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إن غاز الكلور هو غاز مهيج للرئتني ذو قابلية متوسطة للذوبان يف املاء ويتسبب يف رضر حاد يف الجهاز التنفيس
العلوي والسفيل 1.يف درجة حرارة الغرفة ،هو عبارة عن غاز كثيف لونه فستقي يستقر عىل األرض .يسبب غاز
الكلور انزعاج يف الفم ،واألنف ،والعني والذي يعد مبثابة خاصية تحذيرية للخروج من املنطقة املتأثرة والحد من
الرضر الرئوي ،والذي قد يحدث مع التعرض لفرتات طويلة .يتحول غاز الكلور إىل حمض الهيدروكلوريك عندما
يتصل بالرطوبة يف املسالك الهوائية ،وبعدها يسبب حروق كيميائية لكل أنسجة الجهاز التنفيس التي يالمسها.
عىل الرغم من أن مسلك الهواء املركزي قد يبدو الشغل الشاغل للكثري من املرىض الذين يسعلون ويصدرون صفريا ً
عند التنفس ،يجب عىل املسعفني دامئاً معالجة املصابني كام لو أنه ميكن أن تتطور لديهم أعراض يف مسالك الهواء
2
املحيطية واألخذ عىل محمل الجد أي شكاوى عن ضيق صدر أو صعوبة يف التنفس.
عينت إدارة السالمة والصحة املهنية األمريكية ( )OSHAحد التعرض املسموح به لغاز الكلور وهو مدة مثاين
ساعات لكل  1جزء يف املليون .من  1-3جزء يف املليون ،يبدأ غاز الكلور يف أن يسبب تهيج يف األغشية املخاطية.
تبدأ األعراض الرئوية عند التعرض ملا يزيد عن  15جزءا ً يف املليون ،والرتكيزات األكرب من  430جزءا ً يف املليون
تكون مميتة يف غضون  30دقيقة 3.عند الرتكيزات التي تقدر بـ  1000جزء يف املليون وما يزيد ،تحدث الوفيات
4
يف غضون بضعة دقائق فحسب.

هذه النرشة عىل هجامت األسلحة الكيميايئ ( )CWAهي جزء من سلسلة ملنظمة أطباء لحقوق اإلنسان ( )PHR
صممت لسد الفجوة يف املعرفة بني أول املستجيبني من مختيص الرعاية الطبية لهجامت  CWAاملحتملة ،وتأمل
 PHRأن يتمكن املهنيون الطبيون بالرجوع لصحف الحقائق هذه من القيام بتشخيص التعرض لعوامل CWA
وعالجه وتوثيق دالئله بشكل صحيح.
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 5تدابري وقائية لعموم السكان
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ال تعترب منظمة حظر األسلحة الكيميائية غاز الكلور سالحا كيامويا ألن له العديد من االستخدامات املرشوعة،
كام هو الحال يف إنتاج األدوية وتنقية املياه .ومع ذلك ،ميكن أن يصبح الكلور سالح اً إذا ما تم إطالقه بكميات
كبرية .يف الحاالت يف سوريا ،يتم نرش غاز الكلور من خالل استخدام الذخائ ر .عندما يستخدم غاز الكلور كسالح
بهذه الطريقة ،فإنه يندرج تحت تعريف عوامل الحرب الكيميائية :أي مادة مخصصة لالستخدام يف العمليات
العسكرية لقتل الناس أو إصابتهم إصابات خطرة أو تعجيزهم جسدي اً نتيجة اآلثار الفسيولوجية املرضية.
ملزيد من املعلومات ،يرجى االطالع عىل
http://www.opcw.org/about-chemical-weapons/what-is-a-chemical-weapon/.
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تشخيص سمية غاز الكلور الحادة هو أمر رسيري يف املقام األول،
ويستند إىل صعوبات وتهيج التنفس.
خصائص غاز الكلور

•يعترب مهيجاً للرئتني
•ميكن استخدامه كسالح يف شكل غاز
•ميكن أن يكون مميتاً عند التعرض له بجرعات عالية
•ميكن تحديده بلونه الفستقي 5ورائحته الحريفة املامثلة لرائحة املبيض
6

•أكرث كثافة من الهواء ،لذلك فإنه يبقى قريباً من األرض وميكن أن ينترش رسيعاً.

