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: المقدمة

مر طبٌعً ٌنتج عن أنتعرض فً هذه الحٌاة لكثر من الحوادث والمخاطر ، وهذا ٌعد           

 .عمال محاوالتنا إلنجاز أكبر قدر من األكثره انشغالنا و

مور لذلك ٌتحتم على حٌان بسبب إهمال أو جهل لبعض األأو قد تنتج هذه الحوادث ببعض األ

ث من خالل التعرف على أساسٌات كل فرد بالغ االطالع على كٌفٌة مواجهة هذه الحواد

 .سعافات األولٌةاإل

سً لها هو االهتمام بحالة والهدف األسا، ة اإلسعاف األولى من مكان الحادثتبدأ خدم

ٌعد اإلسعاف األولى من أشرف وأنبل الخدمات التً ٌستطٌع اإلنسان أن ٌقدمها  و .المصاب

. ألخٌه اإلنسان وهو فً أحرج األوقات حتى ٌنقذ حٌاته وٌخفف من آالمه وٌواسٌه
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 :تعرٌف اإلسعافات األولٌة

هً تلك اإلجراءات األولٌة التً ٌقوم بها المسعؾ األولى إلنقاذ المصابٌن والجرحى فً حٌن 

. ولحٌن وصول رجال اإلسعاؾ أو هٌبة طبٌة أخرى. وقوع الحادث بما ٌتوفر من أدوات 

:  األولى : المسعؾ 

ساعة على األقل وٌقدم العون (  15) هو شخص متدرب على أعمال اإلسعافات األولٌة لمدة 

. فوري وصحٌح لللمصاب بشك

 

: أهداف اإلسعاف األولٌة

 :على سبٌل المثال. المحافظة على حٌاة المصاب  -1

  إبعاد المصاب عن مصدر الخطر. 

 ربوي  قلبً عمل إنعاش. 

 إٌقاؾ النزٌؾ. 

 

 :على سبٌل المثال.  منع مضاعفة اإلصابة -2

  (.        تثبت الكسر)حاالت الكسور 

 منع نقل المصاب بصورة خاطبة. 

 

 . المساعدة فً سرعة الشفاء وتقلٌل التكالٌؾ  -3

 .وٌكون ذلك بطمؤنة المصاب وتقلٌل المضاعفات

 

: أهمٌة التدرٌب على أعمال اإلسعافات األولٌة 

  تقدٌم المساعدة فً إنقاذ حٌاة اآلخرٌن. 

 الطبٌة ئتقدٌم المساعدة لرجال اإلسعاؾ والطوار. 
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 تقدٌم المساعدة فً حاالت الكوارث. 

 

: صفات المسعف األولى

ٌقوم المسعؾ األولى بعمل نبٌل ، والكل ٌنتظر منه أن ٌإدٌه على الوجه األكمل ، لذلك ٌجب 

: علٌه أن 

  بسرعة ودقة ومهارة ٌقدم االسعاؾ. 

 ةبذكاء وحكم ؾٌقدر الموقؾ وٌتصر. 

 كً ٌكسب ثقة المصاب والجمهور ،ثقا من نفسه أثناء تقدٌم اإلسعاؾٌكون وا. 

 ٌتصرؾ بلباقة وأدب مع المصابٌن والجمهور وأن ٌتحلى بالصبر والهدوء. 

 ٌراعً قواعد األمن والسالمة أثناء تقدٌم المساعدة. 

 

: المخاطر المحتمل مواجهتها من قبل المسعف 

والتً تتطلب اسعاؾ أولً اإلصابات المحتملة المخاطرة 

، التواء واجهاد ( نوع من الجروح ) كسور ، تهتك العمل الٌدوي 

كسور ، التواء ، واجهاد ، تهتك االنزالق والتعثر 

الهرس ، البتر ، كسور ، تهتك ، اصابات فً العٌن العمل اآلالت 

فقدان الوعً ، اصابات العمود الفقري ،  اصابات الراس ،العمل فً األماكن المرتفعة 

كسور ، التواء واجهاد 

اصابة بالهرس ، كسور ، التواء ، واجهاد ، اصابات فً شحن البضابع الثقٌلة 

. العمود الفقري 

. حروق ، صعقة بالكهرباء الكهرباء 

التسمم ، فقدان الوعً ، حروق ، اصابة فً العٌن المواد الكٌمٌابٌة 
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 اإلسعاف االولى فً المنزللوازم 

 

  ضمادات معقمة جاهزة

 .لالستعمال

  ضمادات ال تلتصق مصنوعة

من الشاش ، جافة و مطلٌة 

 .بالفازلٌن بؤحجام متنوعة

 علبة من الضمادات الالصقة السدودة للماء من مختلؾ األحجام. 

 ًلفة من الشرٌط الطبً المسام. 

 دلى من العنق فتحمل الذراععصابات مثلثة الزواٌا لتثبٌت الضمادات أو لت. 

 لفة من الشاش ذي النسٌج المفتوح و عصابة واحدة أو أكثر من الكرٌب. 

 ًرزمة من القطن الطب. 

 لكمٌن لحرق الشمس و اللسعات وؼٌر ذمرهم الكاال. 

 أقراص مسكنة. 

 ملقط و مقص و عدد من دبابٌس األمان. 

 مٌزان لدرجة الحرارة. 

 مرآة صؽٌرة. 
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: القلبً الرئوي لألطفالاإلنعاش 

: اتبع جمٌع الخطوات السابقة الخاصة بالبالؽٌن مع مراعاة ما ٌلً

 .فً العضدفحص النبض للرضع ٌكون من الشرٌان العضدي  -1

مكان الضؽط على الصدر بالنسبة للرضع ٌكون  -2

فوق عظمة القص وأسفل الخط الواصل بٌن حلمتً 

أما بالنسبة لألطفال  أصبع واحد ، رضبع يالثد

 .أكبر من سنة واحدة فٌحدد كما عند البالؽٌن

البد أن تتناسب قوة الضؽط مع الحجم فمثالً ٌكون  -3

  –1،  5)رضع بمقدار الضؽط على الصدر لل

 (.سم 3.5-2.5)ال بمقدار ؾطولأل( سم 2.5

ة للضؽط على الصدر عند الرضع استخدم إصبعً السبابة والوسطى فقط ، أما بالنسب -4

 .لألطفال استخدام ٌد واحدة فقط

 .ضؽطات إلى كل نفخة واحدة 5: معدل الضؽط إلى التنفس عند االطفال ٌكون  -5
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الجروح 

 

: تعرٌف الجروح

ستمرارٌة فً أنسجة الجسم الرقٌقة اعدم 

(. كالجلد واألؼشٌة المخاطٌة) 

 : خطورة الجروح 

تمرارٌة الجلد تكمن الخطورة فً عدم اس

:  نتج عنه األمور التالٌةا يمم ل ،كخط دفاعً أو

  النزٌؾ 

 لتهاب األنسجةا. 

 دخول أجسام ؼرٌبة. 

  (عظام  ـ أوعٌة دموٌة ـ أعضاء داخلٌة) تلؾ االنسجة الداخلٌة 

:  تصنٌف الجروح 

 الجرح القطعً  -1

 الجرح المتهتك  -2

 الجرح الوخزي  -3

 السجحات  -4

 الجرح الرضً -5

 

 :الجرح القطعً  -1

، وٌتمٌز بانه جرح ( لزجاج أو األلواح المعدنٌةكالسكٌن أوا) اإلصابة بآله حادة ٌنتج عن 

.  ذو حواؾ منتظمة وٌنزؾ بؽزارة 
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 : الجرح المتهتك  -2

وٌنتج عن أجسام ذات حواؾ ؼٌر . نتظام حوافهامهو عبارة عن تمزق شدٌد للجلد وٌتمٌز بعد

عادة ٌنزؾ الجرح ( أو الزجاج المكسور أو مخالب الحٌوانات( الشابكة كاألسالك) منتظمة 

. المتهتك بؽزارة أقل من الجرح القطعً

 :الجرح الوخزي -3

كالمسامٌر واإلبر ) وٌحدث نتٌجة لثقب الجلد عن طرٌق دخول جسم حاد مدبب داخل الجسم 

الجسم الؽرٌب مما قد وتكمن خطورته فً اإلصابات الداخلٌة التً ٌسببها دخول ( والسكاكٌن

ٌتمٌز هذا النوع بقلة النزٌؾ الخارجً من . ٌإدي فً بعض األحٌان إلى حدوث نزٌؾ داخلً 

. احتمالٌة كبٌرة للتلوث

 :السحجات  -4

 كإسفلت) تحدث نتٌجة احتكاك الجلد بسطح خشن 

مما ٌإدي إلى تآكل ( الطرقات، واألرضٌات اإلسمنتٌة

الطبقة الخارجٌة من الجلد دون إحداث قطع ، وهذه 

الجروح مإلمة جداً نتٌجة لتكشؾ نهاٌات األعصاب للهواء 

الخارجً ، وٌتمٌز هذا النوع بوجود نزٌؾ بسٌط فقط ولكن 

.  نسبة التلوث تكون كبٌرة 

 

