
 )PHR( هذه هي جزء من سلسلة ملنظمة أطباء لحقوق اإلنسان CWA صحيفة الحقائق الخاصة بعوامل

وقد صممت لسد الفجوة يف معرفة أول املستجيبني من مختيص الرعاية الطبية لهجامت CWA املحتملة، 

وتأمل PHR أن يتمكن املهنيون الطبيون عندالرجوع لصحائف الحقائق هذه من القيام بالتشخيص 

والعالج وتوثيق دالئل التعرض لعوامل CWA بشكل صحيح.
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ط  إن “العامل املسبب للتقرحات” أو العامل املُنفِّ

واملعروف بغاز الخردل )خردل الكربيت( هو 

 )CWA( عامل من عوامل الحرب الكيميائية

وميكن أن يسبب رضراً خطرياً للجهاز التنفيس 

والعينني وينشأ عنه تقرحات جلدية تهدد الحياة، 

وميكن أن تبدو هذه التقرحات كأنها حروق 

شديدة، وإذا تلقى الضحية الذي تعرض لغاز 

الخردل العالج الطبي بعد فرتة قصرية من تعرضه 

له فمن األرجح أن يبقى عىل قيد الحياة، وينترش 

غاز الخردل عىل شكل بخار أصفر مائل للبني وله 

رائحة تشبه الثوم أو فجل الحار أو الخردل.

•  إن غاز الخردل هو عامل حرب كيميائية )CWA( يسبب حروقاً كيميائية شديدة وتقرحات مؤملة 

وصعوبة يف التنفس.

• نادراً ما يكون تعرض األشخاص األصحاء له قاتالً ولكن ميكن أن يسبب لهم أثاراً طويلة املدى، أما إذا 

كان الشخص مريضاً فيمكن أن يؤدي تعرضه لغاز الخردل إىل الوفاة.

• يكون التعرض عادة للشكل الغازي وهو أصفر/ بني، والشكل السائل منه لونه أصفر.

• إن غاز الخردل عادة بال رائحة، ولكن ميكن أن تكون رائحته مثل رائحة الخردل أو البصل أو الثوم. 

• أفضل حامية ضد غاز الخردل هي تجنب التعرض له.

• غادر املنطقة املتأثرة إذا أمكن، وإذا مل ميكن ذلك قم مبحاولة غلق الغرفة بإحكام عن طريق غلق 

منافذ التهوية املنفذة للخارج وإحكام غلق الفتحات أسفل األبواب وحول النوافذ باستخدام مناشف 

مبللة ملنع الغاز من الدخول.

• غاز الخردل أكرث كثافة من الهواء ويستقر يف املناطق املنخفضة القريبة من األرض، لذلك عليك اللجوء 

إىل األرايض املرتفعة يف حالة حدوث هجوم.

• لن تقوم أقنعة الغاز سوى بحامية العينني والرئتني، واملالبس العادية لن توفر سوى حامية بسيطة أو 

لن توفر أي حامية عىل اإلطالق حيث أن غاز VX سيخرتق املالبس وسيتم امتصاصه عرب الجلد .

• ال تأكل أي طعام أو ترشب أي ماء تعرض لغاز الخردل.

• تظهر العالمات واألعراض خالل ساعتني إىل 24 ساعة بعد التعرض للغاز:

o تهيج جلدي شديد وحكة  وتقرحات

o تهيج شديد للعينني واألنف والفم والحنجرة

o صعوبة يف التنفس

• من املحتمل أن يكون املصابون الذين يظهرون هذه األعراض قد تعرضوا لغاز الخردل ولكن ميكن أن 

طات يف أعراض مشابهة، وميكن أن يحدد اختبار البول أو الدم  تتسبب مواد كيميائية أخرى تسمى املُنفِّ

بشكل نهايئ إذا كان الشخص قد تعرض لغاز الخردل أم ال، ويف بعض األحيان ميكن استخدام الشعر إذا 

كان قد امتص الغاز.
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إذا تلقى الضحية الذي تعرض لغاز الخردل العالج الطبي بعد فرتة 
قصرية من تعرضه له فمن األرجح أن يبقى عىل قيد الحياة

• إن إزالة السموم هو أمر بالغ األهمية إىل أقىص حد- بالنسبة للمتأثرين بالغاز من كل من املصابني 

واملنقذين.

o إزالة السموم بأقىص رسعة هو مفتاح بقاء املريض عىل قيد الحياة.

