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٩٩٧

َا ”  َو َمن َأحَياَها َفكأمنَّ
يعاً  “َأحَيا النَّاَس مجَِ

َا ”  َو َمن َأحَياَها َفكأمنَّ
يعاً  “َأحَيا النَّاَس مجَِ

 صدق هللا العظيم
٣٢املائدة 



٩٩٧

ما هي اإلسعافات األولية ؟

هي املساعدة األولية اليت يقدمها الفرد إلنسان لديه مرض 
دف احملافظة على حياته و منع  مفاجئ أو حادث، و ذلك 

 .املضاعفات حلني وصول الفريق الطيب



٩٩٧

ملاذا تدرس هذه الدورة ؟

 .لتفادي االرتباك و اخلوف عند مواجهة احلاالت الطارئة•
 
 .للتعلم و التدرب على طرق التعامل الصحيح •
 
.ألن بعض احلاالت ال حتتمل التأخري •



٩٩٧

نظام اخلدمات الطبية الطارئة



٩٩٧
خلدمة اإلسعافية-٢ االتصال املبكر 

ملستشفى-٥ الرعاية 

  اخلدمة اإلسعافية-٤
املتخصصة

اكتشاف احلالة اإلسعافية-١

األولية اإلسعافات-٣



٩٩٧

اجلسم البشري



٩٩٧

  الرئة

 احلنجرة
  الرغامى

  األنف

 الفم

  القصبة

اجلهاز التنفسي
  The Respiratory System

 :يتكون من
احلنجرة –البلعوم –الفم و األنف  •

 الرئتني–القصبات  -الرغامى 
 
   ٢٠-١٢(معدل التنفس الطبيعي   •

)دقيقة/ نفس 



٩٩٧

 :فيزيولوجيا التنفس
ين أكسيد الكربون يف  يف عملييت الشهيق و الزفري يتم تبادل األكسجني و 

.الرئتني من خالل احلويصالت الرئوية

Diaphragm Diaphragm



٩٩٧

 :القلب
 .هو عضو عضلي حبجم قبضة اليد•
 .  يضخ الدم إىل كافة أعضاء اجلسم•
 ١٠٠ -٦٠معدل نبض القلب الطبيعي من •

.نبضة يف الدقيقة

جهاز الدوران
The Circulatory System



٩٩٧

ن رئوي نشر شر

دم غري دم مؤكسج
مؤكسج

:نظام الدورة الدموية

وريد

جهاز الدوران
The Circulatory System



٩٩٧

  ال يســــــــتطيع الــــــــدماغ حتمــــــــل انقطــــــــاع
 .  دقائق ٤األوكسجني أكثر من 

  هــــــو ): اإلكلينيكــــــي(املــــــوت الســــــريري
 .توقف القلب و التنفس

 حيـدث بعـد ): البيولـوجي(املوت الدماغي
.دقائق من انقطاع األوكسجني ١٠

الدماغ
The Brain



٩٩٧



٩٩٧

أولوية الرعاية



٩٩٧

لتفادي االرتباك عند حدوث احلالة الطارئة، دّرب نفسك على 
كتشاف ما يهدد احلياة و التصرف  ولوية تسمح لك  التصرف 

 .بصورة صحيحة

أولوية الرعاية

حافظ على هدوئك...ال تخف



٩٩٧

اُألسس األربعة:
.مسح موقع احلادث◦
.إجراء الكشف األويل◦
إلسعاف ◦ .االتصال 
.إجراء الكشف الثانوي◦

أولوية الرعاية



٩٩٧

كد من خلو املوقع من األخطار. 
 ًسالمتك أوال  . 
 ًنيا .سالمة املريض 
إلجابة على األسئلة التالية :حاول تقييم املوقع 
ما هو سبب احلادث؟◦
 كم عدد املصابني؟◦
هل هناك من يساعدك؟◦

مسح موقع احلادث: اخلطوة األوىل



٩٩٧

.ال حترك املصاب ما مل يكن هناك خطراً على حياته

قاعدة ذهبية



٩٩٧

حتديد احلاالت املهددة للحياة و إسعافها: اهلدف منه. 
 خطوات الكشف املبدئي:

فحص استجابة املريض و يف حالة عدم االستجابة سواء من  -١
 ..خالل عدم تنفسه أو التنفس النزاعي

.٩٩٧طلب اإلسعاف   -٢
لضغطات الصدرية -٣  ابدأ 
افتح جمرى اهلواء مث أعط نفسني -٤
.السيطرة على النزيف عند وجوده -٥

الكشف املبدئي: اخلطوة الثانية



٩٩٧

التأكد من االستجابة  -١
 هل أنت خبري؟: ربت على كتفه و اسأله •
الحظ تنفس املريض من خالل نظرة شاملة  •

عليه والحظ هل لديه تنفس نزاعي
.ال حترك املصاب إال عند الضرورة •
املصاب الذي يتكلم يكون مستجيباً و •