 : (الكدمات) الرضً الجرح  -5

السٌارات ،  كالمطرقة ، عجالت) نتٌجة للضرب أو االرتطام بجسم صلب ؼٌر حاد ٌحدث 

مما قد ٌإدي إلى كسور أو سحق لألنسجة الداخلٌة وٌتمٌز بعدم ( الخ..ن مرتفع االسقوط من مك

. تمزق الجلد ووجود عالمة زرقاء فً مكان اإلصابة ، وتكون اإلصابة مإلمة
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: االسعاؾ األولى

 .النزٌؾ بالطرق التً سبق ذكرهاقم بإٌقاؾ  -1

ة اإلصابة وزٌادة ؾزالة أي جسم ؼرٌب من الجرح ، فإزالته تإدي إلى مضاعإال تحاول  -2

 .النزٌؾ

 .التنظؾ الجرح المتهتك أبدأ -3

فً حالة الجروح الرضٌة ضع الجزء المصاب فوراً تحت تٌار من الماء البارد أو  -4

 .األلم وإٌقاؾ النزٌؾ تحت الجلداستخدام الثلج فوقه ، فذلك ٌساعد على تخفٌؾ 

 .قم بطمؤنة المصاب ، ألن ذلك ٌقلل من شدة النزٌؾ -5

 .قم بتؽطٌة الجرح بضمادة وأرفع الطرؾ المصاب -6

 .انتبه لفتحة الخروج فً حالة الطلق الناري ـ قم بإسعافها -7

 

 : مالحظة

 .ساسً للتقلٌل من نسبة التلوثو أسرعة تغطٌة الجروح عامل مهم 
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وقف النزٌف الشدٌد 

 

 

  ٌتوقؾ بعد فترة قصٌرة النزؾ الحاصل بسبب جرح ثانوي

من تلقاء نفسه فً العادة، ولكن عند اإلصابة بجرح شدٌد 

 .ٌستمر الدم فً التدفق

 

مد المصاب على ظهره وارفع إذا أمكن العضو المجروح لتقلٌل 

.كمٌة الدم المتدفقة إلٌه  

 

  تخلص من أي جسم ؼرٌب ظاهر ٌسهل نزعه حول مكان

 .الجرح، و لكن ال تخرج أي شًء قد ٌكون داخالً فً الجرح

 

 اضؽط بقوة على الجرح مستعمالً ضمادة نظٌفة. 

 

 

  خذ ضمادة متٌنة و لقها بإحكام فوق كامل الجرح للمحافظة على

الضؽط، وفً حالة عدم توفر ضمادة مالبمة استعمل قطعة من 

 .ماش أو المالبسالق

 

 إذا تسرب الدم من خالل الضماد ال تنزعها عن الجرح بل لؾ ضماده أخرى فوقها بإحكام. 

 

 

  إذا لم ٌإد الضؽط المباشر على الجرح إلى إبطاء النزؾ أو وقفه ٌمكنك السٌطرة علٌه

 .بالضؽط على نقطة معٌنة 
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الكسور 

 

: تعرٌؾ الكسر 

.  كثر أنقسام فً العظم فً مكان واحد أو اهو شرخ أو 

 

: أنواع الكسور 

 :الكسر المؽلق  -1

عندما ٌنكسر العظم دون أن ٌخترق طرؾ  ثوٌحد

تصال بٌن االعظم المكسور الجلد أي أنه لم ٌحدث 

طرفً العظم المكسور وبٌن المحٌط الخارجً ، وٌعتبر 

. هذا النوع من الكسور قلٌل العرضة للتلوث 

:  المفتوح الكسر  -2

وهذا النوع ٌصاحبه جرح فً أنسجة الجلد ٌوصل إلى 

الكسر ، ومن الممكن أن ٌبرز العظم من  خالل الجلد ، 

وبالتالً فإن الجراثٌم قد تدخل مكان اإلصابة وٌحدث 

. وٌعتبر التلوث من أخطر العوامل التً قد تإخر شفاء الكسر فٌما بعد. التلوث 

: الكسر المضاعؾ  -3

اٌٌن ، أوردة ، أعصاب ، أعضاء رش) وهو الكسر الذي ٌصاحبه تلؾ ألنسجة الجسم الداخلٌة 

وقد . أو كسر فً أكثر من نقطة فً عظمة واحدة ، أو كسر فً العظمة مع المفصل ( داخلٌة

.  ٌكون هذا الكسر مفتوحا أو مؽلقاً 
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: أسباب الكسور 

 : القوة المباشرة   -1

ن اتصالها به ، أي ان الكسر ٌحدث فً نفس المكان الذي تإدي إلى كسر العظم فً مكا

. اصطدمت فٌه القوة

 :القوة ؼٌر مباشرة -2

وفٌها ٌنكسر العظم على مسافة من المنطقة التً أثرت فٌها القوة ، فالسقوط على الٌدٌن 

. الممدودتٌن مثال قد ٌإدي إلى كسر فً الكوع أو فً عظم الترقوة

 :الشٌخوخة وأمراض العظام -3

إن أمراض العظام والشٌخوخة تزٌد من خطورة حدوث الكسر ، فالعظم المرٌض ٌكون ضعٌفاً 

. قابال للكسر عند تعرضه ألي قوة ومن أمثلة هذه األمراض األورام السرطانٌة

: العالمات واألعراض

 نه ٌشعر بالكسر أو سمع صوت طقطقة العظمأٌخبرك المصاب ب. 

  حوظ على الجلدحمرار ملاتورم مكان الكسر مع ظهور. 

 ألم شدٌد عن اللمس ٌزداد كلما اقتربت من موضع الكسر. 

 ًة الطرؾ المصاب ، حٌث أن المصاب ٌصبح ؼٌر قادر على تحرٌكهؾفقد وظ. 

  ( مقارنة بالطرؾ السلٌم) تؽٌٌر فً شكل ، حجم أو طول الطرؾ المصاب 

 رإٌة طرؾ أو شظاٌا العظم المكسور فً حالة الكسور المفتوحة. 

:  اإلسعاؾ األولى

 .قم بطمؤنة المصاب  -1

قم بالسٌطرة على النزٌؾ إذا وجد باستخدام طرٌقة الضؽط  -2

 .الؽٌر مباشر وضمد الجروح المفتوحة

استخدام الجبٌرة واالربطة والعالقات أو ما بقم بتثبٌت الكسر  -3

 .ٌتوفر لدٌك
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 . البعٌد قبل وبعد التثبٌت  ضافحص النب -4

فً الكسر ٌجب عمل  فً حالة الشك -5

.  الجبٌرة

 

 

 

:  مالحظة مهمة 

 .ٌجب فحص النبض بعدمكان الكسر قبل وبعدالتثبٌت  -1

 .عند الشك فً وجود كسر ٌجب معاملته على أنه كسر -2

إال إذا لزم ) الطبٌة ئ ال تحول تحرٌك المصاب حتى وصول رجال اإلسعاؾ والطوار -3

( األمر

 .هً أي شًء ٌستخدم للتثبٌت والدعم :طرٌقة عمل الجبٌرة  -4
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الحروق 

: تعرٌف الحروق

 

و أ ةأو من بعض المواد الكٌمٌابً ةالشدٌد ةتحدث بسبب تعرض الجسم للحرار ةصابإهو 

. االشعاع أو بواسطة الكهرباء

وقد تإدي الً تلؾ جمٌع  ةومكان االصاب ةالمساحوتعتمد خطورة الحروق علً العمق 

فسرعة .  ةالداخلً ةنسجقات الجلد واألطب

اسعاؾ الحروق تحد من حدوث المضاعفات 

. التً تستؽرق وقتا طوٌال للشفاء 

 

: نواع الحروقأ

 

 :الحرق الجاؾ -1

والكهرباء  ةوٌحدث فً حالة التعرض للهب والسجابر ولمس والمعادن الحار

 .بؤجسام صلبه لحرابق واالحتكاك الشدٌداودخان 

 :الحرق الكٌمٌابً -2

من احماض وقلوٌات مركزه والتً  ةحالة مالمسة بعض المواد الكٌمٌابًوٌحدث فً 

وهذه المواد تدخل فً تركٌبات مواد التنظٌؾ فً . قد تإدي الً حروق خطٌره 

.  ةالمنازل او السابل الموجود فً بطارٌة السٌار

 :السمط  -3

. والزٌت الحار  ةوٌحدث فً حالة التعرض للبخار السوابل الساخن

 :االشعاع  -4

والضوء الشدٌد الذي قد ٌإثر علً  ةشعة الشمس الحارٌحدث عند التعرض ألو

. شعاع النووي عٌنٌن وفً حاالت نادره التعرض لإلالجلد وال
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: تصنٌف الحروق

 :االولً  ةالحروق من الدرج -1

 

من الجلد فقط وٌصاحبها الم موضعً واحمرار مع ورم  ةالخارجً ةوٌنتج عنها تلؾ الطبق

 . دة اٌام دون ترك اثار علً الجلدالحرق بعد ع يوعادة ما ٌشؾ

 

 :ةالثانً ةحروق من الدرج -2

 

وٌصاحبه الم واحمرار  ةالداخلً ةدون اصابة االنسج ةوٌنتج عنها تلؾ طبقات الجلد السطحً

