجيش الواليات املتحدة ،وإدارة الصحة
والسالمة املهنية األمريكية.

تم إنشاء منظمة أطباء لحقوق اإلنسان يف  1986عىل أساس فكرة أن مهنيي الطب ،مبا ميتلكونه من مهارات
تخصصية ومسؤوليات أخالقية وأصوات ذات موثوقية ،يف وضع فريد ميكنهم من الحد من انتهاكات حقوق
اإلنسان .واليوم تحتاج الحكومات واألمم املتحدة واملحاكم الدولية إىل خ رباتنا .إن قوة تحقيقاتنا تسمح لنا
بالعمل عىل رفع مستوى الوعي والضغط من أجل تغيري أكرث انتهاكات حقوق اإلنسان قسوة.
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