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ما هً اإلسعافات األولٌة ؟؟؟؟

ٌُقدم إلى المصاب أو المرٌض • هً أول ما 

بمرض مفاجا من عناٌة ومساعدة مؤقتة حتى 

وصول الرعاٌة الطبٌة 

أو لحٌن نقله إلى المستشفى( اإلسعاف أو الطبٌب)
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أهمٌة اإلسعافات األولٌة

إنقاذ حٌاة المصاب أو المرٌض •

والحد من األلم •

وتقلٌل المضاعفات•
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شروط البد من توافرها بالمسعؾ

هدوء األعصاب •

وسرعة البدٌهة وحسن التصرف •

والثقة بالنفس والشجاعة •

وعدم االضطراب أو التوتر والقدرة على طمأنة المصاب •
وتهدبته

اإلحاطة بما ٌنبغً عمله•

مع عدم تعرٌض نفسه للخطر •
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: صندوق اإلسعافات األولٌة 
•

السٌارة  وٌجب توفره فً العمل والمنزل •

فوجوده ٌسهل عملٌة اإلسعاف األولً للمصاب •

ٌجب أن ٌكون صندوق محكم الغلق•

ٌجب حفظه فً مكان مناسب من حٌث التهوٌة •
  ودرجة الحرارة

وان ٌوضع فً مكان واضح ٌسهل الوصول إلٌه •

ٌجب مراجعة محتوٌات صندوق اإلسعافات •
.األولٌة باستمرار 

. بعٌدا عن متناول األطفال ٌجب حفظه•
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:صندوق اإلسعافات األولٌة محتوٌات

دلٌل اإلسعافات األولٌة باللغة العربٌة واللغات األخرى •

طبً معقم ( قفاز) جوانتً•

للحرارة  ثٌرمومتر وملقاط أو جفت  -مقص :   أدوات •

مشبك - بالستر–شاش  -قطن :   الغٌارات•

 بٌتادٌن( ُمطهر)منظف للجلد : مطهرات •

مرهم للحروق  -.مرهم مضاد حٌوي•

رباط ضاغط -قطرات للعٌن •

(مسكنات)أدوٌة طوارئ  •
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ال تنسى حقٌبة اإلسعاف -•

(                    (اإلسعافأطلب  -•

وافحص مكان الحادث  وتجنب تعرٌض نفسك  -•

.للخطر بال داع

تذكر جٌدا
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فً نقل الدم ( القلب األوعٌة الدموٌة والدم)عبارة فشل الدورة الدموٌة الصدمة•

المحمل باألكسٌجٌن إلى أجزاء الجسم خاصة المخ والقلب والربتٌن والتً قد 
خلل ٌؤدي إلى  صدمة قد تؤدي إلى الوفاة ال قدر هللا  بهاٌحدث 

فقد الدم بالنزٌف أو نوبة قلبٌة أو صدمة نفسٌة :أسباب الصدمة•

وشحوب الجلد وبرودته  وٌصبح رطب                           -الدوخة  :األعراض•

تسارع التنفس واضطرابه             -تسارع النبض وضعفه  - التعرقمع زٌادة  -
وازرقاق بالشفاه واألظافر -رجفة وضعف باألطراف  -

تأكد من التنفس والنبض  إذا وجد ضع المصاب على ظهره :   إلسعافه •

سم  30مع رفع الرجلٌن حوالً •

وقم بتدفبته واجعل الرأس على إحدى الجانبٌن •

مع التأكد من عدم وجود شًء بالفم مثل القًء أو الدم •

واستدعاء اإلسعاف مع االستمرار فً مراقبة التنفس والنبض•

فً حالة عدم وجود تنفس قم بعمل اإلنعاش القلبً الربوي•

الصــــــــدمــة



CPRالقلبً الرئوي اإلنعاش 

           Dangerالخطراحترس من 

      Responseعلى المصاب  نادي

     Send for helpالمساعدة اطلب 

Airwayمجرى النفس          افحص 

Breathingالتنفسافحص 

   CPRاإلنعاش القلبً الربوي       ابدأ 

Defibrillatorالرجفانجهاز مزٌل 







البالػللشخص  CPRالقلبً الرئوي اإلنعاش 

    ال

فورا اإلسعاف اطلب 

النفستحسس , انظر,اسمعافحص التنفس 

هل ٌتنفس  

    ال
التدلٌك القلبً  عملٌة  ابدأ 

ضغطة  30قم بعمل 
ضغطات فً الثانٌة3

ضغطة فً الدقٌقة 100بمعدل  

    نعم

افحص المصاب

واعمل جٌدا 

اإلسعافات األولٌة  

الالزمة

    نعم
ضع المصاب 

وضعٌة اإلفاقة فً 
واستمر فً مالحظته   حتى وصول اإلسعاف

كرر التدلٌك القلبً  
ضغطة  30      

تنفس صناعً 2ثم   

حتى وصول اإلسعاف ومعهم  

التلقابً الرجفانجهاز مزٌل 

AED

هل المصاب واع

افتح مجرى النفس

نبحث فً فمه عن أي شًء غرٌب 

ٌكون سد مجرى التنفس

بإعطاء وقم 
صناعٌٌنتنفسٌن 

AED
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للطفل والرضٌعCPRاإلنعاش القلبً الرئوي

وضعٌة النوم على الظهرالطفل فً ضع 

التنفس إذا ال ٌوجدافحص -1

التنفس الصناعً مرتٌنإعطاء -2

..كان معدوماً وإذا وبعد ذلك نفحص النبض 

نبدأ بعملٌة إنعاش القلب والربتٌن-3

!!!تحذٌر 
.إصبعٌن فقط ٌستخدم فً إنعاشه الرضٌع 

واحد ضغطات ومن ثم نفس ( 5) ٌتم عمل

.مرة 20وهكذا 

وبعدها نفحص النبض والتنفس 
ٌفٌق أو تصل سٌارة اإلسعافونكرر الطرٌقة حتى 



بسبب جسم ؼرٌبانسداد مجرى التنفس هً 
ال قدر هللا الوفاة ٌؤدي إلى االختناق والى مما  

ٌكح بالعٌن وهو ٌكون المختنق أمامنا ونراه عندما  

وبشكل مستمرأن نشجعه على الكحة فاألفضل  

ٌخفت عندما نرى أن صوته بدأ ولكن  

بمساعدتههنا نبدأ معالم االختناق على وجهه وظهرت  

مرات(5)اللوح الظهر بٌن عظمتً بالضرب على أوال  

:كما ٌلً هٌملٌشطرٌقة لم تفلح  اعمل إذا  -

من الخلف ونحن بطن المصاب نضم الٌدٌن معا ونضعهما على أعلى -
المحشورلٌخرج الجزء وبقوه متتالٌة على المعدة والى فوق ونضغط -