ض هذا النوع للتلوث وٌشفً بعد عدة تحت الجلد وٌتعر ةشدٌدٌن مع ورم وتكون فقاقٌع مابً

. االثار بعض  اسابٌع تاركاً 

 

 : ةالثالث ةالحروق من الدرج -3

 

وبسبب تلؾ نهاٌات االعصاب فان  ةالداخلً ةنسجٌع الجلد واألج عنها تلؾ طبقات جمتوٌن

. ه بعد الشفاء ركبً اً طبٌه سرٌعة وٌترك اثار ةلم وهذا النوع ٌحتاج لرعايٌحس باألالمصاب ال

 

: اسعاف الحروق 

 

: اسعاؾ الحروق بشكل عام 

 .( ةالحرار) ابعد المصاب عن مصدر الخطر  -1

 .نة المصاب أقم بطم -2

اؾ واسع( ABC)تذكر دعم الحٌاه االولً  -3

 سعاؾ الحرق إاالصابات الشدٌدة قبل البدء ب

تحت تٌار خفٌؾ من الماء البارد أو اؼمرها اذا امكن فً حوض من الماء  ةالمحترق ةضع المنطق -4

 .البارد  لمده التقل عن عشر دقابق

ن رسػ المصاب ألوأصابع أمن ( اتم ، سوار،ساعه، عقدخ) ةي حلقات معدنًأزالة إبرفق بقم  -5

 .منطقة الحرق قد تبدأ بالتورم 
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 .منها ة زالة المالبس الملتصقفً إاً بداال تحاول  ةأزل المالبس المحترق -6

 .مور بماء بارد غقم بتؽطٌة مكان الحرق بؽٌار معقم ونظٌؾ م -7

،وال تلمس مكان الحرق  تعرضها للتلوث ال ىحت تان وجدولمابً ال تحاول فتح الفقاقٌع ا -8

 .بٌدٌك 

زٌادة حرارة الجلد  إلى و مراهم أو دهون علً مكان الحرق ألن ذلك ٌإديأي محالٌل أالتضع  -9

 .زالتها فٌما بعد إوتلوث مكان الحرق وصعوبة 
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:  ةسعافات خاصإ

: ةالثالث ةحروق الدرج: اوال 

 .ؾ الحروق بشكل عام سعاإ -1

 ةمؽسول)توفر ذلك استخدم قطعة قماش نظٌفةذا لم يإتؽطٌة مكان الحرق بؽٌار معقم ، وقم ب -2

 ( . ةومكوي

تلوث الحرق ، قم فقط بتؽطٌة  ىلإاء علً مكان الحرق فان ذلك ٌإدي ال تقم بسكب الم -3

 مكان الحرق بؽٌار جاؾ ومعقم 

 ( ةو الثانيأويل األ ةمن الدزج أخسى ه من وجود حسوقبانث) 

: صابع حروق األ: ثانٌا 

 .سعاؾ الحروق بشكل عام إ -1

( شاش مثال)  ةنظٌؾ تضع حشوا -2

صابع  النظٌؾ بٌن األقطعه من الشاش 

تتجنب تلوثها والتصاقها ببعضها ى ذلك حت

 .البعض 

صابع بعد ذلك بؽٌار نظٌؾ قم بربط األ -3

 .جدا 

 

: حروق الفم والبلعوم : ثالثا 

 سعاؾ الحروق بشكل عام إ -1

فً ، فان ذلك ٌساعد كوبا من الماء البارد لٌشربه بهعطاإذا كان المصاب واعٌا قم بإ -2

 .تخفٌؾ خطورة الحرق

 .وافحص التنفس ةذا فقد المصاب وعٌه قم بفتح المسالك الهوابًإ -3

 .عن طرٌق الفم يءش أي ال تعطً المصاب الفاقد الوعً -4

 

 



19 
 

:  ةالحروق الكٌمٌائً: رابعا 

 .اسعاؾ الحروق بشكل عام  -1

ري لمده التقل عن نصؾ اضع الطرؾ المحترق بؤسرع وقت ممكن تحت الماء الج -2

 ( ال تضعه فً ماء راكد )ساعه  

 ةالحارق ةي لؽسل المادلك ضرورذبمكان الحرق و ةزالة المالبس الملتصقإقم ب -3

 .وازالتها

 .قم بتؽطٌة مكان الحرق بؽٌار معقم  -4

 .ال تحاول اعطاء تنفس اصطناعً من الفم للفم اذا توقؾ تنفسه فً حالة حروق الفم ،  -5

 

:  ةالحروق الكهربائً: خامسا 

قم بقطع التٌار الكهربابً بسرعه أو أبعد  انتبه كً ال تكون انت المصاب الثانً ، -1

أو أي ماده ؼٌر ) الشرٌط الكهربابً عن المصاب بواسطة عصاة خشبٌه أو كرسً خشبً 

 .، وال تلمس المصاب قبل ذلك حتً ال ٌنتقل الٌك التٌار ( موصله للكهرباء 

 .ض وافحص التنفس والنب ةوعً قم بفتح المسالك الهوابًالاذا كان المصاب فاقدا  -2

قم بخطوات عملٌة االنعاش  -3

فً حالة C.P.Rالقلبً الربوي 

 .توقؾ القلب والتنفس

 .اسعاؾ الحروق بشكل عام -4
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 :( الغص بالطعام أو الشراب ) الشرق 

 

من إن واحدة أكثر من المهارات الناجحة التً ٌمكن تعلمها 

 .المسعؾ هً عالج المصاب الشرق

األشٌاء الصؽٌرة ٌمكن أن تنؽرز بسهولة فالطعام أو الحلوٌات أو 

بشكل مفاجا بدال ( شهقها)فً المجاري التنفسٌة عندما ٌتم تنفسها 

.  من ابتالعها 

 

 

 

 

 

 

 

 

( : فوق عمر السنة ) الشرق عند البالغٌن واألطفال 

نسداد وٌجب أن ٌصبح ا كان الشرق خفٌفاً فهذا ٌزٌل االالمرٌض على السعال فإذ شجع -1

 : نسداد م ٌتم إزالة االالمرٌض قادراً على الحدٌث معك وإذا ل

 :ضربات الظهر  -2

  ًاصرخ للمساعدة ولكن ال تترك المصاب أبدا. 

  اثن المصاب لألمام حٌث ٌكون الرأس أسفل من الصدر

ار ٌمكنك وضعهم على ركبتك وبالنسبة لألطفال الصػ

 . لٌقوموا بذلك 

 العالمات واألغراض المحتملة

 ؟( شرقت ) هل ؼصصت " إن أسهل الطرق إلدراك الشرق هو سإال المرٌض 

 وأما العالمات األخرى 

          المرٌض ؼٌر قادر على الكالم أو السعال 
  مسك أو اإلشارة إلى البلعوم 
      مظهر ضٌق فً الوجه 
 احتقان واحمرار فً الوجه فً البدء 
    الجلد شاحب وازرقاق فً مراحل متقدمة 
 فقدان الوعً فً مراحل متؤخرة 
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  قٌام بخمس ضربات براحة كفلك كحد أقصى ما بٌن لوحً الكتؾ وتفحص المرٌض بٌن

 .نسداد بعد ذلك ولم ٌزل موجوداً بقً اال إذا الضربات وتوقؾ عندما ما تزٌل االنسداد

 : ةالبطنً( الضؽطات القوٌة ) الدسرات  -3

  (سطةو)ضع كلتً ذراعٌك حول خصره(رلصؽًالطفل اأو أركع خلؾ )قؾ خلؾ المصاب. 

 هامك إبو( تحت األضالع )  ةاً فوق السرأجعل ٌدك األولى على شكل قبضة وضعها تمام

 . إلى الداخل 

 ضة بٌدك األخرى ثم اسحب بشدة إلى الداخل واألعلى قم بهذا خمس مرات بأمسك هذه الق

 . لت االنسداد زوتوقؾ إذا أ على األكثر وتفحص المصاب بٌن الدسرات

  نسداد المرأة حامالً فقم بعصر الصدر بدالً من ذلك إذا بقً ااإذا كان المصاب بدٌنا أو كانت

 . اً بعد ذلك ولم ٌزل موجود

 .تكرار الخطوتٌن الثانٌة والثالثةاستمر فً  -4

 سعاؾ إلدة أو اطلب من أحدهم االتصال باإذا بدأ أن العالج ؼٌر فعال فاصرخ لطلب النج

طالماً أن المرٌض ال ٌزال سعاؾ ولكن ال تتوقؾ عن العالج إللحصول على سٌارة ( 112)

 .واعٌاً 

 

 

 

 

 

 

 

 تنبٌه

  سعال مستمر أو  على أي مصاب تلقً دسرات بطنٌة أو أي مصاب  لدٌه –بعد العالج الناجح  –ٌجب

 صعوبة فً البلع أو شعور بوجود شًء ما زال عالقاً فً البلعوم أن ٌطلب عناٌة طبٌة عاجلة 
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( : الرعاف ) النزف األنفً 

جة ضربة يقد تتمزق األوعٌة الضعٌفة أو الجافة فً األنؾ نت

ار ومن األسباب ثستننؾ أو لتنظٌفه باألصبع أو االعلى األ

األكثر خطورة للرعاؾ ارتفاع ضؽط الدم أو كسر فً 

.  الجمجمة 

  اجلس المرٌض وأمل رأسه نحو األمام . 