.يتنفس و قلبه ينبض

الكشف املبدئي: اخلطوة الثانية



٩٩٧

:٩٩٧طلب اإلسعاف   -٢
اطلب من أحد املوجودين االتصال  ◦

 .٩٩٧هلالل األمحر على الرقم 
.إذا كنت مبفردك، اتصل بنفسك◦

الكشف املبدئي: اخلطوة الثانية



٩٩٧

لضغطات الصدرية -٣   :ابدأ 

الكشف املبدئي: اخلطوة الثانية



٩٩٧

الكشف املبدئي: اخلطوة الثانية

 افتح جمرى اهلواء مث أعط نفسني -٤



٩٩٧

السيطرة على النـزيف الغزير-٥

الكشف املبدئي: اخلطوة الثانية



٩٩٧

إذا مل يفقد املريض وعيه فيمكن ◦
أن يتم طلب املساعدة اإلسعافية 

.بعد إكمال الكشف املبدئي

طلب اإلسعاف : اخلطوة الثالثة



٩٩٧

جيرى فقط يف حالة عدم وجود أية حالة ◦
:يتم فيه. مهددة للحياة

مجع معلومات عن املوقع.
فحص املصاب بصورة تفصيلية.

الكشف الثانوي: اخلطوة الرابعة



٩٩٧



٩٩٧

طوارئ اجلهاز التنفسي



٩٩٧

دة أو نقصان عدد مرات التنفس حسب السبب•  .ز
لعرق و قد تصبح شاحبة أو زرقاء•  .بشرة مبللة 
 .سعال•
 .  حشرجة أو صفري أو أزيز•
.فقدان الوعي و ذلك الخنفاض نسبة األوكسجني•

صعوبة التنفس



٩٩٧

انسداد جمرى اهلواء.
التهاب الرئة.
إصابة الصدر.
فشل القلب.
 و هي األكثر شيوعاً (أزمة الربو.(

أسباب صعوبة التنفس 



٩٩٧

قد يكون عالمة حلالة تنفسية خطرية أو سكتة قلبية. 
عدم مالحظة حركة الصدر أو حترك اهلواء.

 فور التأكد من توقف التنفس  أو التنفس النزاعي جيب مساعدة املريض 

الرئوي إلنعاش القليب

توقف التنفس



٩٩٧

 اإلنعاش القليب الرئوي

Cardio Pulmonary Resuscitation

(CPR)



٩٩٧

اإلنعاش القليب الرئوي

اإلنقاذيالتنفس الضغطات الصدرية

 فور التأكد من توقف التنفس  أو التنفس النزاعي جيب مساعدة املريض 

 إلنعاش القليب الرئوي

يتألف اإلنعاش القليب الرئوي



٩٩٧

:الوضع الصحيح لليد و املنقذ
النصف السفلي من عظمة القص بني حلميت 

 .الثدي
 
 
 

.استخدم حركة العمود الفقري

الضغطات الصدرية: أوالً 



٩٩٧

كيف جنري الضغطات الصدرية ؟

بوصة  ٢د على األقل بعمق / ١٠٠ضغطة  صدرية مبعدل  ٣٠
.و ذلك سواًء مبنقذ واحد أو أكثر، سم على األقل  ٥أو 



٩٩٧

 اإلنقاذيالتنفس : نياً  

هو وسيلة لتمرير اهلواء إىل رئيت •
 .املصاب الذي لديه توقف تنفس

 
يعتمد التنفس اإلنقاذي على هـواء •

الــــزفري لــــدى املنقــــذ الــــذي حيتــــوي 
على نسبة أوكسجني ترتاوح مـا بـني 

١٨-١٦ .%



٩٩٧

مالة الرأس افتح جمرى اهلواء: أوالً 
 .و رفع الذقن

كيف نعطي التنفس اإلنقاذي ؟



٩٩٧

)  نية لكل نفس ١(أعِط املريض نفسني : نياً 
 :بطريقة

 فم إىل فم •
 االنتباه إىل خطر نقل األمراض املعدية

  
فم إىل قناع اجليب•

؟ اإلنقاذيكيف نعطي التنفس 



٩٩٧

قناع اجليب



٩٩٧

 إذا مل يرتفع الصدر بعد النفس األول: لثاً 
للسان  قد يكون جمرى اهلواء مسدوداً 

 .  أعد فتح جمرى اهلواء -
.أعِط النفس الثاين -

كيف نعطي التنفس اإلنقاذي ؟



٩٩٧

دخول اهلواء للمعدة

ت املعدة  حيمل ذلك خطورة التقيؤ و دخول حمتو
 .إىل القصبة اهلوائية
:و حتدث هذه احلالة

.إذا مل تتم إمالة الرأس بصورة جيدة -
.نية ١إذا زادت فرتة النفس عن  -
.إذا ُأعطي التنفس اإلنقاذي بقوة أو بسرعة -



٩٩٧

مىت نتأكد من تطور حالة املريض ؟

 )  دقيقتني(بعد مخس دورات 
 )ضغطة و نفسني ٣٠الدورة الواحدة هي (

...بفحص عالمات التنفس
.وجود عالمات التنفس ضع املريض بوضعية اإلفاقة



٩٩٧

وضعية اإلفاقة



٩٩٧

وضعية اإلفاقة



٩٩٧

وضعية اإلفاقة



٩٩٧

حال من األحوال جيب ي
عدم إيقاف اإلنعاش
القليب الرئوي

ثواين ١٠ألكثر من 

مىت نتوقف عن اإلنعاش القليب الرئوي ؟

.عودة تنفس املريض -١     
.  وصول اإلسعاف -٢
.أصبح املوقع غري آمن -٣
.اإلرهاق الشديد -٤