o قم بارتداء مالبس واقية -مبا يف ذلك قناع للتنفس-  واستخدام القفازات املطاطية السميكة للحامية، 

وإذا أمكن- قم بإزالة التلوث بالسموم يف منطقة بعيدة عن مكان تقديم العالج.

o قم بتعقيم كافة املالبس الواقية وقناع التنفس والقفازات بعد التعرض ملالبس ملوثة  بالغاز.

o ميكن التخلص من املعدات واألجهزة يف أكياس بالستيكية محكمة اإلغالق وغري نافذة.

o اقطع املالبس بدالً من سحبها من فوق الرأس لتجنب تعرض العينني واألنف والحلق للغاز.

o قم بغسل الجلد بلطف مباء مخلوط بـ10 سم 3  من املبيض لكل لرت ماء )محلول ملحي(.

o إذا أمكن- قم باستخدام مستحرضات التحييد مثل محاليل الكلورامني أو تراب فولر.

o  استخدم الرذاذ أو البخار البارد للتخفيف من املضاعفات عىل الجهاز التنفيس.

o العناية املعتادة بالجروح: ضع فازلني معقم عىل الجفنني والتقرحات املفتوحة ملنعها من االلتصاق 

بالضامدات.

)HT و ,H, HD( يشري االسم إىل خردل النيرتوجني واألشكال الثالثة لخردل الكربيت •

• ميكن تحويله إىل سالح بشكل سائل أو عىل شكل رذاذ أو غاز

• ميكن امتصاصه من خالل الجلد أو عن طريق االستنشاق

• قد يكون بال رائحة أو تكون رائحته كالثوم أو البصل أو الفجل الحار أو الخردل

• لونه أصفر باهت أو كهرماين عندما يكون يف صورته السائلة

• أكرث كثافة من الهواء ويتجمع يف املناطق املنخفضة

• ميكن أن يبقى يف الجو ملدة تصل إىل يومني يف الطقس الدافئ وأكرث من أسبوع يف الطقس البارد )ولكن 

يبقى ملدة أطول بكثري يف حال دفنه تحت سطح الرتبة(

• ميكن انتقاله بسهولة بواسطة الرياح

الخصائص املحددة لغاز الخردل:

نظرة عامة عىل غاز الخردل 
تتمة

	  

Figure	  0:	  Blisters	  caused	  by	  mustard	  
gas	  

تهيج العينني الذي يسببه غاز الخردلالتقرحات التي يسببها لغاز الخردل

	  

Figure	  0:	  Eye	  irritation	  caused	  by	  mustard	  
gas	  
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يسبب التعرض لغاز الخردل حروقاً كيميائية شديدة وتقرحات مؤملة 
وصعوبة يف التنفس

إجراءات خاصة بجمع عينات البول 
• قم بجمع البول يف أكواب معقمة مخصصة للبول.

o قم بشحن عينة البول مع ثلج جاف إذا أمكن لإلبقاء عليها مجمدة أو عىل األقل لإلبقاء عليها 

باردة.

o قم بجمع 15-10 مل من الدم عىل األقل

•  قم باإلبقاء عىل عينات الدم باردة عن طريق وضعها عىل الثلج طاملا أمكن ذلك، وحيثام كان ممكناً إجراءات خاصة بجمع عينات الدم 

•  قم بوضع الدم يف جهاز الطرد املركزي لجمع البالزما، وإذا مل يكن ذلك ممكناً فاسمح للدم بالتخرث ثم 

قم بجمع مصله.

.)CBC( أجر اختبار تعداد دم كامل o

- إن CBC هو اختبار مستخدم بانتظام لفحص صحة الفرد من خالل قياس تركيز املواد يف الدم.
- قد يشري تعداد خاليا الدم الحمراء والبيضاء إىل وجود غاز الخردل.

- يتم عادة الجمع بني اختبار الدم واختبار البول للحصول عىل دليل نهايئ عىل التعرض.
• إجراءات خاصة بجمع عينات الشعر

o يفضل أن تجمع العينة قبل أن يُغسل الشعر.

o ليس من الرضوري أن تكون عينة الشعر من فروة الرأس.

الوقاية من غاز الخردل

 جمع العينات إلجراء اختبار
 التعرض للغاز 

)ينطبق عىل كل عوامل الحرب الكيميائية(

• قم بجمع عينات بول، ودم وشعر إذا أمكن، فوراً عقب التعرض للغاز.