  اقرص الجزء الطري من األنؾ وحافظ على ضؽط ثابت

 .دقابق  10لمدة 

  ن ٌتنفس من فمه أاطلب من المرٌض . 

  أعط المرٌض مندٌالً لٌسمح به الدماء أثناء الضؽط

 .األنؾ  على 

 

  انصح المرٌض بعدم التنفس من األنؾ لعدة ساعات

صابعه أو أن أن ٌتجنب تنظٌؾ أنفه بأواطلب منه 

 24ر أو أن ٌشرب مشروبات ساخنة لمدة ثٌستن

 . ساعة 

 

 

 ذا كان إدقٌقة أو  30ؾ ألكثر من زإذا استمر الن

المرٌض ٌتناول مواد مضادة للتخثر مثل 

 شفى وأبق المرٌضستإلى المهخذ، ثم الوارفارٌن 

 . منتصباً 

 

 

  انصح المرٌض الذي ٌعانً من الرعاؾ بشكل متكرر أن ٌزور الطبٌب. 
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 إصابة العٌن

التراب بمٌاه ٌمكن ؼسل الجزٌبات الصؽٌرة من الرمال و

الؽسٌل إلى العٌن كد من عدم وصول مٌاه أالصنبور الباردة وت

.  األخرى السلٌمة

 :الخطرة إذا كانت إصابة العٌن 

  ًأبق المرٌض ساكناً وثبت على عٌنه المصابة ضمادا

 . مستخدماً عصا به إذا تطلب األمر ن تثبت الضماد بحذرأفق وٌمكنك رمعقماً ب

  اطلب من المرٌض أن ٌؽلق على عٌنه السلٌمة وذلك ألن تحركها سٌإدي إلى تحرٌك العٌن

ن تضمد العٌن السلٌمة لتضمن أن المرٌض ال ٌحركها إن شعرت أالمصابة وبإمكانك 

 . بضرورة ذلك كما علٌك أن تعمل بجهد على طمؤنة المرٌض 

 (112)شفى أو اتصل باإلسعاؾ ستخذا المرٌض إلى الم. 

 لبس قفازات وقابٌة ثم اؼسل العٌن المصابة قم بنت العٌن ملوثة بمواد كٌمٌابٌة ؾإذا كا

قم .مٌاه الؽسٌل إلى العٌن السلٌمةٌاه النظٌفة وتؤكد من عدم وصول بكمٌات كبٌرة من الم

( 112)سعاؾ وذلك لؽسل العٌن كاملة واتصل باإلبفتح جفن العٌن المصابة بقوة وحذر 

 . لطلب المساعدة 
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: السكري مرضى 

 

نتج أجسامهم كمٌة كافٌة من الهرمون المسمى تمرض ٌعانً منه األشخاص الذٌن ال هو 

. انسولٌن 

ٌعمل االنسولٌن فً مجرى الدم على تصرٌؾ السكري الذي نتناوله وبدونه ال ٌمكن أن ٌستعمل 

السكر من قبل الخالٌا وال ٌمكن ان ٌخزن لالستعمال الحقاً وبالمحصلة ٌعمل االنسولٌن على 

.  خفض تركٌز السكر فً الدم 

ج السكري ٌكمن أن ٌرتفع تركٌز السكر فً الدم إلى مستوٌات خطٌرة خالل عدة أٌام إذا لم ٌعال

( حسب خطورة الحالة )

 

: هناك ثالثة أنواع مختلفة من السكري وتم تصنٌفها حسب طرٌقة العالج 

  وفٌه ٌنتج الجسم كمٌة قلٌلة من األنسولٌن وبالتالً ( ٌتم التحكم به عبر الحمٌة ) الحمٌوي

 . سٌطر على الحالة بتقلٌل كمٌة السكر الذي ٌتناوله المرٌض ان يٌمكن 

   ًوفٌه ٌنتج الجسم كمٌة قلٌلة من األنسولٌن ( ٌتم التحكم به بتناول أقراص الدواء )الدواب

 . حمٌة إكر الدم باإلضافة إلىولكنه بحاجة لتناول أقراص دوابٌة تساعده على خفض الس

  ًة جداً أو معدومة من األنسولٌن وبالتالً على للًٌنتج كمٌة ق( األنسولٌن  ٌحتاج) االنسولٌن

و أكثر فً الٌوم إلبقاء مستوى السكر تحت أالمرٌض أن ٌحقن نفسه باألنسولٌن مرتٌن 

 . السٌطرة 

: ارتفاع سكر الدم 

وهً حالة تحدث عندما ما ال ٌتم عالج 

السكري بفاعلٌة بإحدى الطرق المذكورة 

بحٌث ٌصبح مستوى السكر  فً األعلى

عالٌاً وتتراكم الحموض فً الدم حٌث أن 

العالمات واألعراض المذكورة فً 

هً نتٌجة مباشرة لمحاولة  التالًالجدول 

ن ٌتخلص من هذه الحموض الجسم ا

.  المتراكمة
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: انخفاض سكر الدم 

 تحدث هذه الحالة عند مرٌض السكري االنسولٌنً

حٌث أن مستوى االنسولٌن فً الدم ثابت ألنه 

.  ٌحقن فً المرٌض 

ٌجب على المرٌض أن ٌوازن كمٌة الطعام الذي 

ٌؤكله مع الكمٌة الثابتة من األنسولٌن التً ٌحقنها 

فً جسمه  

 

 

 

: ٌمكن أن ٌنخفض مستوى الدم أذا 

  لم ٌؤكل المرٌض كمٌة كافٌة من الطعام 

  (بسب حرقه للسكر أثناء التمرٌن ) تمرن المرٌض بشكل مفرط 

  حقن المرٌض بكمٌة كبٌرة من األنسولٌن 

 ؟ .ًا اذا يعترب اخنفاض سكس الدم خطسمل

تستعمل السكر حصراً للحصول على الطاقة  –بعكس بقٌة الخالٌا فً الجسم  –إن خالٌا الدماغ 

. وبالتالً ٌإدي انخفاض السكر فً الدم إلى نقص تؽذٌة الخالٌا الدماؼٌة 

بسبب اضطراب خالٌا الدماغ ( التالً)تحدث عالمات وأعراض انخفاض سكر الدم فً الجدول 

. الجابعة وانطالق األدرٌنالٌن الناتج عن هذا االضطراب 
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 :العالمات واألعراض المحتملة 

انخفاض سكر الدم ارتفاع سكر الدم  

ساعة دقٌقتٌن إلى  –سرٌعة ساعة  48إلى  12 –بطٌبة البداٌة 

درجة 

االستجابة 

: تدهور ببطء من البداٌة 

 ٌصاب المرٌض بالنعاس 

  ٌصبح فاقداً للوعً إذا بقٌت

الحالة دون عالج 

: تتدهور بسرعة

 ضعؾ ودوار 

 ارتباك وفقدان الذاكرة 

 ًضعؾ التنسٌق الحرك 

  (ؼٌر مفهوم ) كالم متداخل 

  ٌتصرؾ المرٌض بطرٌقة ؼرٌبة ؼٌر

 معهودة وؼٌر متناسقة وربما عنٌفة 

  فقدان الوعً خالل ساعة

شاحب وبارد ومتعرق جفاؾ ودافا الجلد 

طبٌعً أو سطحً وسرٌع أنفاس عمٌقة تنهٌدٌة التنفس 

سرٌع سرٌع  النبض 

أعراض 

أخرى  

  كثرة البول 

  عطش شدٌد 

 جوع 

   رابحة الفاكهة فً النفس

انتبه ٌمكن أن تشابه األعراض والعالمات مع 

الثمالة  
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:  عالج انخفاض السكر

  ًأذا كان المرٌض واعٌا: 

  أعط المرٌض شراباً ؼنٌاً بالسكر او حلوٌات او مكعبات السكر وإذا كان المرٌض ٌملك جل

 . السكر ساعده على تناوله 

  إذا تحسن المرٌض بعد العالج بسرعة اعطه المزٌد من الشراب أو الطعام . 

  ابق مع المرٌض ودعه ٌرتاح حتى ٌستعٌد وعٌه بالكامل 

 سعاؾ ابق أو كان عالجه صعباً اتصل باإلوإذا لم ٌستجٌب المرٌض للعالج خالل عشرة دق

 . وفكر بوجود سبب آخر ألعراض المرض 

 بالسكري حتى لو تعافى بالكامل مرضة او الطبٌب المختصانصح المرٌض بؤن ٌتصل بالم. 

 :(فاعد الوعً) ان المرٌض ؼٌر واع إذا ك -

 نعاش إذا تطلب األمر قد سالمة التنفس وقم باإلؾتنفس وتافتح مجاري ال 

  ًأذا كان التنفس سلٌماً ( اإلفاقة ) وضع المرٌض فً وضعٌة اعادة الوع 

  ( 112)اتصل باإلسعاؾ 

  ال تحاول ان تجعل المرٌض ٌتناول أو ٌشرب أي شًء إذا كان فاقد الوعً  :تحذٌر . 