٩٩٧

اإلنعاش القليب الرئوي لألطفال 
)سنوات ٨– ١(

 :خيتلف عن البالغني يف التايل
إلنعاش ملدة دقيقتني قبل  - جيب البدء 

.طلب اإلسعاف إذا كنت وحيداً 
 ٣/١عمق الضغط الصدري يكون  -

 ).سم ٥( عمق الصدر 
تستخدم يد واحدة أو كلتا اليدين  -

.للضغط الصدري



٩٩٧

بسبب حجم الرضيع هناك بعض االختالفات يف 
:االنعاش و هي

إلنعاش ملدة دقيقتني قبل طلب  - جيب البدء 
.اإلسعاف إذا كنت وحيداً 

عمق  ٣/١عمق الضغط الصدري يكون  -
 ).سم ٤حوايل ( الصدر 

ُيستخدم إصبعان فقط للضغط الصدري أسفل  -
.اخلط الومهي املمتد بني احللمتني

القليب الرئوي للرضع اإلنعاش 
)أقل من سنة(



٩٩٧

 انسداد جمرى اهلواء

Choking



٩٩٧

اللسان أكثر األسباب شيوعاً النسداد جمرى 
 .اهلواء عند فاقدي الوعي

 
أما الواعني فاالنسداد سببه األجسام الغريبة  
لنسبة لألطفال  .كالطعام أو األلعاب خاصة 

.انسداد جمرى اهلواء قد يكون خفيفاً أو شديداً 

انسداد جمرى اهلواء



٩٩٧

 االنسداد اخلفيف جملرى اهلواء  

 .  يستطيع التنفس •
 .يستطيع السعال  •
 .يستطيع الكالم أو إخراج األصوات •
 
 شّجعه على السعال، ال تتدخل. 

.قد يتطور إىل انسداد شديد



٩٩٧

 االنسداد الشديد جملرى اهلواء  

:عند الواعي
:البالغ

 ال يستطيع السعال أو الكالم أو التنفس
.ميسك حبنجرته

)هيملك( الضغطات البطنيةطبق طريقة 
حىت خروج اجلسم الغريب أو فقدان املريض 

.لوعيه



٩٩٧

 احلامل واالنسداد الشديد عند البدين   

 دفعات الصدر 
 

.عند البدين أو املرأة احلامل



٩٩٧

 االنسداد الشديد عند األطفال  

 ):سنوات ٨–سنة واحدة (األطفال 
 

لنسبة لألطفال عن  ال خيتلف األمر 
.البالغني مع مراعاة طول الطفل



٩٩٧

 االنسداد الشديد عند الرضع  

 ):أقل من سنة (الرضع 
 

ت ظهرية   مخسة ضر
 
 
 

لتناوب .مث مخسة دفعات صدرية 



٩٩٧

االنسداد الشديد للمريض الفاقد وعيه حبضورك

 :ضع املريض يف وضع االستلقاء على الظهر مث
 
 .  ٩٩٧اإلسعاف اطلب  -١ 
 .. مث) الضغطات الصدرية أوالً (  CPRابدأ  -٢ 
 عندما تقوم بفتح جمرى اهلواء للمصاب احبث -٣ 

.عندما تراه حاول إزالته وعن اجلسم الغريب       



٩٩٧

 االنسداد الشديد عند فاقد الوعي
الذي فقد وعيه قبل وصولك 

لكشف املبدئي  ..قم 
 املريض ال يتنفس 

إلنعاش القليب   ) الضغطات الصدرية( الرئوي ابدأ 
 إذا مل يرتفع الصدرإعطاء النفس اإلنقاذي األول عند 

 ..نأعِط نفس إنقاذي  وأعد فتح جمرى اهلواء مرة أخرى 
إذا مل يرتفــــع الصــــدر هــــذا يعــــين أن جمــــرى اهلــــواء مســــدود بشــــكل 

....شديد



٩٩٧

 االنسداد الشديد عند فاقد الوعي
الذي فقد وعيه قبل وصولك 

إلنعاش   القليب الرئوي استمر 
تقوم بفتح جمرى اهلواء للمصاب احبث عن اجلسم الغريب و عندما 

.عندما تراه حاول إزالته و



٩٩٧



٩٩٧

الطارئةاحلاالت الطبية



٩٩٧

 احلاالت املرضية املهددة للحياة، و هي:
األمراض القلبية.
السكتة الدماغية.
داء السكري.
حاالت الصرع.
الربو الشعيب.

