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أوال :خطط : PLAN
•

مرحلة اولي :تحديد المشكلة من خالل :

•

• تحدٌد المعٌار • تحدٌد التٌار موقف • تحدٌد التناقض والتعارض والتضارب • تطوٌر
اهداف قابلة للقٌاس • تحدٌد الفجوة

•

مرحلة ثانية :أسباب المشكلة

•

• جمع وتحلٌل البٌانات المتعلقة بالمشكلة • مقارنة البٌانات مع الحقائق • تحدٌد األسباب
المرجحة • تحدٌد عالقة السبب  /األثر • تحدٌد السبب الجذري  /االجراء التصحٌحً

•

مرحلة ثالثة:

•

• تحدٌد اإلجراءات المناسبة بناء على معاٌٌر قٌاسٌة • تنسٌق  /وموافقة القٌادة العلٌا للتنفٌذ •
وضع خطة لتنفٌذ اإلجراء (اإلجراءات) المحددة • اسناد المهمات • خطة التواصل
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ثانيا  :نفذ  • :DOتنفيذ الخطة مع الجداول الزمنية وإنشاء طريقة
المتابعة
ثالثا :أفحص CHECK
•

• رصد التقدم المحرز بالخطة • جمع  /تحلٌل بٌانات إضافٌة إذا كان ضرورٌا

• • تعدٌل الخطة إذا كان ضرورٌا  ،على أساس النتائج • رصد نتائج اإلجراءات المحددة
التً عنوان (عناوٌن) السبب الجذري
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رابعا :تفاعل ACT
•

• تقٌٌم النتائج • توحٌد معاٌٌر اإلجراءات الفعالة لمنع التكرار • شارك نجاحك مع المناطق
المتضررة األخرى • خطة لرصد الحلول المستمرة

•

• ابدأ عملٌة PDCAمرة أخرى لتحسٌن العمل أو إذا كانت النتائج غٌر مرضٌة

•

• ابحث باستمرار عن فرص التحسٌن
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أهداف جودة وسالمة الغذاء
•

يجب أن تستند أهداف جودة وسالمة الغذاء علي :

•

األهداف يجب أن تكون

SMART

•

محددة

Specific

•

قابلة لإلنجاز

Measurable

•

وثيقة الصلة بالموضوع

Achievable

•

فى الوقت المناسب

Time Framed
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تحليل مصادر الخطر: Hazard analysis
•
•
•

يجب أن يجرى فريق جودة وسالمة الغذاء تحليل لمصادر الخطر لمعرفة أى من هذه
المخاطر تحتاج إلى تحكم ودرجة التحكم المطلوبة لضمان جودة وسالمة الغذاء.
تحديد مصادر الخطر وتقدير مستويات القبول :
يجب تحديد وتعريف وتسجيل كل مصادر الخطر التى تؤثر على سالمة الغذاء ويجب أن
يستند هذا التحديد على:

أ) المعلومات والحقائق المبدئية التى تم جمعها.
ب) الخبرة.

ج) المعلومات الخارجية والتى تشمل بعض الحقائق التاريخية والوبائية.
د) معلومات من سلسلة الغذاء عن مصادر الخطر على سالمة الغذاء.
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•

عند تحديد مصادر الخطر يجب األخذ فى االعتبار ما يلى:

أ ) الخطوات السابقة والالحقة لتلك العملية.
ب) معدات التصنيع ،واألدوات والخدمات واألشياء المحيطة.
ج) الحلقات السابقة والالحقة فى سلسلة الغذاء.
•

يجب تقدير مستوى القبول لكل مصدر خطر تم تحديده فى المنتج النهائى بقدر اإلمكان.

تحديد تقييم مصادر الخطر :Hazard Assessment
•

يجب أن يتم تقييم لكل مصدر خطر تم تحديده هل يؤدى استبعاده أو تقليله إلى مستوى
مقبول ضرورى إلنتاج غذاء آمن ،وهل التحكم فيه مطلوب للوصول إلى مستوى مقبول من
السالمة.

•

كما يجب تقييم كل مصدر خطر وفقا ً لشدة احتماالت تأثيره الضار على الصحة واحتماالت
حدوثه .وهنا يجب وصف الطريقة المستخدمة لذلك وتسجيل نتائج هذا التقييم.
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االغذية المسببة للحساسية
•

األغذٌة والمكونات التً تسبب حساسٌة وٌجب توضٌحها على الغالف مثل:

•

 -1الحبوب المحتوٌة على مادة الجلوتٌن مثل  :القمح ,الشعٌر ,الشوفان ,الراىRye

•

)بروتٌن القمح ( أو السالالت المهجنة أو منتجات هذه المحاصٌل و دقٌق الترمس Lupin Flour

•

 -2القشرٌات ومنتجاتها  :جمبري –كابورٌا –السبٌط  -محار

•

 -3البٌض ومنتجاته.