 

:  عالج ارتفاع سكر الدم 

  اعمل على استدعاء الطبٌب بؤكبر سرعة ممكنة. 

 سعاؾ للعالج  ة مجرى الهواء والتنفس واتصل باإلكد من سالمأإذا فقد المرٌض الوعً ت 
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 التسمم

 

 

بالبلع ، سواء  –أكثر ما ٌحصل  –ٌحصل التسمم 

فً حاالت التسمم بالطعام او حاالت التسمم الذاتً 

 المقصود

 

 

 

 

 :التعامل مع حاالت التسمم الطارئة

فً أٌة حالة تسمم طاربة تكون المساعدة الطبٌة هً 

األكثر إلحاحاً ، ال تحاول حث المصاب على التقٌإ 

مق حلقه ، بإعطابه ماًء مالحاً أو إدخال إصبعك فً ع

و إذا الحظت وجود حروق كٌمٌابٌة حول الفم أؼسل 

بالماء و نفذ عملٌة التنفس من الفم الى االنؾ  لدالج

 .وال تعط المصاب اي سوابل لٌشربها( عند الضرورة)

 

  ًإذا كان المصاب ؼابباً عن الوعً، افحص تنفسه، فإذا كان تنفسه قد توقؾ ابدأ فورا

 .االصطناعًٌذ عملٌة التنفس ؾبتن

 

  ًإذا كان المصاب ؼابباً عن الوع

ولكنه مستمر فً التنفس رؼم كونه 

نعساناً مدده فً وضعٌة الشفاء و 

 .انتظر االسعاؾ

أعط الطبٌب العلب التً ٌظن أنها كانت  -

تحتوي على المواد السامة و أره عٌنة من قٌا 

.المصاب  
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 ضربة الشمس

 

تنتج هذه الحالة عن طرٌق التعرض الطوٌل للظروؾ الحارة أو الرطبة جداً و تإدي إلى تعطٌل 

درجة مبوٌة  37الٌة تنظٌم الحرارة فً الجسم بحٌث ترتفع الحرارة من المستوى الطبٌعً البالػ 

 .درجة مبوٌة أو أكثر 40الى مستوى 

 

ـ أو امسح جسمه بالماء البارد  انزع مالبس المرٌض ولؾ جسمه فً ؼطاء بارد و مبلل .1

 .أو الفاتر

 .وجه الهواء الى جسم المرٌض إما بٌدك أو بلوح ورقً متٌن أو بمروحة كهربابٌة .2

 .بعد أن ٌبرد جسم المرٌض قلٌالً ضعه فً وضعٌة الشفاء .3

ؼط جسم المرٌض بؽطاء جاؾ و استمر فً توجٌه الهواء إلٌه و اذا بدأت درجات  .4

 .الحرارة باالرتفاع مجدداً كرر العملٌة  و اطلب المساعدة الطبٌة
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الصدمة 

 

 .أنسجة الجسم بالدم  إمداد نقص حاد فً: تعرٌؾ الصدمة 

 

 بعض اإلصابات التً تنتج عنها حالة الصدمة 

 ( .صدمة نقص السوابل ) النزٌؾ الشدٌد  -1

 ( .صدمة قلبٌة ) الذبحة الصدرٌة والجلطة  -2

 ( .صدمة نقص السوابل ) حروق كبٌرة  -3

 ( .صدمة عصبٌة ) األلم الشدٌد  -4

 ( .صدمة نقص السوابل ) سهال الشدٌد حاالت التقا واإل -5

 ( .صدمة الحساسٌة ) حقن البنسلٌن ، لسعات النحل  -6

  العالمات واألعراض

 .قلق وعدم راحة ، خوؾ  -1

 .ؼثٌان وقد ٌحث قٌا  -2

 ( .عرق بارد ) بارد ورطب ، الجلد شاحب -3

 .احساس المرٌض بالعطش والبرودة   -4

 .التنفس سرٌع وسطحً -5

 .حالة وعً المصاب متؽٌرة -6

 .النبض سرٌع وضعٌؾ  -7

 ( .حاالت صدمة الحساسٌة ) حكة واحمرار بالجلد  -8

 :اإلسعاف األولً 

 . اٌقاؾ النزٌؾ ان وجد -1

 .طمن المصاب وابقه هادبا قدر اإلمكان وامنعه من الحركة الزابدة  -2

اطلب من المصاب أن ٌستلقً على ظهره وقم برفع أرجله على بطانٌات أو مخدات أو  -3

 .ما توفر لدٌك 

 ( الخ ،،،اسعاؾ حرق ، تثبٌت كسر ) قم بإسعاؾ اإلصابات األخرى إن وجدت  -4

 .ٌته ببطانة ان لزم األمر حافظ على حرارة المصاب الطبٌعٌة بتؽط -5

 .كرر فحص المصاب باستمرار . ال تعطه أي شًء عن طرٌق الفم  -6
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 :اإلصابات المتعددة 

علٌه أن .حد فعلى المسعؾ أن ٌقرر بمن ٌبدأإذا كان على مسرح الحادث أكثر من مصاب وا

وأي مصاب اصٌب . عن التنفس أو ثقل تنفسه الطبٌعً ٌفتح مجرى هواء أي مصاب توقؾ

أما ضبط النزؾ فٌتم بمساعدة أحد . باإلؼماء ٌجب أن ٌوضع فوراً فً حالة استرداد العافٌة 

على المسعؾ أن ٌتذكر أن حالة المصاب الذي تصدر عنه طلبات . المارة أو بواسطة مساعد 

كه عقله وإدراوعلى المسعؾ أن ٌستعمل . األرجح األقل خطورة بٌن المصابٌنملحة هً فً 

األرجح أن اإلصابة . ي اإلنسانفالحوادث قلما تحدث إصابة واحدة ؾ. وأن ٌقرر بدون تردد

. فعلى المسعؾ أن ال ٌحلق الضرر بجرح وهو ٌداوي جرحاً آخر. تكون متعددة

وعلٌه بعدها االنتقال إلى الجرح اآلخر أو . أي جرح هو األخطر وٌبدأ معالجته وعلٌه أن ٌقرر

. لجها بدقة كما عالج الجرح األولح األخرى لٌعاروالج

 

  :التشخٌص

 وهذه تشمل. أما وقد حدد المسعؾ أولوٌات العالج فعلٌه اآلن أن ٌحاول تشخٌص اإلصابات 

. تارٌخ المصاب الطبً وأسباب الحادث وحجمه وكذلك العوارض واإلشارات وتجاوب المصاب

 

 :التارٌخ

مسعؾ من وهذه ٌجب أن ٌؤخذها ال. ادث مفصلة أو قصة المرض وخلفٌاتههو قصة الح

، فعلى المسعؾ تعذر على المصاب بحادث أن ٌتكلم أما إذا. االمرٌض أو المصاب وٌدونه

وكذلك قد ال ٌعطً المصاب كل التفاصٌل . التفاصٌل من الذٌن شاهدوا الحادثالحصول على 

شاهدت : ثالً كان ٌقول انزلقت قدمً ووقعت ، بٌنما ٌعطً الشاهد تفاصٌل أكثر كؤن ٌقول م
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انتبه أٌها المسعؾ لكل التفاصٌل ودونها ألنها قد تقود . الرجل ٌهوي ورأسه ، وٌرتطم بالحابط 

كذلك اسؤل إذا كان المرٌض ٌشكو من . إلى اكتشاؾ أضرار وجروح لم تظهر فً أول المعاٌنة 

المرٌض  وال تستعجل. انقل هذه المعلومات إلى الطبٌب . السكري أو مرض القلب وسوى ذلك 

. ءوتحدث بهد. أبداً 

 

األعراض  

. لممرٌض وٌشرحها للمسعؾ ، وأهمها األهذه األعراض ٌشعر بها المصاب أو ال

افحص هذا الجزء اوالً وانتقل . فإذا كان المرٌض واعٌاً وٌتكلم اسؤله إذا كان ٌشعر بؤلم وأٌن 

. تذكر أن ألما حاداً فً مكان ما قد ٌعنً وجود جرح خطرا تحته .بعدها إلى األجزاء األخرى 

هناك أعراض أخرى ٌجب التنبه إلٌها كالدوخه ، القلق ، الشعور بالبرد والحر أو فقدان الشعور 

.  عندما ٌجب إجراء فحص دقٌق لتحدٌد أماكن الضرر. داخل العضالت 

ة قلق عمٌق وال ٌعً ما ٌقول ، فعندها أما إذا كان المصاب قد أصٌب باإلؼماء أو أنه فً حال

. ٌجب االعتماد على الناس الذٌن رأوا الحادث لٌعطوا أكثر ما عندهم من معلومات

 

اإلشارات 

وهً قد تكون . اسطة حواسه من نظر ولمس وسمع وشمهذه تفاصٌل ٌحصل علٌها المسعؾ بو

مرتفع أو ؼٌر  ، كارتفاع فً الحرارة أو نبضقات نزؾ أو ورم أو تشوٌه أو مرضعال

. منضبط

. كل هذه اإلشارات ٌمكن اكتشافها ورإٌتها أو التعرؾ علٌها بفحص المرٌض

 