الطارئةاحلاالت الطبية



٩٩٧

.الذحبة الصدرية◦
.النوبة القلبية◦
.السكتة القلبية◦

األمراض القلبية الطارئة -١



٩٩٧

الذحبة الصدرية
Angina Pectoris

ضيق يف الشرايني التاجية مما يؤدي إىل نقص يف تروية القلب ◦
.لدم املؤكسج و ذلك عند اجملهود أو االنفعال



٩٩٧

الذحبة الصدرية
 Angina Pectoris

 أمل صدري ضاغط وسط الصدر، ميتد إىل الذراع
لكتف و الرقبة  .  اليسرى ماراً 

 بصعوبة التنفس و اإلجهاد ً .قد يكون مصحو
مث تزولعند زوال اجملهود ختف احلالة املرضية.



٩٩٧

كيف نساعد مريض الذحبة الصدرية

.طمئن املريض و اطلب منه الراحة◦
.فك املالبس الضيقة حول الرقبة و الصدر◦
دقائق  ٥ - ٣إذا مل يتحسن املريض خالل  ◦

.٩٩٧من الراحة اطلب اإلسعاف  
ساعد املريض على تناول دوائه حسب  ◦

.نصيحة الطبيب



٩٩٧

النوبة القلبية
Myocardial Infarction

ن جلطة عن تنتج هي و  من عنها ينشأ ما و التاجي الشر
.القلب لعضلة )موت( احتشاء



٩٩٧

النوبة القلبية
 Myocardial Infarction

ألمل احلـــــاد ◦  واملســـــتمر  وتتميـــــز النوبـــــة 
الشديد خلف عظـم القـص وسـط الصـدر 

.ميتد متاماً كالذحبة و
النوبــة هــو  والفــرق األساســي بــني الذحبــة ◦

أن األمل يف النوبــة ال ينتهــي مبجــرد الراحــة 
يت األمل  وبـــل يســـتمر لفـــرتة طويلـــة،  قـــد 
.بوقت الراحة أو أثناء النوم



٩٩٧

قاعدة ذهبية آلالم الصدر

لصدر جيب أن ينـال ◦ أي أمل حاد 
الطــــــارئ يف  واالهتمــــــام الكــــــايف 

أحـــد املنشـــآت الصـــحية القــــادرة 
.على التعامل مع احلالة



٩٩٧

 .  صعوبة التنفس◦
ت القلب◦ .عدم انتظام ضر
.التعرق الشديد◦
.الغثيان◦
.الشعور بقرب الوفاة◦

بسبب تشابه أعراض هذا املرض مع 
بعض األمراض األخرى كآالم املعدة أو 
املريء قد خيتلط األمر على املرضى و 

األطباء مما يسبب صعوبة الكشف عن 
من احلاالت % ٢٥املرض قد تصل إىل 

مما جيعل القاعدة الذهبية السابقة أفضل 
.خطوط الدفاع

بسبب تشابه أعراض هذا املرض مع 
بعض األمراض األخرى كآالم املعدة أو 
املريء قد خيتلط األمر على املرضى و 

األطباء مما يسبب صعوبة الكشف عن 
من احلاالت % ٢٥املرض قد تصل إىل 

مما جيعل القاعدة الذهبية السابقة أفضل 
.خطوط الدفاع

األعراض املصاحبة للنوبة القلبية



٩٩٧

 ليس لديه  واملصاب الذي ال يتنفس
 ً .اكلينيكياً نبض يعترب ميتاً مو

احلل الفوري هلذا املريض هو اإلنعاش ◦
القليب الرئوي الذي مينع حدوث 

.الوفاة البيولوجية
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السكتة القلبية
Cardiac Arrest



٩٩٧

حتدث السكتة بسبب ختثر ◦
أو متزق يف األوعية الدموية 

.الدماغية

السكتة الدماغية
Stroke



٩٩٧

.صداع شديد مع دوار◦
.فقدان تدرجيي للوعي◦
تغري احلس حسب املنطقة  وشلل ◦

ال يستطيع الضحك بشكل (املصابة
ال يستطيع الكالم بشكل –جيد 
).هبوط أو احنراف اليد -جيد
.األمعاء وفقدان السيطرة على املثانة ◦
.عدم تساوي حدقيت العينني◦

أعراض السكتة الدماغية



٩٩٧

 ٩٩٧اطلب اإلسعاف.
 قي اجلسم إذا كان املريض واعياً حاول أن ترفع الرأس و الكتفني عن 

.و أن تدير الرأس جانباً لتصريف اللعاب للخارج
حرر املريض من املالبس الضيقة.
امنع املريض عن الطعام و الشراب.
 ضع املريض غري الواعي القادر 
.على التنفس يف وضع اإلفاقة و راقب تطور حالته  

لسكتة الدماغية كيف نساعد املريض 



٩٩٧

:أسبابه ◦
ينتج مرض السكري عن عدم قدرة اجلسم 

لدم .على تنظيم مستوى السكر 
حلمية و األدوية املساعدة  ◦ يعاجل املريض 

اليت تساعده على خفض مستوى السكر يف 
.الدم

داء السكري
Diabetes Mellitus

 :عالج مرض السكري
 

 يوصف األنسولني أو  
 خافضات السكر الفموية
حسب رأي الطبيب



٩٩٧

دل، قد يؤدي إىل / ملغ ٧٠اخنفاض مستوى السكر عن 
 .فقدان الوعي

األسباب: 
 .  جرعة زائدة من األنسولني أو أدوية السكر - ١
 .خري الوجبات أو التقليل من الطعام - ٢
ضة أو اجلهد الشديد - ٣  .الر