•

 -4المكسرات و الفول السودانً و فول الصوٌا ومنتجاتها.

•

 -5األلبان ومنتجاتها ) ( lactose included

•

 -6األسماك و الكافٌار

•

 -7الكرفسCelery

•

 -8المستردة

•

 -9زٌت السمسم

•

 -10السلفٌت –ثانً أكسٌد الكبرٌت  /الكبرٌتات ) :عند مستوٌات أعلى من  10ملجم/كجم أو  10ملجم/لتر(
Sulphur Dioxide :كمادة حافظة
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= Sulphites



اختيار وتقييم مقاييس التحكم:

•

يجب اختيار توليفة مناسبة من مقاييس التحكم التى يمكن بها منع أو استبعاد أو تقليل مصادر الخطر التى تؤثر
على سالمة الغذاء إلى مستويات مقبولة.

•

فى هذا االختيار يتم مراجعة كل مقياس تحكم كما ورد فى من حيث .فاعليته ضد مصادر الخطر التى تم تحديدها.

•

يجب أن يتم تصنيف لمقاييس التحكم المختارة من حيث هل نحتاج إلى وضعها فى برامج المتطلبات األولية
التنفيذية أو فى خطة الهاسب.

 يجب أن تتم عملية اختيار وتصنيف مقاييس التحكم بفكر منطقى يشمل التقييم طبقا
لالعتبارات التالية:
أ ) تأثيرها على مصادر الخطر طبقا لدقة التطبيق.
ب) صالحيتها للرصد.
ج) مكانها من النظام مقارنة بمقاييس التحكم األخرى.
د) احتماالت الفشل فى توظيف مقياس تحكم أو تغيير معنوى فى التصنيع
هـ) شدة التأثير فى حالة الفشل فى أداء مقياس التحكم لوظيفته.
و) هل تم تطبيق مقياس التحكم لهدف محدد الستبعاد أو تقليل مستوى مصدر الخطر.
ز) التأثيرات المساعدة.
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إجراء تحليل المخاطر لتحديد المخاطر
ٌقوم فرٌق سالمة الغذاء  /الهاسب بإجراء تحلٌل المخاطر لتحدٌد

المخاطر التً تحتاج ألن ٌتم الوقاٌة منها  -استبعادها  -تقلٌلها الً
مستوٌات مقبولة مع األخذ باالعتبار اآلتً:-
•

 -1تكرارٌة حدوث الخطر

•

 -2شدة التأثٌرات علً سالمة المستهلك

•

 -3درجة حساسٌة من ٌتعرض للخطر

•

 -4بقاء و تكاثر الكائنات الحٌة الدقٌقة ذات العالقة الخاصة بهذا المنتج

•

 -5وجود  /إنتاج السموم و المواد الكٌمائٌة أو األجسام الغرٌبة

•

 -6التلوث) العرضً (من المواد الخام و المنتجات الوسٌطة  /شبه المصنعة أو المنتج النهائً

فً حالة عدم التخلص من الخطر عملٌا ٌ :لزم تحدٌد و توثٌق المبررات الستخدام المستوٌات المقبولة من الخطر فً المنتج
النهائً
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بقاء و تكاثر الكائنات الحية الدقيقة
•

1المعامالت الحرارٌة كالبسترة أو السلق Blanchingثم الصدمة الحرارٌة= تبرٌد مفاجئ

•

.2التعامل مع الضغط األسموزي بإضافة السكر أو التملٌح.

•

.3التبرٌد  1 - 4مئوٌة Pre Cooling & Cooling

•

.4التجمٌد  - 18الً  - 23مئوٌة ماعدا األٌس كرٌم  - 18مئوٌة

•

.5خفض الرطوبة فى بعض األغذٌة والتجفٌف

•

.6استخدام المواد الحافظة

•

 .7بالتحكم فى العوامل األساسٌة التى تحتاجها البكترٌا فى عملٌه النمو واالنقسام سواء كانت رطوبة أو حراره أو
وقت FAT TOM

•

.8رفع مستوي الهاٌجٌن للمكان والمنتج  :النظافة و التطهٌر و الصٌانة الوقائٌة والنظافة الشخصٌة للعاملٌن

•

.9زٌادة الحموضة  :الحد من النشاط عن طرٌق عوامل منها تغٌٌر pHالوسط وجعله غٌر مالئم للبكترٌا

•

.10رصد  /مراقبة المنتج إلً أن ٌصل للمستهلك

•

.11التشعٌع Radiation

•

.12منع التلوث العرضً  /العكسً Cross contamination

16

Dr Hamid Ziena

مقاييس التحكم


وسائل التحكم والسيطرة على المخاطر البيولوجية:

•

.1مراقبة درجات الحرارة والوقت فى عملٌات التجفٌف والتسخٌن والطبخ والتبرٌد.