اختبار التعرض لغاز الكلور

• إن تشخيص سمية غاز الكلور الحادة هو أمر رسيري يف املقام األول ،ويستند إىل صعوبات وتهيج
التنفس.
•إذا حدث تعرض شديد لغاز الكلور ،قد تظهر تحاليل الدم والبول إذا كانت الرئتني أو القلب أو الدماغ
قد ترضروا ،وميكن أن تكون االختبارات املعملية األخرى مفيدة ملراقبة املريض 7.قد تشمل االختبارات:

8

▫▫قياس التأكسج النبض
▫▫فحص كهارل مصل الدم ،فحص نيرتوجني يوريا الدم ( ،)BUNواختبارات مستوى
الكرياتينني
▫▫اختبار غازات الدم الرشياين
▫▫التصوير الشعاعي للصدر
▫▫مخطط كهربايئ للقلب ()ECG
▫▫تصوير مقطعي محوسب للصدر
▫▫تصوير التهوية -اإلرواء
▫▫فحص وظائف الرئة
▫▫تنظري الحنجرة أو تنظري القصبات
•فحص الهواء والرتبة بحثاً عن وجود غاز الكلور:
▫▫قد تتيح أجهزة رصد غاز الكلور يف املوقع نتائج فورية دقيقة بشكل كايف لتحديد وجود
9
غاز الكلور يف الهواء.
▫▫بالنسبة “للنقاط الساخنة” املتمركزة حيث قد تم إيداع غاز الكلور يف الرتبة ،ميكن أن
تؤخذ عينات من الرتبة السطحية من منطقة غري مزروعة عىل عمق أقل من بوصة واحدة.
وينبغي جمع هذه العينات يف أقرب وقت ممكن بعد وقوع حدث ما ،ويجب أن تحفظ
يف حاويات محكمة اإلغالق حتى ميكن تحليلها لتحديد درجة الحموضة ( )pHأو فحصها
10
بحث اً عن وجود غاز الكلور.
▫▫قد ال تكون اختبارات عينات من الرتبة كافية ،لذلك يوىص برصد الهواء املت زامن.

الوقاية من غاز الكلور

•ابتعد عن املنطقة حيث تم اطالق غاز الكلور وانتقل إىل أرض اعىل 11.إذا كان ممكناً ،ابقى عكس اتجاه
الرياح من إطالق الغاز ،حيث بإمكان الرياح دفع غيوم غاز الكلور برتكيزات عالية ألميال عديدة عن
12
موقع اإلطالق.
•اذا تم اطالق غاز الكلور يف مكان مغلق ،غادر املبنى 13.اذا مل تستطع مغادرة املبنى ،انتقل إىل الطوابق
األعىل يف املبنى وافتح النوافذ.
•يجب عىل أول املستجيبني استخدام معدات الوقاية الشخصية ( ، )PPEمبا يف ذلك أجهزة تنفس الضغط
14
املوجب املكتفية بذاتها واملالبس الواقية ضد املواد الكيميائية وقناع العني.
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التعرض لرتكيزات عالية من غاز الكلور ميكن أن يؤدي رسيعاً إىل ضيق مع
انقباض املسالك الهوائية وتراكم السوائل يف الرئتني
•قد يتسبب التعرض لرتكيزات منخفضة من غاز الكلور (من  1إىل  10أجزاء يف املليون) يف تهيج العني
واألنف والتهاب الحلق والسعال 15.تشمل بعض األعراض املحددة:

التعرف عىل التعرض لغاز الكلور

▫▫عدم وضوح الرؤية
▫▫دماع العني وتهيج األنف والحلق
▫▫ضيق التنفس (تورم وعرقلة مجرى الهواء العلوي)
▫▫ضيق الصدر ،صعوبة يف التنفس أو ضيق يف التنفس
▫▫الصفري
•ميكن أن يؤدي التعرض لرتكيزات عالية من غاز الكلور (أكرث من  15جزءا ً يف املليون) رسيعاً إىل ضيق مع
16
انقباض املسالك الهوائية وتراكم السوائل يف الرئتني .وتشمل األعراض األخرى:
▫▫حروق القرنية
▫▫أمل حارق ،واحم رار ،وظهور بثور عىل الجلد املتأثر بالغاز
▫▫ترسع القلب وارتفاع ضغط الدم ،يتبعه انخفاض يف ضغط الدم
▫▫خشخشة
▫▫السعالالعنيف
▫▫نفث الدم
▫▫قد يحدث وهط قلبي وعايئ من نقص األكسجني
▫▫انثقاب املريء
▫▫الغثيان والقيء
▫▫الدوار
▫▫الصداع
▫▫ضعف العضالت
▫▫وذمة رئوية (السوائل يف الرئتني) ،والتي ستحدث من ساعتني إىل أربع ساعات بعد التعرض
املعتدل ومن  30إىل  60دقيقة بعد التعرض الحاد
17

•تم تقدير أدىن تركيز مميت من التعرض ملدة  30دقيقة عند  430جزءا ً يف املليون.

•بعد التعرض الحاد ،ترجع الوظيفة الرئوية عادة ملستواها القيايس خالل  7إىل  14يوماً .بينام يحدث
الشفاء التام بشكل عام ،قد تستمر أعراض القصور الرئوي واملمتد .ميكن أن يؤدي التعرض لغاز الكلور
الختالل وظائف املسالك الهوائية التفاعيل ( ،)RADSوهو نوع من الربو الناجم عن التهيج الكيميايئ.