• قم بجمع عينات املتابعة بعد 24 ساعة وبعد 48 ساعة ومرة أخرى بعد 7 أيام من التعرض للغاز.

عينات الدم والبول ميكن جمعها ملدة تصل إىل 30 يوم بعد التعرض للغاز والفحوصات املخربية ميكنها 

أن تكشف وجود غاز الخردل أو نواتج تحلله.

• قم باستخدام األوعية املصنوعة من البالستيك الغري قابل للكرس.

• قم بإلصاق وسيلة ما للتعرف عىل العينات وقم بتدوين تاريخ ووقت جمع العينة  ثم قم بإغالقها 

بإحكام بشكل آمن.

• إجراءات خاصة بجمع عينات البول

o قم بجمع 30-10 مل من البول عىل األقل.

o قم بجمع عينة مراقبة من شخص مل يتعرض للغاز.

• نفس إجراءات الوقاية يتم اتباعها مع جميع املواد املشلة لألعصاب.

• 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 قادراً عىل الخروج من مبنى ملوث 

بالغاز.

o إبق يف غرف ليس لها فتحات تهوية أو نوافذ.

o قم بإطفاء أنظمة التهوية إذا أمكن.

o قم بضبط أنظمة التهوية يك تقوم بتدوير الهواء املوجود داخل املبنى إذا تم إطالق غاز الخردل 

خارج املبنى.

o قم بتبليل مناشف أو ِخرَق أو أي مواد مانعة لترسب الهواء وضعها عىل امتداد الفتحات أسفل 

األبواب أو حول النوافذ للحيلولة دون ترسب غاز الخردل للداخل.

• ال تقم بتناول أي طعام أو رشاب تعرض لغاز الخردل.
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نادراً ما يكون تعرض األشخاص األصحاء له قاتالً ولكن ميكن أن يسبب 
لهم أثاراً طويلة املدى

• تظهر عادة ردود الفعل الجسدية بعد التعرض لغاز الخردل عادة خالل ساعتني إىل 24 ساعة بعد كيفية التعرف عىل التعرض لغاز الخردل

التعرض- ولكن ميكن أن يظهر رد الفعل لدى بعض األشخاص بشكل أرسع.

• تتضمن أعراض التعرض لغاز الخردل ما ييل:

o تهيج جلدي شديد مبا فيه احمرار وتقرحات

o تهيج العينني الشديد مبا يف ذلك الدماع املفرط، والتهاب امللتحمة وتلف القرنية.

o ضائقة تنفسية متوسطة إىل شديدة وترتاوح بني التهاب حلق وبحة يف الصوت إىل ذات الرئة.

o حروق كيميائية من الدرجتني الثانية والثالثة

o حكة شديدة وتصبغ بني- أصفر يف مكان الحرق

• ميكن للوفاة أن تحدث ولكنها غري محتملة إذا تم تقديم الرعاية الطبية الكافية.

• ليس من الرضوري أن يكون املريض الذي يُظهر األعراض املذكورة أعاله  قد تعرض لغاز الخردل.التشخيص التفريقي:

• عينة البول أو الدم ميكنها التحديد بشكل قاطع ما إذا كان أحدهم قد تعرض لغاز الخردل.

طات األخرى باإلضافة إىل غاز الخردل ستتسبب لألفراد يف أرضار مشابهه . • املُنفِّ

o األمراض التنفسية األخرى مثل االلتهاب التشعبي ميكن أن يسبب بحة يف الصوت وذات الرئة.الضائقة  التنفسية

o ميكن أيضاً أن يتسبب االلتهاب البكتريي من مصادر متعددة بذات الرئة.

o يتسبب الهواء أو البخار الحار املستنشق من الحرائق أو األسلحة الحارقة أو األبخرة الكيميائية الكاوية 

بتلف مامثل ألنسجة الجهاز التنفيس.

o ميكن حدوث تقرحات مشابهة لتلك املوجودة يف حاالت التعرض لغاز الخردل بسبب ردود فعل التقرحات

تحسسية لبعض الحرشات أو النباتات املعينة )انظر الصورة أدناه(.

o الحكة والطفح الجلدي والتورم أعراض شائعة أيضاً يف العديد من حاالت ردود الفعل التحسسية.

o ميكن أن تسبب األمراض التالية تقرحات:

اعي- الشائع لدى األشخاص فوق 60 سنة - شبيه بالُفقاع الُفقَّ
- التهاب الجلد حلئي الشكل- حالة يكون فيها حكة شديدة يف تقرحات كبرية وتنشأ بصورة ثنائية
- ُجالد فقاعي مزمن لدى األطفال- حيث تتشكل التقرحات حول الوجه والفم واألعضاء التناسلية

o ميكن أن تتسبب الحساسية أو االلتهاب الفريويس أو البكتريي بالتهاب امللتحمة، وكذلك ميكن أن العينان 

يتسبب غاز الخردل بهذا.