الشًء وسقط هذا الشخص على األرض إذا لم ٌخرج هذا ولكن -

ظهره ونكون أمامه مباشرة نقوم بقلبه على فأننا -

مباشره وٌكون بطنه أمامنا أقدامنا قدمٌه بٌن نجلس ونضع أن أي  

ومن ثم نفحص الفم  10إلى  5بٌن ما على بطنه ضغطات متتالٌة ونضغط  

حتى ٌخرج ما سد مجرى الهواء الضغط نكمل عملٌة وإال كان هذا الشًء خرج إذا  
..إذا مازال ال ٌتنفس  نبدأ إجراء التنفس الصناعً واإلنعاش القلبً إذا لزم األمر-

(االختناق)الؽصــــــــة 

هٌملٌشمناورة 



بالنسبة للطفل الكبٌر •

هٌملٌشٌتم عمل مناورة  •

بنفس الطرٌقة بقوة أقل •

بحٌث ال ٌرتفع الطفل •

عن األرض        

  وبالنسبة للحامل•

ولكن هٌملٌشنفس طرٌقة •

بالضغط على صدرها •

إذا كنت وحدك•

استمر فً الكحة •

وإذا لم ٌخرج الشًء •

ضم ٌدٌك مع بعضهما •

وضعهما أعلى البطن•

واستعٌن بكرسً  •

للضغط  من أسفل ألعلى•

وبالنسبة للطفل الرضٌع•

احمل الطفل على ٌد واحدة •

بوضع الكف بٌن الرقبة والصدر      

واجعل ظهره ألعلى      

وأمله إلى األسفل وقم بهزه •

مرات ( 5)اضرب على ظهره بٌن الكتفٌن•

 بهاوبعدها اقلبه على الٌد األخرى لتسنده •

ضغطات صدرٌه ( 5) وإعطاءه      

ثم ابحث فً فمه •

عن أي جسم غرٌب        

ٌسد مجرى التنفس         

وإذا وجدته حاول إخراجه         

وإذا الزال ال ٌتنفس•

ابدأ بعمل تنفس صناعً     

وإنعاش قلبً  إذا لزم األمر     

(االختناق ) تابع الؽصة 



اإلجهاد الحراري         وضربة الشمس

اإلجهاد الحراري
 للجوالحارٌحدث عند التعرض  

لفترة طوٌلة كالعمل فً األفران 

وفقد  التعرقمما ٌؤدي إلى زٌادة 

األمالح والسوابل بشكل كبٌر 

درجة الحرارة قد  -:األعراض

تكون طبٌعٌة أو أقل مع عرق شدٌد 

قًء وشحوب و برودة فً الجسم  و

عدم اتزان و غثٌان ،  ووصداع 

واتساع حدقة العٌن وإذا لم تتم 

معالجتها قد تتضاعف إلى أعراض 

ضربة الشمس

ضربة الشمس 
حالة طاربة حادة وخطٌرة تحدث 

نتٌجة التعرض المباشر لحرارة الجو 

، خاصة أشعة الشمس المباشرة 

وسببها اختالل فً مركز تنظٌم 

الحرارة بالمخ
:األعراض 

ارتفاع فً درجة الحرارة إلى أكثر -

درجة مبوٌة ، احمرار  40من 

توقف العرق مع  ووجفاف الجلد 

ضٌق حدقة العٌن  ودوخة  وصداع 

وأعراض الصدمة
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إلسعاؾ المصاب بضربة الشمس
انقل المصاب إلى مكان بارد وظلٌل  -1

اجعل المصاب مستلقٌا  -2

رفع القدمٌن أعلى مستوى الجسم -3

أعطً المصاب كمٌة من السوابل -4

اعمل له كمادات باردة -5

راقب التنفس والنبض وتطور الحالة-6

انقل المصاب إلى المستشفى -7
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النـــزٌــــؾ

ٌقسم حسب مكان النزٌؾ

خارجً   داخلً

ٌقسم حسب المصدر

شرٌانً

دم احمر  

خرج ٌفاتح 

مع ضربات 

القلب

ورٌدي
 

دم غامق

وٌنساب 

   شعٌري

ٌنشع الدم  

من أكثر 

من نقطة

النزٌف الداخلً هو النزٌف الذي ٌصٌب أعضاء داخلٌة فً 

ٌُرى من خارج جسم  جسم اإلنسان، فٌكون مصدر النزف ال 

مما ٌشكل خطرا كبٌرا على المصاب مثل .اإلنسان

القرحة المعوٌة ، نزف معوي ،  المعدة الذي تسببه نزف:

نزف ربوي، نزف دماغً أو نزٌف تفاعلً بعد العملٌات 

الجراحٌة

  -:أعراضه

قد ٌحدث قًء دموي أو كحة دموٌة أو تبول أو تبرز دموي 

 -وأعراض الصدمة مثل شحوب فً لون الجلد وبرودته  

 -تسارع النبض وضعفه  -الدوخة وشعور بالغثٌان والتقٌؤ 

انخفاض ضغط الدم  وتسارع التنفس 
ٌمكن أن ٌؤدي من خالل الضؽط على خالٌا  النزؾ الدماؼً كما أن

.الدماغ إلى الوفاة، دون أن ٌرافقه فقدان كمٌات كبٌرة من الدم

مثل إسعاف الصدمة ونقله إلى  إسعاؾ النزٌؾ الداخلًٌتم 

المستشفى 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B2%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%8A&action=edit&redlink=1


كٌؾ توقؾ النزٌؾ الخارجً

أماكن الضؽط إلٌقاؾ النزٌؾ

  للنزٌؾ الشرٌانً*

.اربط أعلى الجرح ناحٌة القلب

للنزٌؾ الورٌدي*

اربط أسفل الجرح بعٌدا عن  

.القلب

احمً نفسك بارتداء قفاز طبً -

اضغط مباشرة على مكان -

الجرح باستخدام غٌار نظٌف 

مع رفع الجزء المصاب ألعلى-

استخدم رباط ضاغط فوق  -

إذا لم ٌوجد كسر أو  -الجرح 
جسم غرٌب 

إذا لم ٌتوقف النزٌف ال  -

تنزع الغٌار لتبدٌله ولكن 
استخدم رباط أخر

 -!!!!!!!!!تحذٌر

(  التورنٌكٌة) القامطاستخدام الرباط 

ٌكون بحذر فً حاالت النزٌف الشدٌد الذي لم ٌمكن إٌقافه

وفً األطراف  فقط وإذا كان النزٌف مهددا لحٌاة المصاب

وبعٌدا عن الكسور واألجسام الغرٌبة والمفاصل مع مراقبة األطراف  

مع فكه دقٌقة كل نصؾ ساعة-

!!!
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:كٌفٌة التضمٌد واستعمال الرباط