•

.2مراقبة ال pHفى عملٌات التخمر.

•

.3مراقبة إضافة الملح أو المواد الحافظة األخرى وكذلك مصدر هذه اإلضافات.

•


وسائل التحكم والسيطرة على المخاطر الكيميائية:

•

.1مراقبة المصدر عن طرٌق شهادة التحلٌل و شهادة متبقٌات المبٌدات

•

.2مراقبة بٌانات اإلنتاج عن طرٌق بطاقة البٌان و التحالٌل

•


وسائل التحكم والسيطرة على المخاطر الفيزيائية  /األجسام الغريبة:

•

.1المراقبة أثناء اإلنتاج باستخدام المغناطٌس Magnet

•

.2المراقبة أثناء اإلنتاج باستخدام كشاف المعادن Metal detector
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جدول تقييم المخاطر
الخطورة االحتمالية
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االحتمالية
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1
نادرة
الحدوث

2
احتمال
حدوث بسٌط
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3
احتمال
حدوث
متوسط

4
ٌتكرر
بأستمرار

الخطورة
شدة الخطورة

2
ضعٌفة

1
غٌر مؤثر

3
متوسطة

4
شدٌدة

القرار
منخفض الخطورة

متوسط الخطورة

قيمة العامل
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مرتفع الخطورة

تحديد نقاط التحكم الحرجة  :شجرة القرار
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تحديد نقاط التحكم الحرجة  :شجرة القرار
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إنشاء خطة الهاسب :Establishing the HACCP plan


خطة الهاسب : HACCP Plan

يجب توثيق خطة الهاسب كما يجب أن تشمل المعلومات التالية لكل نقطة تحكم حرجة )(CCP
•

أ) مصادر الخطر التى يتم التحكم فيها عند نقطة التحكم الحرجة .

•

ب) مقاييس التحكم.

•

ج) الحدود الحرجة.

•

د) إجراءات الرصد.

•

هـ) التصويبات واألفعال التصحيحية التى اتخذت إذا حدث انحراف عن الحدود الحرجة.

•

و) المسئوليات والصالحيات.

•

ز) سجالت الرصد.
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التعرف على نقاط التحكم الحرجة ).(CCPs


تحديد الحدود الحرجة لنقاط التحكم الحرجة :

يجب تحديد الحدود الحرجة الالزمة لعملية الرصد لكل نقطة تحكم حرجه.
•

يجب تحديد الحدود الحرجة للتأكد من عدم تجاوز مستوى القبول الموضوع لمصدر الخطر على
سالمة الغذاء فى المنتج النهائى .

•

الحدود الحرجة يجب أن تكون قابلة للقياس.

•

يجب توثيق مبررات الحدود الحرجة المختارة.

•

فى حالة الحدود الحرجة المبنية على معلومات وصفية.

23

Dr Hamid Ziena

نظام لرصد نقاط التحكم الحرجة :


يجب أن يتكون نظام الرصد من إجراءات مناسبة ،وتعليمات وسجالت تغطى النقاط التالية:

•

أ ) القياسات والمالحظات التى تعطى نتائج فى إطار زمنى مالئم .

•

ب) أدوات الرصد المستخدمة

•

ج) الطرق المعايرة القابلة للتطبيق

•

هـ) المسئوليات والصالحيات الخاصة بعملية الرصد وتقييم نتائج الرصد

•

و) متطلبات التسجيل وطرق التسجيل
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األفعال التى تجرى عندما تدل نتائج الرصد على تجاوز الحدود الحرجة:


تتخذ تصويبات وأفعال تصحيحية مخططة عندما يتم تجاوز الحدود الحرجة وطبقا لما هو محدد فى
خطة الهاسب .ويجب أن تضمن هذه اإلجراءات التصحيحية أنه تم تحديد سبب حاالت عدم المطابقة
وأن حالة االنحراف عن الحدود قد عادت تحت المراقبة وأنه تم منع إعادة حدوثها.



يجب أن يتم إنشاء وحفظ إجراءات موثقة عن الطريقة المناسبة لتداول المنتجات غير اآلمنة للتأكد
من عدم اإلفراج عنها حتى يتم تقييمها.
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