	  
Figure	  4:	  Poison	  Oak	  reaction	  

	ردة فعل لغاز الخردلردة فعل للبلوط السام  
Figure	  5:	  Mustard	  gas	  reaction	  
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 يسبب التعرض لغاز الخردل حروقاً كيميائية من الدرجتني
الثانية والثالثة

• يتعني القيام بذلك عىل الفورالعالج املبديئ           فرز املصابني

• قم بفصل املرىض املصابني إىل 3 فئات:

o مرىض مصابون لكن حالتهم الطبية مستقرة

o مرىض مصابون تحتاج حالتهم الستقرار فوري قبل إزالة السموم )مصابون يعانون من نزيف يهدد 
حياتهم أو يف صدمة قلبية...إلخ(

o مرىض مصابون لديهم معدات طبية للحفاظ عىل الحياة )مرقأة –جهاز لوقف النزف- و منفذ الهواء 

املساعد( والتي سوف تحتاج لالستبدال بعد إزالة السموم.

• ال يوجد ترياق لعالج التعرض لغاز الخردلإزالة السموم/ العالج

• قم بالرتكيز عىل إزالة السموم

• ابدأ إزالة السموم بأرسع ما ميكن.

• ابدأ إزالة السموم خالل أول دقيقتني من التعرض وإال ستتشكل التقرحات.

• قم بإزالة السموم يف منطقة بعيدة عن تلك التي سيتم إعطاء العالج فيها.

• قم بارتداء املالبس الواقية وقناع التنفس والقفازات السميكة املصنوعة من مطاط بوتيل من أجل 

الحامية بدالً من القفازات املصنوعة من مطاط النرتيل إذا أمكن.

o إذا مل تستطع الحصول عىل قفازات مصنوعة من مطاط البوتيل فسيكفي ارتداء طبقتني من 

القفازات املصنوعة من مطاط النرتيل.

• ابدأ إجراءات إزالة السموم من الرأس وانتهي عند أصابع القدمني.

o قم بقطع أي مالبس تحتاج لخلعها من الرأس ملنع املزيد من التعرض للغاز.

o أزل املالبس امللوثة مع أخذ االحتياطات املالمئة للحفاظ عىل املنقذ آمناً.

• قم باستخدام خليطاً من املاء مع مبيض بنسبة 10 سم3  للرت )محلول ملحي( للتطهري.

• قم بغسل جلد وعينّي املريض جيداً أو باستخدام املحلول امللحي.

o قم بغسل العينني بدءاً من األنف ومتجهاً باتجاه الصدغني.

• قم بقص الشعر أو غسله بعد جمع العينة وحفظها يف أنبوبة بالستيكية.

• بعد إزالة السموم عن املصابني يجب تطهري املنقذين.

o املالبس الواقية وقناع التنفس والقفازات ستحتاج إلزالة السموم بعد التعامل مع املالبس امللوثة.

o قد يتطلب األمر التخلص من املعدات يف أكياس بالستيكية محكمة اإلغالق.

• قم بفرز املصابني الذين تم إزالة السموم عنهم بشكل مياثل ما يتم يف أحداث اإلصابات الجامعية 

العادية.
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ال يوجد ترياق لعالج التعرض لغاز الخردل

• تكون التقرحات التي يسببها غاز الخردل لينة يف البداية ثم تتصلب مع الوقت.

• السائل يف التقرحات ليس خطرياً عىل املنقذ.

• سيتم إعادة امتصاص السائل خالل 3-1 أسابيع حسب الشدة/ املوقع/ الحساسية.

o يتم إعادة االمتصاص بشكل أرسع يف املناطق املليئة باألوعية الدموية )مثل الوجه(.

o تستغرق املناطق التي فيها عدد قليل من األوعية الدموية )اليدين/ القدمني( وقتاً أطول.