:الضماد
.ٌستعمل لمنع النزٌؾ و حماٌة الجرح من التلوث وااللتهابات و منع تسرب سوائل الجسم من الجرح

:الرباط
النزٌؾ وإزالة االنتفاخ الناجم   إلٌقاؾ  لتثبٌت الضماد فً موضعه فوق الجرح و للضؽط على الجرح  ٌستعمل

.كما ٌستعمل لتثبٌت األطراؾ المصابة ومفاصلها

: للرباطالقواعد األساسٌة التً ٌجب إتباعها 
إن استعمال الرباط والضمادات ٌتطلب مهارة تكتسب بالممارسة و بمشاهدة شخص ماهر ٌقوم بعملٌة استعمال الرباط ، 

:إتباعها فً أٌة حال  وهناك قواعد أساسٌة للرباط ٌجب

.اختٌار الرباط المناسب لموضع الجرح1.

.توخى راحة المصاب وراحة الجزء المصاب2.

.قؾ عكس موضع الجرح الواجب ربطه3.

.من الداخل إلى الخارج و من األسفل إلى األعلى  اربط موضع الجرح4.

.تأكد من أن الرباط ال ٌمنع جرٌان الدم إلى الجزء المصاب5.

وكذلك بالنسبة إلطراؾ , عندما تربط الٌد أترك أطراؾ األصابع بارزه سواء استعملت رباطاً عادٌاً أو جبٌرة6.

أصابع القدمٌن وراقبهما فإذا الحظت انتفاخاً أو تؽٌر لون الجلد أو برودة أو خدران ٌكون ذلك دلٌل توقؾ 

 .فأعمد إلى فك الرباط أو الجبٌرة فوراً   جرٌان الدم

file:///L:/firstaid.htm


رباط مثلث الشكل مستعمل فً الرأس، 1.
.(كما فً الصورة)

األذنٌن والعٌن،  ورباط شرٌطً للجبٌن 2.
.(كما فً الصورة)

األذنٌن،          ورباط شرٌطً للخد 3.
.(كما فً الصورة)

:كٌفٌة تضمٌد الرأس



:تضمٌد الكؾ
،     اربط بداًٌة من المنطقة الرفٌعة و انتهً بالمنطقة األعراض من األطراؾ1.

.(كما فً الصورة)

،                     حول األطراؾ 8و  7اجعل الرباط ٌلتؾ على شكل رقم 2.
.(كما فً الصورة)

انتبه بأن ال تجعل الرباط شدٌداً ٌحجز مجرى الدم و ٌمكنك سؤال المصاب إذا كان 3.

.(كما فً الصورة)، الرباط شدٌداً أو ٌمكنك مالحظة ازرقاق جلد األطراؾ

،                ال تنسى استعمال الرباط ذو العرض و الطول المناسب للمكان4.
.(كما فً الصورة)

:كٌفٌة تضمٌد الكؾ و األصابع



:الطرٌقة األولى

رباط على شكل رقم ثمانٌة لألصابع 

و المعصم

:الطرٌقة الثانٌة

:تضمٌد األصابع



لؾ و إسناد الكتؾ برباط مثلث الشكل و ــ 2:بوصة للذراع 4رباط مقاس ــ 1
:علٌقه

:تضمٌد الذراع و الكتؾ



:تثبٌت عالقة الذراعــ 3



تضمٌد الفخذ والركبة

:رباط مقٌاس ست بوصات للفخذــ 1
:(كما فً الصور)

:رباط مثلث للركبةــ 2
:(كما فً الصور)



تضمٌد القدم و الكاحل
:رباط مثلث مستعمل لتضمٌد القدمــ 1
:(كما فً الصور)

:للكاحل 8رباط شرٌطً على شكل الرقم ــ 2
:(كما فً الصور)



هو نزٌف ٌحدث فى الجزء   :لرعاؾا

سم من 2األمامً للحاجز األنفً على بعد 

مدخل األنف نتٌجة جفاف األنف أو ضربة 
بالوجه

  :إلسعافه 
اطلب من المصاب أن ٌجلس وٌمٌل برأسه * 

إلى األمام حتى تلمس الصدر وٌحاول أال ٌبلع 

الدم ألن بلع الدم سٌصٌبه بالغثٌان

ُضم فتحتً األنف بالضغط بٌن اإلبهام * 

دقابق  10والسبابة فوق موضع النزٌف لمدة 

مع فتح الفم للتنفس أثناء الضغط وٌمكن 

وضع كمادات ثلج فوق قنطرة األنف واطلب 

من الشخص المصاب عدم النفخ من األنف

اجعل المصاب ٌتنفس من فمه مع عدم * 
الكالم أو اإلقالل منه

اجعل المصاب ٌتخلص من الدم الذي *

ٌتراكم فى الحلق

أو  التنخمبعد توقف الدم نبه المصاب بعدم *

ساعات 4نفخ الهواء من األنف لمدة 

إذا لم ٌتوقف النزٌف خالل نصف ساعة -*

ٌنقل المصاب للمستشفى

(النزٌؾ األنفً) الرعاؾ

محمد عبد القوي/ دكتور 
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  السكرانخفاض ؼٌبوبة 

:األعراض 

الوعً لعدة دقابق وخاصة عند مرضً غٌاب 

السكر المعتمدٌن علً األنسولٌن وتبدأ أعراض 

فقدان الوعً بالجوع واالرتجاف وإفراز العرق 

والقًء فً بعض األحٌان

السكرارتفاع ؼٌبوبة 

: األعراض

المتزاٌد العطش 

التبول مما ٌؤدي إلى حدوث وتكرار 

الجفاف وٌصبح الفم جافا 

  الم بالبطن مع 

فً مستوي الوعً ومن ثم ٌؤدي وتغٌر 

إلى الصدمة وٌكتسب النفس رابحة الخل 

.أو الفاكهة

:اإلسعافات األولٌة لؽٌبوبة السكر
فإذا كان المرٌض .. عند صعوبة التفرٌق بٌن نقص السكر أو ارتفاعه ٌتم التعامل معه علً انه نقص فً السكر **