الفحص 

ٌجب إخضاع المصاب أو المرٌض إلى فحص عام للتؤكد من أن ال شًء ٌهدد حٌاته وكذلك 

. لمعرفة حالته إذا كان مثالً قد اصٌب باإلؼماء

جداً وأن ٌبدأ الفحص بالرأس وأن ٌنتهً بالقدمٌن على المسعؾ أن ال ٌحرك المرٌض إال قلٌالً 

. مروراً بكل أجزاء الجسم

على المسعؾ أن ٌتذكر دابماً أن ٌنظر وٌشعر وٌسمع وٌشم وأن ٌقارن جهة من الجسم مع 

وإذا ، فً اي مرحلة من مراحل الفحص ، أصبح تنفس المرٌض صعباً فعلى المسعؾ . األخرى

. ٌةأن ٌضعه فً حالة استرداد العاؾ
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الرأس  

 تنبه ( إذا كان سهالً أو صاخباً ) افحص التنفس منتبهاً إلى سرعته وعمقه وطبٌعته  :الفم

من األشٌاء الؽرٌبة كالقًء  خالًافحص داخل الفم بسرعة للتؤكد من أنه . إلى الرابحة 

افحص الشفتٌن لترى  .ختناق نان المحطمة التً قد تإدي إلى االأوالدم أوالطعام أو األس

انظر داخل الشفتٌن ( . إشارة ؼلى التسمم) إذا كانتا قد اصٌبتا بحرٌق أو تؽٌر لونهما 

افحص األسنان وتؤكد من أن المحطم منها لم ( ختناقإشارة إلى اال) ذا كان ازرقاق إ

تؤكد ( وجبة) وإذا كان المصاب ٌستعمل األسنان المستعارة . ٌسقط فً مإخرة الحنجرة

 .وؼذا لم تكن مثبتة فٌجب إخراجها من الفم. أنها مثبتة فً مكانها  من

 

  ثنٌن معاً الدم أو أي سابل شفاؾ أو من اال افحص األنؾ للتؤكد من خلوه من :االنف

 .ومما قد ٌتسرب من الجمجمة

 

 

 قابل بٌن . للمس ( الرموش) افحص العٌنٌن كلٌهما للتؤكد من مقاومة األهداب  :العٌنان

.  ٌن للتؤكد من أن حجمٌهما متساوٌانبإإالب

. ٌجب فحص كرتً العٌنٌن بكاملهما

 فهذا ٌتعلق بقدرة . فقد ٌكون مصفراً أو شدٌد االحمرار . انظر إلى اللون  :الوجه

 .افحص حرارة الوجه وشدة نشافه أو تعرقه. المصاب على التنفس 

 

 افحص داخل األثنٌن للتؤكد من خلوهما من أٌة أجسام ؼرٌبة أو بقاٌا دم  :األذنان

 .تكلم فً أذن المصاب لترى إذا كان ٌمسع. المجروحة 

 

 

  بٌدٌك بلطؾ على فروة الرأس مفتشاً عن نزؾ أو ورم أو ما قد ٌشٌر  رمر :الجمجمة

 .إلى كسر

 

 على المسعؾ أن ٌفك الثٌاب من حول الرقبة وأن ٌمر بٌدٌه على العمود الفقري  :الرقبة

من أسفل الجمجمة حتى أبعد ما ٌمكن أن ٌصل إلٌه بٌن الكفتٌن بحثاً عن إشارات تدل 

. على كسور

) أو ممنوعات ( كالسكري) تؤكد من أن المصاب ال ٌحمل حول رقبته سلسلة تشٌر إلى أمراض 

ٌجب إبقاء مجاري الهواء ( . إلخ...سرعته ، قوته ) نبض الشرٌان السباتً  افحص(. كالبنسلٌن

. مفتوحة لدى المصاب الذي لم تصب رقبته بؤي أذى

 ر بٌدٌك بلطؾ حول انحناءة الظهر وافحص العمود الفقري دون أن رم :العمود الفقري

 .تحرك المصاب أو تنزع ثٌابه باحثاً عن أي ورم أو ضرر أصابه
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 حص أضالع الصدر للبحث عن أي إصابة وللتؤكد من أن حركة التنفس اؾ :الجذع

الهواء افحص كذلك عظم " تمتص " تؤكد من عدم وجود جروح . طبٌعٌة 

افحص أٌضاً عظم الرقبة والكتفٌن وافحص بدقة وبلطؾ جانبً الحوض بحثاً .القص

 (.عدم استمساك) عن كسور أو أي إشارات سلس 

 

 

 ي الذراعتٌن العلوٌٌن ، عظام الساعدة ، عظام المعصم ، ٌجب فحص عظمت :الذراعان

. الٌدٌن واألصابع

(. إشارة إلى كسور) تؤكد من أنها لم تصب بتشوٌه أو روم 

 

 ٌجب فحص الورك ، الفخذٌن ، صابونتً الركبتٌن ، عظمتً الساقٌن ، المفاصل  :الساقان

ثنتٌن للفحص وللمقارنة اال ، وعلى المسعؾ أن ٌستعمل ٌدٌه، القدمٌن ، وأصابع القدمٌن 

. بٌن النتابج

مستوٌات التجاوب 

هذه الحاالت سنعالجها الحقاً . هناك حاالت عدٌدة ٌنزلق فٌها المصاب من الوعً إلى الالوعً 

ب معها المصاب مع العالج أوالمساعدة والتً ٌنتقل بها من سنتطرق إلى الحاالت التً ٌتجاو. 

. إذا لم ٌتجاوب إال قلٌالً فٌكون الالوعً وحالة اإلؼماء عمٌقٌن أما. الالوعً البسٌط إلى الوعً 

لذلك ٌجب فحص المرٌض أو المصاب . أما إذا لم ٌتجاوب إطالقاً فٌكون قد دخل حالة الخطر 

بصوت  تكلم) كد من مستوى تجاوبه خصوصاً تجاوبه مع النداء والصوت أكل عشر دقابق للت

راقب الوجه وأنت تقرص جلد الٌد أو ) أو األلم ( حرك الكتؾ بلطؾ)أو اللمس ( عاٍل فً أذنه

(. لتمس رموش العٌنٌنا)أو االنتباه ( الكاحل

. سجل كل ما تجده على ورقه. كذلك ٌجب مراقبة تنفس المصاب ونبضه وحرارته 

 

 :مساعدة التشخٌص

فعندما نسجل تارٌخ اإلصابة . من مصادرة عدٌدة المعلومات المتوافرة  ٌعتمد التشخٌص على

ونسؤل المصاب عن العوارض التً ٌشعر بها، ونفحصه ٌصبح باإلمكان الخروج بتشخٌص 

. دقٌق إلى حد كبٌر
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: والجدول التالً ٌبٌن عناصر التشخٌص

الحاالت 
 

. هذا ما ٌشعر به المصاب
تحصل على المعلومات عن طرٌق األسئلة 

. اللبقة

 
عالمات 

ٌتعرف علٌها المسعف بحواسه 

المسع الرابحة اللمس النظر األلم 

تنفس النفس الرطوبة التنفس فقدان الحركة الطبٌعٌة 

إحداث ألم حرٌق  نزؾ سلس النزؾ فقدان الشعور 

 ؼازات حرارة  ( النوع والكمٌة)البرودة 

   الجروح الحرارة 

  انتفاخ  أجسام ؼرٌبة العطش 

  التواء لون الوجه الؽثٌان 

   التواء الضعؾ 

   تهرمات الدوخة 

   منعكسات اإلؼماء 

   تجاوب مع  فقدان الوعً المإقت 

   اللمس والصوت فقدان الذاكرة 

   القًء  

   سلس  

 

 : عالمات خارجٌة

بحثا عن ( بحثاً ( جٌبه أو ضمن حقٌبته مثالً  فً) إذا فقد المصاب وعٌه ٌجب فحص حاجاته 

فقد نجد ورقة علٌها مواعٌد فً مستشفى أو مع . أي شًء ٌساعدنا على فهم وضعه الصحً 

األفضل إجراء ذلك فً . طبٌب أو قد نجد ما نفهم منه أنه مصاب بالسكري أو أي مرض آخر 

. حضور شهود

لقة معدنٌة تشٌر إلى حالته المرضٌة ٌجب وقد ٌكون المصاب ٌحمل فً معصمه أو فً رقبته ح

. البحث عنها

 

 :العالج

ومن الضروري تطمٌن . على المسعؾ أن ٌقدم العالج ، لكل حالة ٌجدها ، بسرعة ولطؾ 

علٌه أن ٌعمل بهدوء وأن ٌتجاوب مع أي طلب أو مع أي . المصاب وتشجٌعه ورفع معنوٌاته 

اإلكثار من األسبلة مما ٌزعج المصاب وٌظهر مالحظة ٌبدٌها المصاب وأن ال ٌتعب المرٌض ب