سكر الدم اخنفاض



٩٩٧

 :  العالمات املبكرة
جلوع) دوخة(دوار  -١  .  و تعب و شعور 
رد -٢  .  شحوب مع تعرق و جلد 
.ارتعاش و تشنجات -٣

سكر الدم اخنفاض



٩٩٧

 )بعد الكشف املبدئي(العالج 
ت مثل : املريض الواعي عصري الفواكه، حلوى، (يُعطى السكر

 )Glutoseُرطب، غلوكوز بشكل جل 

سكر الدم اخنفاض



٩٩٧

ئي الدماغي◦ .ينتج هذا املرض عن اختالل مؤقت يف النشاط الكهر
تتفاوت أعراض املرض بني الشرود الفكري و التشنج العضلي مع فقدان ◦

 .للوعي خاصة أثناء احلالة
 

 

.يكون الصرع جزئياً أو كلياً ◦

الصرع
Epilepsy



٩٩٧

 .بهاحملافظة على املريض من األخطار احمليطة ◦
.ال حتاول استخدام القوة إليقاف التشنج◦
احلفاظ عليه حلني انتهاء فرتة  والبقاء مع املريض ◦

.التشنج
عاد إىل  وإذا كان املريض يعاين من هذا املرض سابقاً ◦

.وعيه متاماً فلن حيتاج ألي تدخل إسعايف
ريخ ◦ جيب نقله إىل املستشفى إذا مل يكن لديه 

.مرضي سابق

كيف نساعد مريض الصرع ؟



٩٩٧

 تنتج حالة الربو عن ضيق مؤقت •
يف القصبات، مما يسبب صعوبة التنفس  

 .  الزفري سيماال  و
 يعترب األطفال أكثر عرضة لإلصابة •
 ملرض لكن ميكن أن يظهر الربو يف  
.أي عمر  

الربو الشعيب
Bronchial Asthma



٩٩٧

 .صعوبة التنفس◦
تج عن حترك اهلواء داخل املمرات اهلوائية الضيقة ◦ .صوت أزيز 
 ).عالمة خطرية(عدم القدرة على إكمال مجلة ◦
.لدقيقة ١١٠ارتفاع النبض ألكثر من  ◦

أعراض الربو الشعيب



٩٩٧

.اطلب اإلسعاف فوراً ◦
دئته وطمئن املريض ◦ .حاول 
ضع املريض يف وضع اجللوس أو الوضعية ◦

.املرحية له يف غرفة جيدة التهوية
ساعد املريض على تناول عالجه حسب ◦

.وصف الطبيب

كيف نساعد مريض الربو ؟



٩٩٧



٩٩٧

الطوارئ البيئية
  Environmental Emergencies



٩٩٧

.األمراض الطارئة احلرارية◦
.  الغرق◦

الطوارئ البيئية



٩٩٧

 درجة مئوية ٣٧درجة احلرارة الطبيعية جلسم اإلنسان حوايل. 
 ثــري احلــرارة علــى اإلنســان حســب العمــر، فالشــاب قــد خيتلــف 

يعاين من تقلـص عضـلي بينمـا يعـاين كبـري السـن مـن ضـربة مشـس 
.عند تعرضهما لنفس اجلو

احلاالت الناجتة عن ارتفاع احلرارة



٩٩٧

.التقلص العضلي احلراري◦
.اإلجهاد احلراري◦
.ضربة الشمس◦

احلاالت الناجتة عن ارتفاع احلرارة



٩٩٧

.حيدث يف األذرع و األرجل◦
.يسبب أملاً شديداً ◦
ينتج عن فقدان األمالح من اجلسم نتيجة ◦

.التعرق

التقلص احلراري
 Muscle Cramps



٩٩٧

oاملصاب عن اجلو احلار أبعد.
o ملاء الفاتر .اهلواء وحاول تربيده 
oوّفر الراحة التامة له حلني انتهاء األمل.
oأعِط املصاب السوائل الباردة مبا فيها املاء.
o ربع ملعقة للكوب الواحد(أضف ملح الطعام للماء.(

لتقلص احلراري ؟ كيف تساعد املصاب 



٩٩٧

حيدث عند ممارسة الشخص ألي جمهود يف جو ◦
.رطب وحار 
 وترتفع درجة حرارة اجلسم عن املعدل الطبيعي ◦

.ال تزيد عن األربعني مئوية
.مبللة من العرق وتصبح بشرة اجلسم شاحبة ◦
.عدم تركيز ويبدو املصاب يف حالة دوار ◦

اإلجهاد احلراري
 Heat Exhaustion



٩٩٧

.أبعد املصاب عن اجلو احلار◦
لفحص املبدئي◦ .قم 
ملاء البارد و اهلواء◦ .بّرد املصاب 
 إذا كان املصاب واعي امسح له بتناول◦
.السوائل الباردة و أضف ملح الطعام إىل املاء 
.اطلب اإلسعاف إذا مل تتحسن حالته◦