واعٌا ٌعطً المرٌض سكرٌات مثل حلوي أو عصٌر فاكهة أو سكر أو عسل إلنقاذ حٌاته 

المرتفعؼٌبوبة السكراخطر منالسكر المنخفض ألن ؼٌبوبة

إذا كان فاقد الوعً ال تعطٌه شٌبا بالفم واتصل باإلسعاف 

ؼٌبوبة السكر



الدرجة األولىحروق 

وهً التً تصٌب الطبقة السطحٌة 

للجلدالخارجٌة 

الخواتم والساعات اخلع   :إلسعافه 

ال تستعمل الثلجوالثٌاب بلطف و

ضع الجزء المصاب تحت أو فً ماء بارد 

 باردةدقٌقة أو استخدم كمادة  45إلى10من

مرهم للحروق استخدم 

  :األعراض
احمرار وربما تورم وانتفاخ 

ألم شدٌد مع 

المنطقة المصابة وحولهافً 

حروق الدرجة الثانٌة

(األدمة)إلى الطبقة الداخلٌة تمتد عبر الطبقة الخارجٌة

الحرق بالماء البارد أو ضع كمادة باردةأغمر   :إلسعافه 

تفتح الفقاعاتال و ملتصقةكانت إذا ال تنزع الثٌاب 

المستشفىوراجع  سوابلأعط المصاب 

:األعراض

تورم وفقاعات وإفراز سوابل  

ألم شدٌدمع 

الدرجة الثالثةحروق 

حروق عمٌقة تمتد إلى كل طبقات الجلد 

تصل إلى العضالت والعظاموقد 

الخطرالمصاب عن مكان أبعد :إلسعافه 

التنفس أو اإلصابة بالصدمة والحظ  

غط الحرق بضمادة جافة وال تضع شٌبا على الجرح

المستشفىباإلسعاف أو أنقل المصاب إلى اتصل 

:األعراض

ٌبدو الحرق ابٌض أو اسود أو متفحم  

ٌكون مصحوبا بحروق قد 

الدرجة األولى والثانٌة من 

ال ٌشعر باأللم وقد 

تلف األعصاب الطرفٌةنتٌجة 

الحــــــروق

وراجع المستشفى*دقٌقة  15اغسل الحرق بالماء الجاري لمدة *انزع المالبس الملوثة*:بالنسبة للحروق الكٌمٌائٌة

محمد عبد القوي/ دكتور 
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هو دخول مادة غرٌبة إلى الجسم بكمٌات كافٌة لتحدث خلالً فً وظابف األعضاء          

 .و ٌكون دخولها عن طرٌق البلع أو االستنشاق أو االمتصاص  عن طرٌق الجلد أو الحقن       

:أعراض التسمم  

حسب المادة السامة لكن فً الغالب تكون األعراض   
صعوبة التنفس أو ضعفه -الغثٌان وربما التقٌؤ  -التوتر فً النظر    

(الشحوب  والبارد  التعرقأهمها ) وعالمات الصدمة    

:عالج السموم 
.حث المصاب على التقٌؤ إن كان واعٌاً واطلب المساعدة : ( البلع) الدوائً  والتسمم الؽذائً  •
اسق المصاب بضع أكواب :كٌمٌائٌة حارقة والتسمم بمواد بترولٌة  •

.ثم طلب المساعدة  حاول منعه من التقٌؤ ومن الحلٌب أو الماء      
أزل الخطر إن أمكن وقم بتهِوٌة المكان : التسمم باالستنشاق  •

قم باإلنعاش القلبً الربوي إن لزم األمر ووانقل المصاب إلى الهواء النقً      
احم نفسك بارتداء قفازات واقٌة:التسمم عن طرٌق الجلد  •

دقٌقة  20ماء جاري لمدة  والصابون  واغسل الموضع بالماء      
 (:لدغة العقرب  وعضة األفاعً ) مثلالتسمم بالحقن  •

بجانب أعراض التسمم قد ٌوجد جرح أو جرحان فً مكان العضة    
وقد ٌحدث صدمة تحسس تورم موضعً  -آالم حادة  -أو اللدغ     

تٌقن من حالة اللسعة وطهر الجرح ضع المصاب فً راحة تامة  -    
مع تبرٌد الجرحراقب حالته وطمبن المصاب . ثبت العضو المصاب-    

.فً جمٌع حاالت التسمم انقل المصاب إلى المستشفى**

التســــــمم

محمد عبد القوي/ دكتور 
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  (  :المؽلق ) لكسر البسٌط ا
الكسرٌسمى الكسر بسٌطاً إذا كان موضع 

لم ٌتصل بالهواء الخارجً أي لم ٌصطحبه جرح فوقه  

ٌسمح بتلوث الكسر

(: المفتوح ) الكسر المضاعؾ 

وهو الكسر الذي ٌكون مصحوب بجرح ٌسمح بتلوٌث الكسر 

سواء كان مصحوباً ببروز الجزء المكسور خارج الجرح أو 

 ولم ٌكن وٌمكن أن ٌكون مركبا حٌث ٌصٌب األعصاب 

األوعٌة الدموٌة

ال ٌستطٌع )ألم، تورم، انتفاخ، ازرقاق، عجز وظٌفً تام فً العضو المكسور  :عالمات الكسر

.، تشوه وتغٌر شكل المنطقة المصابة، أعراض صدمة أحٌاناً (المصاب تحرٌك الطرف

أنواع الكسور

الكســـــور

محمد عبد القوي/ دكتور 
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إسعاؾ الكسر
، إسعاؾ الكسر بشكل عام هو تثبٌته

 .باإلضافة إلى التعامل اإلصابات األخرى إذا وجدت كالنزف وغٌره

ال نقوم بمحاولة إرجاع العظم إلى مكانه الطبٌعً وال نقوم بتحرٌك العضو المكسور أبداً 

.المصاب بهابل نثبته على الوضعٌة التً أتى 

فً حالة الجروح والنزٌؾ المصاحب للكسر

وقم بالضغط مباشرة على النزٌف وضع ضمادة نظٌفة  التورنٌكٌةال تستخدم 

تثبٌت المفصل قبل مكان الكسر والمفصل الذي بعده :  تثبٌت الكسر

نثبت مفصل الكتف ومفصل المرفق،  كسرالعضدمثالً فً -

...فً كسر الساق نثبت مفصل الركبة ومفصل الكاحل،وهكذا-

:استعمال جبٌرة

نقوم بوضع قطعة خشب أو مجلة ملفوفة أو أي شًء صلب ٌمكن أن ٌساعدنا فً التثبٌت ونربط العضو  -