أع راض التعرض لغاز
الكلور وفق اً ملستوى
الرتكيز

التشخيص التفريقي
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الرتكيز (لكل جزء يف املليون)
3–1

األع راض
تهيج العينني واألغشية املخاطية الفموية

> 15
> 430

ظهور األع راض الرئوية
مميت خالل  30دقيقة

ليس بالرضورة أن يكون املريض الظاهر عليه األع راض املذكورة أعاله قد تعرض لغاز الكلور .ومع ذلك فإن
التعرض لغاز فستقي اللون ذو رائحة نفاذة شبيهة ب رائحة مبيض الغسيل 18 ،يتبعها ظهور رسيع لتهيج يف
العني و/أو الجلد واختناق وسعال وصفري عند التنفس 19،قد يشري بقوة إىل التعرض لغاز الكلور.
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يتكون العالج من إزالة غاز الكلور من الجسم يف ارسع وقت ممكن وتوفري
الرعاية الطبية الداعمة
العالج املبديئ

20
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•ال يوجد ترياق جراء التعرض لغاز الكلور .يتكون العالج من إزالة غاز الكلور من الجسم يف أرسع وقت
21
ممكن ،وتوفري الرعاية الطبية الداعمة يف مشفى ،مثل عالج التنفس املستنشق للصفري.
•األمان
▫▫عند دخول املوقع حيث تم اطالق غاز الكلور ،يجب عىل أول املستجيبني استخدام أجهزة
تنفس مكتفية ذاتي اً وبذلة واقية .يجب أن يستخدم هذا املستوى من الوقاية حتى يتم
22
التأكد من نوع امللوث وتركيزه.
▫▫خارج املنطقة امللوثة ،ال يحتاج أول املستجيبني ارتداء أجهزة الوقاية حيث أن خطر انتقال
التلوث الثانوي من الضحايا املتأثرين بالهجوم ملقدمي الرعاية الطبية منخفض للغاية.
•فرز املصابني
▫▫يف حالة اإلصابة الجامعية ،ال يحتاج املرىض عدميي األع راض ومن يعانون من أع راض أقل
حدة العالج .يف أغلب الحاالت ،سيتخلص هؤالء املرىض من األع راض يف غضون ساعة أو اقل
ولكن يجب نصحهم بطلب الرعاية الطبية عىل الفور اذا ما تطورت األع راض أو عاودت
23
الظهور.
▫▫ال يحتاج الضحايا الذين تعرضوا لغاز الكلور والذين ال يعانون من تهيج يف الجلد أو العني
24
إلزالة التلوث.
▫▫يجب م راقبة املرىض الذين يعانون من أع راض ويشتكون من عجز مستمر يف التنفس أو
سعال شديد أو ضيق يف الصدر حتى تزول األع راض (قد تتطور اإلصابة الرئوية لساعات
25
عدة).
▫▫إذا شعر أحد املهنيني الطبيني بأن املريض قد تعرض لكمية كبرية من غاز الكلور ،بالرغم
26
من املظهر الرسيري الحميد نسبي اً ،يجب أن يسمح له بدخول املشفى للمالحظة.
▫▫إن فرز املصابني هي عملية مستمرة يجب تك رارها مع انتقال املرىض من نقطة التعرض
27
األولية إىل إزالة التلوث والعالج.
•إزالة التلوث/العالج
▫▫إزالة التلوث :ما أن يتم نقل املريض من املنطقة املتأثرة ،قم بإزالة التلوث عنه عىل النحو
28
التايل:
––ال يحتاج املرىض الذين تعرضوا لغاز الكلور فحسب وال يعانون من تهيج يف الجلد أو العني إلزالة التلوث،
وميكن نقلهم مبارشة للحصول عىل الدعم يف املشفى.
––ال ميثل املرىض الذين تعرضوا لبخار الكلور فحسب أي خطر كبري لتلويث عامل اإلنقاذ (من خالل إعطاء
قبالة الغاز)
––يجب عىل املرىض الذين تعرضوا لغاز الكلور إزالة املالبس وقطع أي مالبس تحتاج لخلعها املرور من
ال رأس .يجب وضع املالبس واملمتلكات الشخصية يف طبقتني من األكياس البالستيكية.
––اشطف املريض املتأثر باملاء من ثالث إىل خمس دقائق ،ثم اغسله بالصابون املعتدل واشطفه جيدا ً باملاء.
––يجب أن يشطف املرىض الذين يعانون من تهيج يف العني أعينهم باملاء من  10إىل  15دقيقة.