إلجهاد احلراري ؟ كيف تساعد املصاب 



٩٩٧

.تعترب أخطر األمراض احلرارية◦
حىت يف ظل % ٥٠تصل نسبة الوفيات يف هذه احلالة إىل ◦

).خاصة لكبار السن(الرعاية الصحيحة 
لضرورة أن تكون الشمس سببًا حلدوث احلالة◦ .ليس 
تنتج بسبب فشل وسائل تربيد اجلسم يف السيطرة على ارتفاع ◦

 .درجة احلرارة
.يكون جلد املصاب حاراً و جافاً ◦

)ضربة احلر(ضربة الشمس 
 Heat Stroke



٩٩٧

  كيف تساعد مريض ضربة الشمس ؟

لكشف املبدئي◦ .قم 
.أبعد املريض عن املنطقة احلارة◦
 .اطلب اإلسعاف◦
.ضع املصاب يف وضع اإلفاقة إذا كان غري واعي ◦
ملاء الفاتر و اهلواء و حافظ على أساسيات احلياة◦ .بّرد املصاب 



٩٩٧

الغرق يؤدي لدخول املاء إىل داخل ◦
.اجملاري اهلوائية

املاء قد يسبب التقلص احلاد يف جمرى ◦
اهلواء و ذلك مينع دخول اهلواء و املاء إىل 

.الرئتني
.الغرق حيتاج لإلسعاف الفوري◦

الغرق
 Drowning



٩٩٧

 .ال تعرض نفسك للخطر◦
ا◦ .حاول مد عصا طويلة أو عوامة للغريق ليمسك 

كيفية إسعاف الغريق



٩٩٧

 .  طبق الكشف املبدئي◦
انعاش قليب رئوي إذا كان ◦

 .  املصاب ال يتنفس
االتصال يكون بعد دقيقتني من  ◦

.اإلنعاش للبالغني و األطفال

كيفية إسعاف الغريق

ال حتاول إخراج املاء من الرئتني أو املعدة لعدم جدوى ذلك، : مالحظة
ت عند الغريق دة يف اإلصا .بل على العكس قد تسبب ز



٩٩٧



٩٩٧

 التسمم
Poisoning



٩٩٧

املادة اليت إذا استطاعت الدخول إىل ◦
اجلسم بكمية كافية، أحدثت ضرراً به 
.  سواًء أكان ذلك بصورة مؤقتة أو دائمة

ما هو السم ؟



٩٩٧

.البتالع عن طريق اجلهاز اهلضمي ◦
.الستنشاق عن طريق الرئتني ◦
.المتصاص عن طريق اجللد ◦
.حلقن داخل العضالت و األوعية الدموية ◦

كيف يدخل السم إىل اجلسم ؟



٩٩٧

 .  يعترب أكثر الطرق شيوعاً ◦
 .الغثيان، التقيؤ وآالم البطن: أعراضه◦
االنتباه إىل أن األمعاء الدقيقة هي مكان االمتصاص ◦

.األكرب للسم

لطعام و البلع: أوالً  التسمم 



٩٩٧

.يعترب التسمم عن طريق اجلهاز اهلضمي األكثر شيوعاً عند األطفال◦
أكثر املسببات لتسمم األطفال هي من املواد املنـزلية الكيميائية اليت ◦

:منها وتستعمل يومياً 
نواعها .املنظفات 
 مواد الدهان واملواد البرتولية.
 األمسدة الكيميائية واملبيدات احلشرية.
املواد السائلة الالصقة.
نواعها .األدوية 

مزیل دھان

تسمم األطفال



٩٩٧

ت األسئلة التالية: أوالً ◦ :حاول التعرف على إجا
ما هي املادة اليت ابتلعها ؟
مىت ابُتلعت املادة ؟
الكمية اليت مت ابتالعها ؟

كيف نعاجل حاالت تسمم البلع ؟



٩٩٧

:اتبع اخلطوات التالية: نياً ◦
 تعامل مع احلاالت املهددة للحياة وطبق الكشف املبدئي.
إلسعاف .اتصل 
اتصل مبركز السموم يف منطقتك.

كيف نعاجل حاالت تسمم البلع ؟

 هاتف مركز السموم يف جدة 
 ١٢أو  ١١حتويلة الطبيب     ٦٣٧٤٩٠٠،   ٦٣٧٩٤٠٠  

حي احملجر، جبوار املخترب اإلقليمي: املكان



٩٩٧

 .ال ينصح مبحاولة حتريض املريض على التقيؤ•
 .   ميكن حفظ القيء يف علبة نظيفة مغلقة لعرضها على الطبيب•
 .يف حال عدم وعي املريض جيب وضعه يف وضع اإلفاقة•
.يف حال توقف التنفس جيب إنعاش املريض•

كيف نعاجل حاالت تسمم البلع ؟



٩٩٧

ملخدرات -أ   التسمم 
األعراض:
.تغري أو فقدان الوعي•
.صعوبة التنفس مث توقفه•
.تعرق شديد•
 .املوت•