، فً حال لم نجد أي شًء على اإلطالق ٌمكن استخدام األجزاء األخرى من جسم المصاب نفسه بهالمكسور 

للتثبٌت، 

.فمثالً ٌمكن استخدام الساق السلٌمة كجبٌرة لتثبٌت الساق األخرى المكسورة -

.التثبٌت بالوضعٌة التً وجد فٌها*

وعدم تحرٌك المصاب .ٌثبت الكسر كما هو ومع عدم نزع الثٌاب .تعببة الفراغات الطبٌعٌة بالحشو لدعم التثبٌت*

.حتى االنتهاء من تثبٌت الكسر
محمد عبد القوي/ دكتور 
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االلتواء
   R.I.C.E.  Remember

بالنسبة لاللتواء 

ضع المصاب فً وضع مرٌح  - 

دقٌقة 20ضع كمادات ثلج  - 

ثم  لف برباط ضاغط - 

وارفع الجزء المصاب  - 

ثم تحوٌله للمستشفى 

Rest

راحة

Ice

ثلجكمادة 

Compression

ضاؼط رباط

Elevation

الجزء المصاب رفع

محمد عبد القوي/ دكتور 
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فً حالة دخول جسم غرٌب أو مادة 

كٌمٌابٌة فً العٌن

:إلسعاؾ المصاب

دقٌقة بسكب  20اغسل العٌن المصابة لمدة 

الماء من جهة األنف إلى الخارج حتى ال 

تنتقل المادة المضرة إلى العٌن األخرى 

وراجع المستشفى.

إصابات العٌن

محمد عبد القوي/ دكتور 
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طرٌقة نقل وإنقاذ المصاب

محمد عبد القوي/ دكتور 

dr_ markis@yahoo.com



طرٌقة إنقاذ ونقل المصاب

.  ٌجب اتخاذ اإلجراءات التالٌة عند نقل المصاب•

.ٌجب أن تحمً نفسك أوال•

.ٌجب إبعاد المصاب عن منطقة الخطر بسرعة•

ٌجب قبل نقل المصاب إجراء تقٌٌم سرٌع لحالته•

.التأكد من ثبات جمٌع األطراف والرأس والعنق والظهر•

ٌجب حماٌة رأس المصاب جمٌع أطراف من تعرضها ألي أذى أخر  •
.أثناء النقل

تجنب أي عملٌة نقل غٌر صحٌحة فً حالة اإلصابة فً الرأس أو •
العمود الفقري أو الفخذ وإذا أمكن ٌستحسن االنتظار إلى أن تصل 

.التسهٌالت الخاصة لنقل األشخاص المتعرضٌن لمثل هذا النوع 

.السحب والرفع والمساعدة: وأهم الطرق للقٌام بهذا العمل
محمد عبد القوي/ دكتور 
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طريقة السحب

وٌجب أن ٌتم عن طرٌق السحب من الكتف على إمداد المحور الطولً للبدن •

وتفادي لً أو اعوجاج أي جزء من البدن وخاصة بالنسبة للعنق والظهر وٌجب 

وضع المصاب على بطانٌة أو ما شابهها وسحبه بعد ذلك ال تحاول حمل المرٌض 
.إال إذا تأكدت من عدم تعرضه لإلصابة فً عموده الفقري

إنقاذ ونقل المصاب

محمد عبد القوي/ دكتور 
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طريقة الرفع 

قد ٌستطٌع شخص واحد حمل المصاب وٌتوقف ذلك على وزن وعمر المصاب مع العلم أن الرفع •

ال ٌتم إال بعد التأكد من عدم وجود إصابة فً العمود الفقري وٌتم الرفع عن طرٌق وضع إحدى 
.ٌدٌك تحت ركبة المصاب واألخرى تحت عنقه

أو ٌتم بمساعدة شخص أخر وٌفضل استخدام كرسً أو نقالة  لوضع المصاب علٌها أثناء نقله •

إنقاذ ونقل المصاب

محمد عبد القوي/ دكتور 
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طريقة المساعدة 

عندما ٌكون المصاب فً كامل وعٌه ال ٌوجد ما ٌشٌر إلى تعرضه •

إلصابة خطٌرة اطلب منه الوقوف على قدمٌه ثم بعد ذلك أرح أحد 
.ذراعٌه على كتفك وادعمه من الخلف بتطوٌق أسفله بٌدك

إنقاذ ونقل المصاب

محمد عبد القوي/ دكتور 
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ؼٌبوبة 

  السكرانخفاض 

:األعراض 

الوعً لعدة دقابق وخاصة غٌاب 

عند مرضً السكر المعتمدٌن علً 

األنسولٌن وتبدأ أعراض فقدان 

الوعً بالجوع واالرتجاف وإفراز 

العرق والقًء فً بعض األحٌان

ؼٌبوبة 

السكرارتفاع 

: األعراض

المتزاٌد العطش 

التبول مما ٌؤدي وتكرار 

إلى حدوث الجفاف 

وٌصبح الفم جافا 

 الم بالبطن مع 

فً مستوي الوعً وتغٌر 

ومن ثم ٌؤدي إلى 

الصدمة وٌكتسب النفس 

.رابحة الخل أو الفاكهة

        
هو دخول مادة غرٌبة إلى الجسم بكمٌات كافٌة لتحدث خلالً فً وظابف األعضاء 

و ٌكون دخولها عن طرٌق البلع أو االستنشاق 

 .أو االمتصاص  عن طرٌق الجلد أو الحقن 

حسب المادة السامة لكن فً الغالب تكون األعراض :أعراض التسمم  
صعوبة التنفس أو ضعفه -الغثٌان وربما التقٌؤ  -التوتر فً النظر  

(الشحوب  والبارد  التعرقأهمها ) وعالمات الصدمة 

:عالج السموم 
:( البلع) الدوائً  والتسمم الؽذائً  •

.حث المصاب على التقٌؤ إن كان واعٌاً واطلب المساعدة  
اسق المصاب بضع أكواب :كٌمٌائٌة حارقة والتسمم بمواد بترولٌة  •

.ثم طلب المساعدة  حاول منعه من التقٌؤ ومن الحلٌب أو الماء 
أزل الخطر إن أمكن وانقل  وقم بتهِوٌة المكان : التسمم باالستنشاق  •

قم باإلنعاش القلبً الربوي إن لزم األمر والمصاب إلى الهواء النقً 

احم نفسك بارتداء قفازات واقٌة:التسمم عن طرٌق الجلد  •

دقٌقة  20ماء جاري لمدة  والصابون  واغسل الموضع بالماء 
 (:لدغة العقرب  وعضة األفاعً ) مثلالتسمم بالحقن  •