بعد تقدٌم المساعدة على المسعؾ أن ٌضع المصاب فً . المسعؾ وكؤنه ال ٌعرؾ ماذا ٌفعل

. الوضع األفضل ومراقبته حتى ٌصل الطبٌب
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:  لمنع تدهور حالة

. عالج الجروح* 

. امنع الجروح الكبٌرة أو الكسور من النزؾ* 

. مرٌح ضع المصاب فً انسب وضع* 

: للحفاظ على الحٌاة

. ابق مجاري الهواء مفتوحة بوضع المصاب فً وضع صحٌح* 

ابدأ عملٌة اإلنعاش إذا كان المصاب ال ٌتنفس والقلب قد توقؾ عن العمل ، وتابع * 

. العمل حتى ٌصل الطبٌب أو اي شخص متخصص

. أوقؾ النزؾ* 

:  تحسٌن حاالت الشفاء

. معنوٌاتهخفؾ من خوؾ المصاب وارفع * 

. حاول تخفٌؾ األلم واالنزعاج* 

. عامله بلطؾ* 

. امنع عنه البرد والرطوبة* 

 :نقل المصاب

.  بعد أن ٌكون المسعؾ قد قدم للمصاب العالجات األولٌة ٌبدأ دور الطٌب أو المرض

 : لذلك على المسعؾ أن ٌتولى

(. خفٌفة جروحهسٌارة عادٌة إذا كانت  أو) نقل المصاب إلى المستشفى فً سٌارة إسعاؾ  1

. تسلمً المصاب إلى الطبٌب أو الممرض 2

. بانتظار نقل المصاب إلى المستشفى ، على المسعؾ نقل مصابه إذا أمكن إلى بٌت قرٌب 3

إنما . ح للمصاب بالذهاب إلى البٌت إذا كانت إصابته ال تستدعً لذهاب إلى المستشفى سماال 4

. بزٌارة طبٌب األفضل نصح المصاب

حتى ولو كان . ال ترسل ابدأ أي إنسان أصٌب باإلؼماء إلى بٌته قبل أن ٌفحصه الطبٌب 

. اإلؼماء حصل لمدة وجٌزة
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 :التقرٌر المرفق

على المسعؾ أن ٌرسل تقرٌراً مختصراً مكتوباً مع المصاب عند نقله إلى الطبٌب أو الى 

وٌجب . مسعؾ المصاب وٌقدم تقرٌراً شفهٌاً وفً بعض الحاالت ٌجب أن ٌرافق ال. المستشفى 

: أن تشمل المعلمات

. تارٌخ اإلصابة أو المرض* 

. وصؾ مختصر لإلصابة* 

. تأدرجة تجارب المصاب والتؽٌرات التً طر* 

. أٌة إصابات أخرى* 

. نبض القلب* 

. لون الجلد* 

. النزؾ وكمٌة الدم المفقود* 

. تصرؾ المصاب* 

. عطًأالعالج المعطى ومتى * 

 : خاصٌته

على . نقل المصابكذلك على المسعؾ أن ٌتصل ببٌت المصاب وٌعلم األهل بما حدث ومكان 

. المسعؾ أن ٌجمع حاجٌات المصاب وٌسلمها إلى األهل أو الشرطة أو سٌارة اإلسعاؾ

 

 :والخوذ التخلص من الثٌاب

تتطلب بعض الحاالت نزع ثٌاب المصاب للكشؾ على الجروح أو إلجراء تشخٌص دقٌق أو 

وٌنزع فقط ما هو . ٌجب نزع الثٌاب بؤقل ما ٌمكن من اإلزعاج للمصاب . للبدء بعالج مفٌد 

أما الثٌاب الداخلٌة التً قد ٌضطر المسعؾ إلى قصها . زق الثٌاب مضروري وٌستحسن أن ال ت

وكذلك ٌفضل أن تبقى على جسم المرٌض بعض . ٌمكن إعادة خٌاطتها  فٌجب أن تقص حٌث

.  الثٌاب التً تؽطً عورته

 

 :نزع الخوذ الواقٌة

سهم ، على حالة وجات على رإاالدر والواقٌة ، كالخوذ التً ٌضعها سابقٌعتمد نزع الخوذ ا

ومن األفضل أن  .من األفضل إبقاإها على رأسه إال إذا كانت حالته تتطلب نزعها . المصاب 

. ٌنزعها هو بنفسه إذا كان قادراً على ذلك
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أما الخوذ التً تؽطً الرأس والوجه فٌجب نزعها فقط إذا كانت تمنع التنفس الطبٌعً أو إذا كان 

فً أكثر الحاالت ٌتوقؾ نزع . المصاب ٌقًء أو إذا كان قد أصٌب بجروح حادة فً الرأس 

. ي لحقت به وعلى قدرة المسعؾ على نزعهاالخوذ على حالة المرٌض واألضرار الت

من أجل نزع خوذة تؽطً الرأس فقط ٌكفً بك الشرٌط الذي ٌربطها بالعنق أو قطعه ثم جذبها 

. علىأإلى خلؾ ؾ

األول ٌمسك برأس .أما الخوذة التً تؽطً الوجه والرأس فتحتاج إلى شخصٌن لنزعها بسالم

ب أن نحنً الخوذة أوالً إلى الوراء ثم إلى أعلى ٌج. المصاب وعنقه بٌنما ٌنزع الثانً الخوذة

.  لنخلص الذقن ، ثم إلى األمام لنمر بها فوق الجمجمة ومن ثم نرفعها عن الوجه

 

 :نزع الثٌاب

التخلص من الجاكٌت أو السترة 

ابدأ بنزعها عن طرٌق الٌد السلٌمة  .ارفع المصاب واسحب السترة أو الجاكٌت فوق الكتؾ  1

.    ثم انتقل إلى الٌد المصابة محافظاً على الذراع ممدودة إذا أمكن

. إذا كان من الضروري قص كم الجاكٌت فلٌكن ذلك حٌث الخٌاطة 2

نزع القمٌص 

. تنزع إذا أمكن مثل السترة أو الجاكٌت

. من الجانبأما إذا كان من الضروري قصها فلٌكن ذلك من األمام أو 

 لبنطالنزع ا

. بشده من األسفل أو فً بعض الحاالت بلفه فوق الرجل لٌظهر الكاحل والقدم بنطالٌنزع ال 1

. فلٌكن ذلك حٌث الخٌاط الداخلٌة بنطالأما إذا كان من الضروري قص ال 2

نزع الحذاء 

. وانزع الحذاء( إذا كان من رباط) أمسك الكاحل بٌد ثم فك الرباط  1

بسكٌن ( من الوراء ) فٌجب قصه حٌث الخٌاطة  ( جزمة)إذا كان المصاب ٌنتعل حذاء عالٌاً  2

. حاد

نزع الجوارب 

. إذا تعذر نزع الجوارب ضع اصبعٌن بٌن الجوارب والسابق 1

. ارفع الجوارب وقصها من بٌن اصبعٌك 2
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 :::خالصة

. تؤكد من أنه لٌس من خطر إضافً ٌلحق بك أو بالمصاب* 

. بسرعة وهدوء وبموجب اإلرشاداتاعمل * 

. عط األولوٌة للحاالت األكثر خطراً أ* 

ناعً إذا طابدأ بإجراء التنفس االص. إذا توقؾ التنفس أو إذا كان ضعٌفاً افتح مجاري الهواء * 

. كان ذلك ضرورٌاً 

. سٌطر على النزؾ وأوقفه* 

. قدر مدى تجاوب المصاب معك أو مع العالج* 

. اب والمتجمعٌن حولك لتشٌع جواً أكثر اطمبناناً خفؾ من خوؾ المص* 

. تحصن ضد أي صدمة* 

. ضع المصاب فً وضع صحٌح ومرٌح وال تحركه إال إذا كان ذلك ضرورٌاً جداً * 

. خذ فً االعتبار حدوث نزؾ داخلً أو تسمم* 

. عالج الجروح الكبٌرة والكسور قبل نقل المصاب* 

أو ربما إلى . خذ الترتٌبات الالزمة لنقل المصاب إلى المستشفى إذا كان األمر ٌتطلب ذلك * 

. أقرب طبٌب

. راقب أي تؽٌر ودونه على ورقة* 

. ال تحاول أكثر مما أنت قادر علٌه* 

ال تسمع للناس بالتجمهر حول المصاب ألن من شؤن ذلك أن ٌعٌق اإلسعاؾ وكذلك ٌزٌد من * 

. خوؾ المصاب

. ال تنزع الثٌاب ؼٌر الضرورٌة*

ال تضع أي شًء فً فم مصاب فاقد الوعً، أو مصاب ٌعتقد أنه أصٌب بجروح فً معدته أو * 

. ٌحتاج عند نقله إلى المستشفى إلى مخدر
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االختناق 

وٌتؤتى هذا  .هذه حالة خطرة تنتج عن حدوث نقص فً األوكسجٌن الذي ٌؽذي خالٌا الجسم 

فعند حدوث . النقص بسبب تقلص األوكسجٌن فً الجو أو بسبب ضرر ما أصاب جهاز التنفس

فقد تموت خالٌا العصب الضرورٌة . نقص فً األوكسجٌن تصاب أنسجة الجسم بفساد سرٌع 

. فً الدماغ إذا ما فقدت األوكسجٌن ألكثر من ثالث دقابق

 