التسمم عن طريق احلقن: نياً 



٩٩٧

ملخدرات -أ   :التسمم 
العالج: 
 .  الكشف املبدئي•
إلسعاف •  .االتصال 
 .إجراء اإلنعاش القليب الرئوي حسب احلاجة•
.النقل إىل املستشفى•

التسمم عن طريق احلقن: نياً 



٩٩٧

   :لدغات العقارب والتسمم عن طريق عضات األفاعي  -ب
األعراض  : 
 .البصر) زوغان(زيغ •
 .عدم القدرة على احلركة وضعف العضالت •
 .يف حميطها وتورم مكان العضة  وازرقاق  وأمل موضعي شديد •
دة إفراز اللعاب •  .الشديد التعرق وز
.التقيؤ والغثيان  والدوخة •

التسمم عن طريق احلقن: نياً 



٩٩٧

 
  العالج  : 
لطوارئ  -١  ).٩٩٧(اتصل 
 .اجعل املريض يستلقي و اطلب منه عدم احلركة و قم بتهدئته -٢
 .احرص على أن يكون موقع العضة أخفض من مستوى القلب -٣
ملاء و الصابون -٤ لكحول أو   .امسح مكان االصابة 

 التسمم عن طريق احلقن: نياً 
عضات األفاعي و لدغات العقارب



٩٩٧

ط مطاطي عريض على كامل الطرف الذي تعرض  -٥  قم بلف ر
ً جداً كيال  للدغ مع تثبيت الطرف و مراعاة عدم جعل الربط قو

ين .يعيق الدوران الشر

 التسمم عن طريق احلقن: نياً 
عضات األفاعي و لدغات العقارب



٩٩٧

ال حتاول فصد أو جرح مكان العضة أو اللدغة. 
ال حتاول امتصاص السم. 
ال تقم بتربيد املكان بوضع الثلج يف عضات األفاعي. 
امنع املصاب عن الطعام و الشراب.

 التسمم عن طريق احلقن: نياً 
عضات األفاعي و لدغات العقارب



٩٩٧

ً يف حاالت احلرائق مبصانع ◦ األكثر حدو
 الغازات الصناعية و املواد الكيميائية 

:تقسم أنواع الغازات إىل◦
 أول أكسيد الكربون(غازات سامة  .(
 ين أكسيد الكربون(غازات خانقة  .(
 األمونيا(غازات مهيجة.(

لغازات: لثاً  التسمم 



٩٩٧

أثر الغازات على االنسان:
.صعوبة التنفس لدرجة االختناق◦
.ثر درجة الوعي حىت درجة الغيبوبة◦
جلهاز التنفسي◦ .تقرحات و حروق يف األغشية احمليطة 
.الغثيان و التقيؤ◦

لغازات: لثاً  التسمم 



٩٩٧

 احلـــروق
Burns



٩٩٧

لسوائل احلارة للهب

ئيةحروق كيميائية حروق كهر

أسباب احلــروق

حروق حرارية



٩٩٧

الدرجة األوىل: 
 .  امحرار•
 .تورم خفيف•
.أمل خفيف•

درجات احلــروق



٩٩٧

الدرجة الثانية: 
 .امحرار•
 .فقاقيع•
 .  تورم•
.أمل شديد•

درجات احلــروق



٩٩٧

الدرجة الثالثة: 
 .يشمل كافة طبقات اجللد•
ألمل•  .ينعدم اإلحساس 
 مكان احلرق قد يكون أبيض شاحب•
.أو أسود متفحم  

درجات احلــروق



٩٩٧

 اللهب دون أن تعرض نفسك للخطر امخادحاول. 
دد حياة املصاب .كد من عدم وجود أية أخطار 

تدبري احلــروق



٩٩٧

 األساور واملالبس احملرتقة غري امللتصقة وأزل اخلوامت. 
ارفع األماكن احملروقة لألعلى إن أمكن. 

 
 
 ال تستخدم أي معجون أو أي دواء للحروق على

.املناطق املصابة

تدبري احلــروق



٩٩٧

يف احلروق البسيطة استخدم املاء الفاتر. 
 ملاء و ذلك حسب موقع أو كمادات ترطب 

 .اإلصابة
ال حتاول فتح الفقاعات يف حال وجودها.

تدبري احلــروق



٩٩٧

 .اغسل مكان اإلصابة بكمية وافرة من املاء •
.دقيقة ٢٠يف حال إصابة العني اغسل العني املصابة ملدة  •

احلــروق الكيماوية  



٩٩٧

 إذا كانت املادة الكيماوية جافة: 
ملاء •  .انفضها عن املصاب قبل غسلها 
 .  استخدم تياراً لطيفاً من املاء و لفرتة طويلة •
.ال حتاول معادلة احلروق احلمضية أو القلوية •

احلــروق الكيماوية  



٩٩٧

ا  :خطور
 ).سكتة قلبية(قد تسبب توقف القلب •
 .تسبب حروقاً من الدرجة الثالثة على األغلب•
.و حرق خروج–حرق دخول •

ئية   احلــروق الكهر



٩٩٧

 .األولوية لسالمة املوقع •
 .إجراء الكشف املبدئي •
 .اإلنعاش القليب الرئوي حسب احلاجة •
ميكن استخدام املاء يف حروق الدرجة األوىل  •

 .أو الثانية
.جيب نقل املصاب إىل أقرب مركز طيب •

ئية تدبري احلـروق الكهر



٩٩٧

مهارات اإلسعافات األولية



٩٩٧

مهارات اإلسعافات األولية

 النـزيف  . 
 الكسور. 
 ت العمود الفقري  .إصا
 التحريك الطارئ.