بجانب أعراض التسمم قد ٌوجد جرح أو جرحان فً مكان العضة 
وقد ٌحدث صدمة تحسس تورم موضعً  -آالم حادة  -أو اللدغ 

تٌقن من حالة اللسعة وطهر الجرح ضع المصاب فً راحة تامة  -
مع تبرٌد الجرحراقب حالته وطمبن المصاب . ثبت العضو المصاب-

.فً جمٌع حاالت التسمم انقل المصاب إلى المستشفى**

الدرجة األولىحروق 

وهً التً تصٌب الطبقة السطحٌة 

الخارجٌة للجلد

   :إلسعافه 

بلطفالخواتم والساعات والثٌاب اخلع 

ال تستعمل الثلج 

ضع الجزء المصاب تحت أو فً ماء بارد 

 باردةدقٌقة أو استخدم كمادة  45إلى10من

مرهم للحروق استخدم 

 :األعراض

احمرار وربما تورم وانتفاخ مع ألم 

شدٌد فً المنطقة المصابة وحولها

حروق الدرجة الثانٌة

إلى  تمتد عبر الطبقة الخارجٌة

(األدمة)الطبقة الداخلٌة

الحرق بالماء البارد أو أغمر   : إلسعافه

ضع كمادة باردة

كانت ملتصقةإذا ال تنزع الثٌاب 

ال تفتح الفقاعات

المستشفىوراجع  سوابلأعط المصاب 

:األعراض

تورم وفقاعات وإفراز سوابل  

مع ألم شدٌد

الدرجة الثالثةحروق 
حروق عمٌقة تمتد إلى كل طبقات الجلد 

وقد تصل إلى العضالت والعظام

الخطر المصاب عن مكان أبعد : إلسعافه

التنفس أو اإلصابة بالصدمة والحظ 

غط الحرق بضمادة جافة وال تضع شٌبا 

على الجرح

اتصل باإلسعاف أو أنقل المصاب إلى 

المستشفى

:األعراض

ٌبدو الحرق ابٌض أو اسود أو  

متفحم قد ٌكون مصحوبا بحروق من 

الدرجة األولى والثانٌة وقد ال ٌشعر 

باأللم نتٌجة تلف األعصاب الطرفٌة

(النزٌؾ األنفً) الرعاؾ

هو نزٌف ٌحدث فى الجزء األمامً للحاجز األنفً على   :لرعاؾا

سم من مدخل األنف نتٌجة جفاف األنف أو ضربة بالوجه2بعد 

   :إلسعافه 
اطلب من المصاب أن ٌجلس وٌمٌل برأسه إلى األمام حتى تلمس * 

الصدر وٌحاول أال ٌبلع الدم ألن بلع الدم سٌصٌبه بالغثٌان

ُضم فتحتً األنف بالضغط بٌن اإلبهام والسبابة فوق موضع النزٌف * 

دقابق مع فتح الفم للتنفس أثناء الضغط وٌمكن وضع كمادات  10لمدة 

ثلج فوق قنطرة األنف واطلب من الشخص المصاب عدم النفخ من 
األنف

اجعل المصاب ٌتنفس من فمه مع عدم الكالم أو اإلقالل منه* 

اجعل المصاب ٌتخلص من الدم الذي ٌتراكم فى الحلق*

أو نفخ الهواء من األنف  التنخمبعد توقف الدم نبه المصاب بعدم *

ساعات 4لمدة 

إذا لم ٌتوقف النزٌف خالل نصف ساعة ٌنقل المصاب للمستشفى-*

:اإلسعافات األولٌة لؽٌبوبة السكر
عند صعوبة التفرٌق بٌن نقص السكر أو ارتفاعه ٌتم التعامل **

فإذا كان المرٌض واعٌا ٌعطً .. معه علً انه نقص فً السكر 

المرٌض سكرٌات مثل حلوي أو عصٌر فاكهة أو سكر أو عسل 

إلنقاذ حٌاته 
المرتفعؼٌبوبة السكراخطر منالسكر المنخفض ألن ؼٌبوبة

إذا كان فاقد الوعً ال تعطٌه شٌبا بالفم واتصل باإلسعاف 

الحــــــروق

انزع المالبس الملوثة*   :بالنسبة للحروق الكٌمٌائٌة 
وراجع المستشفى *دقٌقة   15اغسل الحرق بالماء الجاري لمدة * 