: تٌنالحاالت التً تصٌب مجرى الهواء والرئ

مجرى هوابً مسدود بسبب لسان انزلق إلى * 

الحنجرة عند إنسان أصٌب باإلؼماء، أو بسبب 

قًء أو أكل أو أجسام ؼرٌبة أخرى سدت 

المجري ، أو بسبب ورم فً أنسجة الحنجرة 

ناتج عن حرٌق أو لدؼة حشرة أو إصابة 

. بمرض

. اختناق بواسطة كٌس بالستٌكً أو وسادة* 

. اءسابل فً مجرى الهو*

. ضؽط المجرى بسبب الشنق فً أو الخنق*

ضؽط الصدر بسبب سقوط الحجارة أو التراب أو الصخور علٌه أو االصطدام بحابط أو دوس * 

. الجماهٌر بؤقدامها على إنسان سقط على األرض

. ضرر لحق بالربتٌن أو الصدر* 

. نوبات انفعال تمنع التنفس الكافً* 

 

: فً الدمكسجٌن حاالت تتعلق بكمٌة األ

مثالً فً بناٌة أصٌبت بحرٌق أو . هواء ٌحتوي على كمٌة قلٌلة وؼٌر كافٌة من األوكسجٌن * 

. داخل نفق

تؽٌر فً الضؽط الجوي على االرتفاعات العالٌة أو داخل طابرات فقدت تعدٌل الضؽط * 

. الهوابً ، أو فً قعر البحر
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: حاالت تتعلق عمل األوكسجٌن داخل الجسم

. ربونعن طرٌق أول أكسٌد الكالتسمم * 

. التسمم بالسٌانٌد* 

 

: األعراض واإلشارات

. ازدٌاد نسبة وعمق التنفس: صعوبة فً التنفس * 

. ارتفاع صوت التنفس أثناء الؽطٌط فً النوم* 

. ظهور زبد الفم* 

. ازرقاق الشفتٌن* 

. ارباك* 

. اؼماء محتمل*

.  توقؾ محتمل التنفس

: الهدف

على . سرع ما ٌمكن بإزالة العابق أتنفس المرٌض أو إعادة التنفس إلٌه بالمحافظة على 

. المسعؾ أن ٌبدأ عملٌة التنفس االصطناعً إذا كان ذلك ضرورٌاً أو ٌطلب مساعدة طبٌب فوراً 

 :المعالجة بشكل عام

. إزالة سبب االختناق وفتح مجاري الهواء 1

إذا كان المصاب ال ٌتنفس على المسعؾ أن  2

. ناعً فوراً صطإجراء التنفس االٌبدأ 

عند عودة التنفس ونبض القلب بوضع  3

. المصاب فً حالة استرداد العافٌة

على المسعؾ فحص التنفس والنبض ومدى  4

. دقابق 10تجاوب المصاب كل 

على المسعؾ أن ٌطلب المساعدة الطبٌة  5

. بؤسرع ما ٌمكن
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ٌحدث االختناق عندما ٌمنع الهواء من الوصول إلى مجاري الهواء بسبب وجود عابق خارجً 

ككٌس بالسٌتكً ٌسد المجاري أو وسادة ناعمة تؽطً األنؾ والفم أو سقوط ركام الرمل 

كذلك ٌحدث االختناق عند وجود اإلنسان فً . الوجه بكمٌات كبٌرة تمنع التنفس  والحجارة على

من األوكسجٌن ، كؤن ٌجد أحدنا نفسه فً مصعد مؽلق لمدة  ةأتٌه دفعات جدٌدمكان مؽلق ال ت

طوٌلة أو داخل البراد  

 

 :األعراض واإلشارات

. ختناقاألعراض واإلشارات العامة لال* 

نؾ أو وجود هواء فاسد وجود عوابق ظاهرة تؽطً الفم واأل *

. فً مكان مؽلق

 

 :الهدف

مساعدته فً التنفس وإعادة مظاهر الحٌاة إلٌه وطلب المساعدة  .إعادة الهواء إلى المصاب 

. الطبٌة بؤسرع ما ٌمكن

. ٌجب إزالة أي عابق ٌمنع المصاب من استنشاق الهواء النقً 1

. رفع من معنوٌاتهاإذا كان المصاب واعٌاً وٌتنفس طبٌعٌاً راقبه و 2

. حالة استرداد العافٌةأما إذا كان قد فقد الوعً ولكنه ٌتنفس طبٌعٌاً، ضعه فً  3

. ناعًطإذا كان التنفس صعباً وانقطع ، أبدأ فوراً بإجراء التنفس االص 4

.  اطلب المساعدة الطبٌة، إذا كان هناك شك حول حالة المصاب ، انقله إلى المستشفى 5
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الصرع 

وتتفاوت .نشاط الدماغ الكهربابً الطبٌعًهذه الحالة تحدث بسبب انقطاع مإقت وقصٌر فً 

.  انتباه المإقتة بدون فقدان الوعًال رع بٌن حالة الحاالت الص

 

 

 

 :الصرع الثانوي 

وقد . قد ٌبدأ هذا الصرع فً الطفولة وٌستمر حتى الرجولة 

ٌمر هذا النوع دون أن نتنبه إلٌه ألن المرٌض ٌبدو وكؤنه 

. ٌحلم

 

 

 :األعراض واإلشارات 

. وأنه ٌحدق بال شًءقد ٌبدو المرٌض وكؤنه ٌحلم * 

قد ٌصبح تصرفه ؼرٌباً كالعض على الشفاه أو قول * 

أشٌاء مفهومة أو ال معنى لها، أو ٌحرك ثٌابه بعصبٌة 

. وقلقة

. قد ٌفقد ذاكرته* 

 

 :الهدف

مثالً امنعه من االتجاه نحو طرٌق . بق هادباً واحم المصاب خالل فترة ضعؾ وعٌه ا -

. تعج بالسٌارات المارة

ٌشكون من  نٌحمل األشخاص الذي( صرع متقدم) ضطراب عنق او تشنج عضلً -

. الصرع بطاقات خاصة تشٌر إلى مرضهم هذا أو سواراً فً معصمهم
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 : العالج

: ال تفعل أي شًء سوى 1

(. امنعه مثالً من الطرقات الخطرة) احم المصاب * 

. ابعد الناس عنه* 

. تكلم معه بهدوء* 

 

 :ٌعً وبمقدوره أن ٌغادر إلى منزلهوضعه الطب داستعا ابق معه حتى تتأكد من أنه 2

. لٌس مستبعداً أن تتبع نوبة صرع متقدم نوبة صرع ثانوٌة وبسٌط

 

. انصح المصاب أن ٌزور طبٌباً  3
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تشنج األطفال 

 .عمارهم بٌن ا لسنة والرابع سنوات تشنجاً أتحدث الحرارة المرتفعة لدى األطفال الذٌن تتفاوت 

هذه . وؼالباً ما تكون هذه الحرارة المرتفعة قد سببها التهاب فً األذن أو الحنجرة أو مرض معد

وقد تطول مدة التشنجات . عه لدى األهل زرالتشنجات ؼٌر خطرة رؼم قوتها والخوؾ الذي ت

. طالما ظلت حرارة الطفل مرتفعة جداً 

 

األعراض واإلشارات 

. وجهه مشبعاً باالحمرار وجسمه ٌتعرق حرارة الطفل مرتفعة جداً وٌكون* 

. ارتعاش فً عضالت الوجه واألطراؾ* 

. إصابة العٌنٌن بحول مإقت* 

. تصلب مإخرة رأسه وعموده الفقري* 

. صعوبة تنفسه* 

. احتقان الوجه والرقبة* 

. قد ٌظهر زبد على فمه* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الهدف

. تطمٌن األهل طلب مساعدة طبٌب و. النوبة ذى بتبرٌده للتخفٌؾ من شدة أحماٌة الطفل من أي 
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 :تشنج األطفال عالج

. أمن للمرٌض مجرى هواء نقً 1

. فك الثٌاب حول عنقه وصدره 2

. أبعد الناس من حوله إذا كان التشنج قوٌاً  3

. اتبع العالج العام المبٌن فً حاالت فقدان الوعً 5

رطب جسمه بماء فاتر مبتدباً أوالً انزع ثٌاب النوم أو أٌة ثٌاب ٌرتدٌها ، ثم  :برد الطفل  5

. س نزوالً حتى القدمٌنأبالر

. ال تسمح للطفل بؤن ٌصبح بارداً جداً -
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 :الخاصة بدورة اإلسعافات األولٌةالخارجٌة  المراجع

 

 .منشورات دار الوراق الشامل فً التدبٌر المنزلً ،" كتاب  -

هللا و أبو  ، ترجمه أبو عبد"تؤلٌؾ نٌل باراكنوش" سعاؾ األولى المبسط اإل" كتاب  -

 .براهٌما

 .سعافات األولٌة ، تؤلٌؾ أولؾ رامسًاإل" كتاب  -

 .رة الطوارئ الطبٌةاداإلسعافات األولٌة ، إ" كتاب  -

 

 

 