٩٩٧

 :أنواع النزيف
 .النزيف الداخلي -١
.النزيف اخلارجي -٢

 النـزيف 
Bleeding

ين النزيف الشعرييالنزيف الوريدي   النزيف الشر



٩٩٧

إيقاف النزيف اخلارجي: 
 

 .الضغط املباشر -١
 
 
 

.  رفع العضو املصاب -٢        

السيطرة على النزيف



٩٩٧

 .نقاط الضغط -٣
.  األربطة والشرائط  -٤
.العاصبة -٥

السيطرة على النزيف



٩٩٧

هو خروج الدم من األنف. 
 
كيفية إسعاف الرعاف: 
 .  دئة املصاب -١ 
وضع الرأس بوضعية احنناء لألسفل و  -٢ 

األمام مع الضغط على القسم السفلي 
.من األنف

 الرعـاف
Epistaxis



٩٩٧

 .ال حتاول حتريكها أو نزعها•
ا بواسطة شريط • جيب تثبيتها يف مكا

 .من الشاش املعقم
إلسعاف•  .  االتصال 
.ال تنسى أساسيات احلياة•

داة حادة الطعن 



٩٩٧

 تعريف الكسر: 
و قد ، هو انفصال يف استمرارية العظم
.يكون الكسر مغلقاً أو مفتوحاً 

 الكسور 
Fractures



٩٩٧

كسر مفتوحكسر مغلق

 الكسور 
Fractures



٩٩٧

 اخللوع
Dislocation

 .  و هي تصيب املفاصل •
.تُعامل بنفس معاملة الكسور •



٩٩٧

أمل شديد موضع. 
تورم موضعي و احتقان. 
جس املنطقة مؤمل. 
تشوه شكل و استقامة العظم املكسور. 
قصر الطرف املكسور. 
عدم القدرة على استخدام الطرف املكسور.

أعراض الكسر



٩٩٧

أي أداة تستخدم لتجبري الكسور تسمى جبرية. 
حاول أن تكون اجلبرية غري ضاغطة على الشرايني.

التجبيـر



٩٩٧

منع إتالف األعصاب و األوعية الدموية و األنسجة األخرى  -١
لعظم املكسور  .احمليطة 

 .تقليل النزيف و التورم -٢
 .ختفيف األمل -٣
.منع حتول الكسر املغلق إىل كسر مفتوح -٤

أهداف التجبري



٩٩٧

 .اشرح للمصاب أن تقومي الكسر قد يسبب أملاً مؤقتاً  -١
الدورة الدموية مستمرة، ال حتاول تقوميه  وإذا كان الكسر مشوهاً  -٢

 .بل ثبته على حالته
 .تعديل الكسور ذات الزاوية احلادة للعظام قبل التجبري -٣
 .يف الكسور املفتوحة ال حتاول دفع أطراف العظام إىل الداخل -٤
 .بعد جتبريه والحظ الرتوية الدموية بنهاية الطرف قبل  -٥
.قوية أثناء تثبيت الكسر وال تستخدم حركات سريعة  -٦

قواعد التجبري



٩٩٧

 ًاسأل املصاب ما يلي إذا كان واعيا: 
 هل هناك أمل ؟•
 هل ميكنك حتريك أقدامك ؟•
هل ميكنك حتريك أصابع يديك ؟•

ت العمود الفقري إصا



٩٩٧

أما إذا كان املصاب فاقد الوعي: 
 .  مبعرفة سبب اإلصابة أو احلادث ◦
و حسب القاعدة الذهبية السابقة، ال جيوز حتريك املصاب  ◦

.من مكانه إال إذا كان هناك خطراً على حياته

ت العمود الفقري إصا



٩٩٧

مبادئ حتريك املرضى

 :التحريك الطارئ 
خطر مفاجئ يف املوقع عليك أو على املصاب. 
صعوبة تقدمي املساعدة الطبية للمصاب بسبب موقعه أو وضعيته. 



٩٩٧

من حتت إبطيه مع إمساك ساعديه         سحب املصاب من حتت اإلبطني             

طرق التحريك الطارئ

سحب املصاب من ثيابه                           سحب املصاب بواسطة بطانية



٩٩٧

 )ال توجد حالة مهددة للحياة(للمريض املستقر -
بدون وجود شك (طرق التحريك غري املُلح  -

 ):صابة العمود الفقري
 .بواسطة ثالثة أشخاص•
.بواسطة شخصني•

التحريك غري املُلح



٩٩٧

 شكراً حلسن تفاعلكم 

 مع حتيات

هيئة اهلالل األمحر السعودي