  (  :المؽلق ) لكسر البسٌط ا

ٌسمى الكسر بسٌطاً إذا كان موضع 

الكسر لم ٌتصل بالهواء الخارجً 

أي لم ٌصطحبه جرح فوقه ٌسمح 

بتلوث الكسر

  (:المفتوح ) الكسر المضاعؾ 

وهو الكسر الذي ٌكون مصحوب بجرح 

ٌسمح بتلوٌث الكسر سواء كان مصحوباً 

ببروز الجزء المكسور خارج الجرح أو 

وٌمكن أن ٌكون مركبا حٌث  لم ٌكن

األوعٌة الدموٌة وٌصٌب األعصاب 

، الكسر بشكل عام هو تثبٌتهإسعاؾ 

باإلضافة إلى التعامل اإلصابات األخرى إذا 

 .وجدت كالنزف وغٌره

ال نقوم بمحاولة إرجاع العظم إلى مكانه 

الطبٌعً وال نقوم بتحرٌك العضو المكسور أبداً 

.المصاب بهابل نثبته على الوضعٌة التً أتى 

حالة الجروح والنزٌف المصاحب للكسر فً

وقم بالضغط مباشرة   التورنٌكٌةتستخدم  ال 

على النزٌف وضع ضمادة نظٌفة

:تثبٌت الكسر

المفصل قبل مكان الكسر والمفصل تثبٌت -

بعده الذي 

نثبت مفصل الكتف مثالً فً كسر  العضد -

ومفصل المرفق، فً كسر الساق نثبت مفصل 

...الكاحل،وهكذاالركبة ومفصل 

:استعمال جبٌرة

نقوم بوضع قطعة خشب أو مجلة ملفوفة أو  -

أي شًء صلب ٌمكن أن ٌساعدنا فً التثبٌت 

، فً حال لم نجد أي بهونربط العضو المكسور 

شًء على اإلطالق ٌمكن استخدام األجزاء 

األخرى من جسم المصاب نفسه للتثبٌت، 

الساق السلٌمة كجبٌرة استخدام ٌمكن فمثالً  -

.لتثبٌت الساق األخرى المكسورة

.التثبٌت بالوضعٌة التً وجد فٌها*

تعببة الفراغات الطبٌعٌة بالحشو لدعم *

ٌثبت الكسر كما  والثٌاب نزع مع عدم .التثبٌت

تحرٌك المصاب حتى االنتهاء من عدم و.هو

.تثبٌت الكسر

RICE)تذكر ) لاللتواء بالنسبة 

المصاب فً وضع مرٌح ضع  - 

دقٌقة 20كمادات ثلج ضع  -  

ضاغطلف برباط ثم   -  

وارفع الجزء المصاب  -  

ثم تحوٌله للمستشفى 

ألم، تورم، انتفاخ، ازرقاق، عجز وظٌفً تام فً  :عالمات الكسر

، تشوه (ال ٌستطٌع المصاب تحرٌك الطرف)العضو المكسور 

.وتغٌر شكل المنطقة المصابة، أعراض صدمة أحٌاناً 

الكســـــور

أنواع الكسور

Rest

راحة

Ice

ثلجكمادة 

Compression

ضاؼط رباط

Elevation

الجزء المصاب رفع

االلتواء

تثبٌت الكسر

تم االستعانة بالمواقع االلكترونٌة المتخصصة*

By Dr/ Mohamed Abdul Kawi
dr_markis@yahoo.com فً حالة دخول جسم غرٌب أو مادة كٌمٌابٌة فً العٌن

دقٌقة  20اغسل العٌن المصابة لمدة :إلسعاؾ المصاب

بسكب الماء من جهة األنف إلى الخارج حتى ال تنتقل 

وراجع المستشفى.المادة المضرة إلى العٌن األخرى 

التســــــمم

*نشرة مطوٌة عن اإلسعافات األولٌة إصابات العٌن

ؼٌبوبة السكر



افتح مجرى النفس
نبحث فً فمه عن أي شًء 

غرٌب ٌكون سد مجرى التنفس

بإعطاء وقم 

تنفسٌن صناعٌٌن 

إلسعاؾ المصاب 
انقل المصاب إلى مكان بارد وظلٌل  -1

اجعل المصاب مستلقٌا  -2

رفع القدمٌن أعلى مستوى الجسم -3

أعطً المصاب كمٌة من السوابل -4

اعمل له كمادات باردة -5

راقب التنفس والنبض وتطور الحالة-6

انقل المصاب إلى المستشفى -7

   ال

اإلسعاف اطلب 

فورا 

افحص التنفس 
النفستحسس , انظر,اسمع

هل ٌتنفس

   ال

التدلٌك  ابدأ عملٌة   

القلبً 

ضغطة  30قم بعمل 
ضغطات فً الثانٌة3

ضغطة فً الدقٌقة 100بمعدل  

   نعم

افحص المصاب

واعمل جٌدا 

اإلسعافات األولٌة  

الالزمة

   نعم
ضع المصاب 

وضعٌة اإلفاقة فً 
واستمر فً 

مالحظته   حتى 

وصول اإلسعاف

كرر التدلٌك القلبً        

ضغطة  ثم      30

تنفس صناعً  2
حتى وصول اإلسعاف 

ومعهم جهاز مزٌل 

التلقابً الرجفان

AED

وضعٌة النوم على الظهرالطفل فً ضع 

التنفس إذا ال ٌوجدافحص -1
التنفس الصناعً مرتٌنإعطاء -2

..كان معدوماً وإذا وبعد ذلك نفحص النبض 

نبدأ بعملٌة إنعاش القلب والربتٌن-3

.إصبعٌن فقط ٌستخدم فً إنعاشه الرضٌع !!!تحذٌر 

.مرة 20واحد وهكذا ضغطات ومن ثم نفس ( 5) 

وبعدها نفحص النبض والتنفس 
ٌفٌق أو تصل سٌارة اإلسعافونكرر الطرٌقة حتى 

بسبب جسم ؼرٌبانسداد مجرى التنفس هً 
ال قدر هللا الوفاة ٌؤدي إلى االختناق والى مما 