يتبع
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عند دخول املنطقة حيث تم اطالق غاز الكلور ،يجب عىل أول
املستجيبني استخدام املالبس الواقية من املواد الكيميائية وأجهزة
التنفس.
العالج املبديئ
تتمة

20

عالج املتابعة

▫▫العالج :ما أن يتم إزالة التلوث عن املريض ،انقله لتلقي الدعم يف املشفى وتوفري الرعاية
29
الداعمة ،مبا يشمل التايل:
––تقييم حالة املسلك الهوايئ والتنفس والدورة الدموية ودعمهم .يف حاالت العرس التنفيس ،قم بتأمني
املسلك الهوايئ والتنفس عن طريق التنبيب الرغامي.
––وفر األكسجني التكمييل باستخدام القناع (أو جهاز القناع والصامم والحقيبة اذا لزم األمر) للمرىض الذين
يعانون من أع راض تنفسية.
––قد يتم معالجة املرىض الذين يعانون من تشنج قصبي باستخدام املوسعات القصبية الرذاذية (أي أجهزة
االستنشاق) إذا مل يكونوا قد تعرضوا ألي عوامل كيميائية أخرى .إذا كانت هناك احتاملية أن يكون
املريض تعرض ملا هو أكرث من غاز الكلور ،ال تستخدم عوامل تحسيس قصبية حيث قد يشكلوا مخاطر
إضافية
––يجب معالجة جروح الجلد مثل الحروق الكيميائية األخرى وتتطلب الغسل والعناية بالجروح
املوضعية.
––إذا بدا أن األعني تعاين من خلل قرين بعد الغسل ،وفر عالج وقايئ باملضادات الحيوية املوضعية ملنع
االلتهاب واسترش طبيب عيون إن أمكن.
––يجب معالجة املرىض الذين يعانون من غيبوبة أو انخفاض يف ضغط الدم أو نوبات مرضية أو عدم
انتظام يف رضبات القلب بالطريقة التقليدية.
▫▫حامية املنقذين:
––عند دخول املنطقة حيث تم اطالق غاز الكلور ،يجب عىل أول املستجيبني استخدام املالبس الواقية من
املواد الكيميائية وأجهزة التنفس لحامية انفسهم من األرضار الرئوية والجلدية.
––عامل اإلنقاذ معرضني لخطر ضئيل من التلوث الثانوي من الضحايا الذين تعرضوا لغاز الكلور
30
فحسب.

•املتابعة موىص بها لكل املرىض املحتجزين باملشفى ألن التعرض ميكن أن يتج عنه مشاكل تنفسية طويلة
31
املدى.
•يجب إعادة فحص املرىض الذين يعانون من إصابة جلدية أو قرنية خالل  24ساعة.

32

•الفئات السكانية التالية عرضة لخطر متزايد للتطور إىل الفشل التنفيس ويجب مالحظتهم فيام بعد
33
العالج ،حتى وإن كانوا عدميي األعراض يف بادئ األمر:
▫▫األطفال
▫▫مرىض يعانون من أم راض قلبية وعائية أو تنفسية ضمنية
▫▫مرىض تعرضوا لرتكي زات عالية من الغاز يف مكان ضيق.

تدابري وقائية لعموم السكان

•إن الجانب األكرث أهمية يف إدارة اطالق غاز الكلور هو تحديد اتجاه الرياح ،حتى تظل يف عكس اتجاه
34
الرياح من املنطقة املتأثرة بينام تقيم أمان املشهد.
35

•تجنب املناطق املنخفضة أو سيئة التهوية أو الضيقة مثل األقبية واملجارير.

•احتفظ بإمداد من الصابون واملاء يف أوعية محكمة األغالق ،فاالغتسال الرسيع بالصابون واملاء غري
36
امللوثني ميكن أن يساعد يف إزالة غاز الكلور من الجسم.
37

•خزن مالبس إضافية يف أوعية محكمة الغلق لتكون يف متناول يدك بعد إزالة التلوث.
38

•خزن طعام وماء غري قابلني للتلف يف أوعية محكمة الغلق.
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،إن الجانب األكرث أهمية يف إدارة إطالق غاز الكلور هو تحديد اتجاه الرياح
.حتى تظل يف عكس اتجاه الرياح من املنطقة املتأثرة
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 مبا ميتلكونه من مهارات، عىل أساس فكرة أن مهنيي الطب1986 تم إنشاء منظمة أطباء لحقوق اإلنسان يف
 يف وضع فريد ميكنهم من الحد من انتهاكات حقوق،تخصصية ومسؤوليات أخالقية وأصوات ذات موثوقية
 إن قوة تحقيقاتنا تسمح لنا. واليوم تحتاج الحكومات واألمم املتحدة واملحاكم الدولية إىل خ رباتنا.اإلنسان
.بالعمل عىل رفع مستوى الوعي والضغط من أجل تغيري أكرث انتهاكات حقوق اإلنسان قسوة
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