• االلتهاب هو مصدر القلق الرئييس يف حال انبثاق التقرحات.

o نظف املنطقة مبياه الصنبور أو املحلول امللحي.

o قص الحرف املمزق من التقرح املنفقع ملنع االلتهاب الثانوي.

o  ضع املضادات الحيوية املوضعية بشكل منتظم.

o غط التقرحات الصغرية واملفتوحة بشاش الفازلني.

o  اترك التقرحات الكبرية واملفتوحة دون تغطية.

o افحص الجروح وغريِّ الضامدات كل 3 إىل 4 أيام.

o أزل الضامدات بحذر بحيث ال يتم اقتالع الطبقة العلوية من التقرحات.

• عالج تهيج العني املتوسط باملضادات الحيوية ملنع االلتهاب.العينان

• ضع الفازلني املعقم عىل الجفنني ملنعهام من االلتصاق معاً.

• سيؤدي تهيج العني الخطري إىل االنتفاخ وحساسية شديدة للضوء مام يحجب برص املريض.

o افتح عيني املريض برفق لتطمئنه أنه مل يصب بالعمى.

• ال تضع ضامدات عىل العينني ألنه ميكن للجفنني أن يلتصقا معاً ويتسببا بتلف القرنية.

• الحروق

• تبدو غالباً حروق غاز الخردل كأنها حروق شمس أو طفح جلدي يف املنطقة التي تحيط بالتقرحات. الحروق

• قد تظهر الحروق دون أية تقرحات يف حاالت التعرض املتوسط.

• عالج الحروق باملراهم املوضعية لتخفيف التورم والحكة.

• نادراً ما يكون هناك حاجة لعالج التهيج التنفيس املتوسط مثل بحة الصوت والتهاب الحلق.

• عالج التهيج بأن تطلب من املريض استنشاق البخار أو الرذاذ البارد.الضائقة التنفسية 

• تتطور أحياناً آفات يف الجهاز التنفيس العلوي والسفيل.

• ميكن أن تؤدي األعراض إىل مضاعفات رئوية مبا فيها االلتهاب وذات الرئة.

• استخدم املضادات الحيوية املستهِدفة عند اإلمكان.

• املضاعفات التنفسية هي السبب األكرث شيوعاً للوفاة عند التعرض لغاز الخردل.

عالج املتابعة           التقرحات
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تبدو غالباً حروق غاز الخردل كأنها حروق شمس أو طفح جلدي 
يف املنطقة التي تحيط بالتقرحات

التدابري الوقائية لعموم السكان
• قم بتحديد الغرف اآلمنة سهلة العزل يف املنازل واملكاتب.

o استعرض مع أفراد األرسة والزمالء كيفية الدخول لهذه الغرف  والخروج منها يف حاالت الطواريء. 

قم بتخزين اللوازم املبينة أدناه يف هذه الغرف:

• اللوازم

o املالبس

- قم بتخزين مالبس آمنة إضافية يف حاويات عازلة للهواء ميكن ارتدائها بعد التطهري.
o مواد التطهري

- خزّن مبيض املالبس )هيبوكلوريت الصوديوم(/ الصابون واملاء يف حاويات آمنة عازلة للهواء.
• األطعمة واملاء

- قم بتخزين الطعام واملاء يف حاويات آمنة عازلة للهواء.
- قم بتطهري السطح الخارجي لعلب القصدير أو األلومنيوم قبل تناول الطعام منها.

• قم بتغطية موارد املاء املفتوحة مثل اآلبار مبشمع ملنع تلوثها.

• افرتض أن املاء من طبقات املياه الجوفية ملوث حتى يتم اختباره.

*املعلومات املوجودة يف صحيفة الحقائق هذه قد تم تجميعها من املصادر املتاحة للجمهور مبا يف 

ذلك: مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )CDC( وإميديسني )Emedicine( والدليل االنتقايل التقني 

الطبي للطواريء واتحاد العلامء األمريكيني وجلوبال سكيوريتي ووزارة الصحة لوالية نيويورك و قانديل 

 .)OSHA( وجيش الواليات املتحدة وإدارة الصحة والسالمة املهنية األمريكية )Qandil(

تم إنشاء منظمة أطباء لحقوق اإلنسان يف 1986 عىل 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 خرباتنا. إن قوة تحقيقاتنا تسمح لنا 

بالعمل عىل رفع مستوى الوعي والضغط من أجل تغيري أكرث انتهاكات حقوق اإلنسان قسوة.