ٌكح بالعٌن وهو ٌكون المختنق أمامنا ونراه عندما 

وبشكل مستمرأن نشجعه على الكحة فاألفضل 

وظهرت ٌخفت عندما نرى أن صوته بدأ ولكن 

أوال  بمساعدتههنا نبدأ معالم االختناق على وجهه 

مرات(5)اللوح الظهر بٌن عظمتً بالضرب على 

:كما ٌلً هٌملٌشطرٌقة لم تفلح  اعمل إذا  -

بطن نضم الٌدٌن معا ونضعهما على أعلى -

من الخلف ونحن المصاب 

وبقوه متتالٌةعلى المعدة والى فوق ونضغط -
إذا لم ٌخرج هذا ولكن المحشورلٌخرج الجزء  

الشًء وسقط هذا الشخص على األرض

ظهره ونكون أمامه مباشرة نقوم بقلبه على فأننا 

أقدامناقدمٌه بٌن نجلس ونضع أن أي 

مباشرهوٌكون بطنه أمامنا  

ونضغط على بطنه ضغطات متتالٌة  

ومن ثم نفحص الفم  10إلى  5بٌن ما 

الضغط نكمل عملٌة وإال كان هذا الشًء خرج إذا 

حتى ٌخرج ما سد مجرى الهواء 

إذا مازال ال ٌتنفس  نبدأ إجراء التنفس الصناعً -
..واإلنعاش القلبً إذا لزم األمر

بالنسبة للطفل الكبٌر 

بنفس الطرٌقة هٌملٌشٌتم عمل مناورة  

بقوة أقل بحٌث ال ٌرتفع الطفل عن األرض 

  وبالنسبة للحامل
ولكن بالضغط على صدرها هٌملٌشنفس طرٌقة 

الرضٌعللطفل وبالنسبة 

الكف احمل الطفل على ٌد واحدة بوضع  -

والصدر واجعل ظهره ألعلى الرقبة بٌن 

وقم بهزه إلى األسفل وأمله 
مرات ( 5)على ظهره بٌن الكتفٌناضرب  -

بهااألخرى لتسنده على الٌد وبعدها اقلبه  -
ضغطات صدرٌه( 5) وإعطاءه  

جسم غرٌب فً فمه عن أي ثم ابحث -
إخراجه وجدته حاول مجرى التنفس  وإذا ٌسد 

وإذا الزال ال ٌتنفس ابدأ بعمل تنفس صناعً  -

وإنعاش قلبً  إذا لزم األمر

استمر فً الكحة وإذا لم ٌخرج :إذا كنت وحدك 

الشًء ضم ٌدٌك مع بعضهما وضعهما أعلى البطن 

واستعٌن بكرسً للضغط  من أسفل ألعلى

النـــزٌــــؾ

ٌقسم حسب مكان النزٌؾ                                    

خارجً د اخلً  

شرٌانً

دم احمر فاتح    

بخرج مع 

ضربات القلب

ورٌدي
 

دم غامق

وٌنساب 

شعٌري   

ٌنشع الدم    

من أكثر من 

نقطة

ٌقسم حسب المصدر

كٌؾ توقؾ النزٌؾ الخارجً

أماكن الضؽط إلٌقاؾ النزٌؾ

 للنزٌؾ الشرٌانً*

.اربط أعلى الجرح ناحٌة القلب

للنزٌؾ الورٌدي*

اربط أسفل الجرح بعٌدا عن  

.القلب

احمً نفسك بارتداء قفاز طبً -

اضغط مباشرة على مكان -

الجرح باستخدام غٌار نظٌف 

مع رفع الجزء المصاب ألعلى-

استخدم رباط ضاغط فوق  -

إذا لم ٌوجد كسر أو  -الجرح 
جسم غرٌب 

إذا لم ٌتوقف النزٌف ال تنزع  -

الغٌار لتبدٌله ولكن استخدم 
رباط أخر

ٌكون بحذر ( التورنٌكٌة) القامطاستخدام الرباط  -!!!!!!!!!تحذٌر

فً حاالت النزٌف الشدٌد الذي لم ٌمكن إٌقافه فً األطراف  فقط 

وإذا كان النزٌف مهددا لحٌاة المصاب

وبعٌدا عن الكسور واألجسام الغرٌبة  

والمفاصل مع مراقبة األطراف 

مع فكه دقٌقة كل نصؾ ساعة-

النزف الداخلً هو النزف الذي ٌصٌب أعضاء داخلٌة فً جسم اإلنسان، 

ٌُرى من خارج جسم اإلنسان مما ٌشكل خطرا .فٌكون مصدر النزف ال 

القرحة المعوٌة ، نزف  المعدة الذي تسببه نزف:كبٌرا على المصاب مثل 

معوي ، نزف ربوي، نزف دماغً أو نزٌف تفاعلً بعد العملٌات الجراحٌة

قد ٌحدث قًء دموي أو كحة دموٌة أو تبول أو تبرز دموي                                                          -:أعراضه

الدوخة وشعور  -وأعراض الصدمة مثل شحوب فً لون الجلد وبرودته 

انخفاض ضغط  وتسارع التنفس  -تسارع النبض وضعفه  -بالغثٌان والتقٌؤ 

ٌمكن أن ٌؤدي من خالل الضغط على خالٌا الدماغ إلى  النزف الدماغً كما أنالدم 

.الوفاة، دون أن ٌرافقه فقدان كمٌات كبٌرة من الدم

مثل إسعاف الصدمة ونقله إلى المستشفى  إسعاؾ النزٌؾ الداخلًٌتم 

بالنسبة للنزٌؾ الداخلً 

ما هً اإلسعافات األولٌة ؟؟؟؟
ٌُقدم إلى المصاب أو المرٌض بمرض مفاجا من  هً أول ما 

اإلسعاف أو )عناٌة ومساعدة مؤقتة حتى وصول الرعاٌة الطبٌة 
أو لحٌن نقله إلى المستشفى( الطبٌب

أهمٌة اإلسعافات األولٌة

إنقاذ حٌاة المصاب أو المرٌض 

والحد من األلم 
وتقلٌل المضاعفات

شروط البد من توافرها بالمسعؾ

هدوء األعصاب وسرعة البدٌهة وحسن التصرف والثقة بالنفس 

والشجاعة وعدم االضطراب أو التوتر والقدرة على طمأنة 
اإلحاطة بما ٌنبغً عمله,المصاب وتهدبته

مع عدم تعرٌض نفسه للخطر 

:  صندوق اإلسعافات األولٌة 

السٌارة فوجوده ٌسهل عملٌة  وٌجب توفره فً العمل والمنزل 
اإلسعاف األولً للمصاب 

ٌجب أن ٌكون صندوق محكم الغلق وان ٌوضع فً مكان واضح 

.  بعٌدا عن متناول األطفال وٌسهل الوصول إلٌه 

:صندوق اإلسعافات األولٌة محتوٌات
دلٌل اإلسعافات األولٌة باللغة العربٌة واللغات األخرى -

طبً معقم( قفاز) جوانتً -

للحرارة  ثٌرمومتر وملقاط أو جفت  -مقص :   أدوات -

مشبك - بالستر–شاش  -قطن :   الغٌارات -

                   بٌتادٌن( ُمطهر)منظف للجلد : مطهرات  -

.مرهم للحروق  - .مرهم مضاد حٌوي-
(مسكنات)أدوٌة طوارئ  -.رباط ضاغط -قطرات للعٌن -

 997..و أطلب اإلسعاف .ال تنسى حقٌبة اإلسعاف-:تذكر جٌدا •
.وافحص مكان الحادث  وتجنب تعرٌض نفسك للخطر بال داع -

(  القلب األوعٌة الدموٌة والدم)عبارة فشل الدورة الدموٌة الصدمة

فً نقل الدم المحمل باألكسٌجٌن إلى أجزاء الجسم خاصة المخ 

خلل ٌؤدي إلى  صدمة  بهاوالقلب والربتٌن والتً قد ٌحدث 
قد تؤدي إلى الوفاة ال قدر هللا 

فقد الدم بالنزٌف أو نوبة قلبٌة أو صدمة نفسٌة :أسباب الصدمة

الدوخة وشحوب الجلد وبرودته  وٌصبح رطبا  :األعراض

تسارع التنفس  -تسارع النبض وضعفه  - التعرقمع زٌادة 
رجفة وضعف باألطراف وازرقاق بالشفاه واألظافر -واضطرابه 

تأكد من التنفس والنبض  إذا وجد ضع المصاب على :إلسعافه 
سم  30ظهره مع رفع الرجلٌن حوالً 

وقم بتدفبته واجعل الرأس على إحدى الجانبٌن 

مع التأكد من عدم وجود شًء بالفم مثل القًء أو الدم 

واستدعاء اإلسعاف مع االستمرار فً مراقبة التنفس والنبض

فً حالة عدم وجود تنفس قم بعمل اإلنعاش القلبً الربوي

هل المصاب واع

هٌملٌشمناورة 

  Remember تذكر
D.R.S.A.B.C.D

البالػللشخص  CPRالقلبً الرئوي اإلنعاش 

CPRالقلبً الرئوي اإلنعاش 

للطفل والرضٌعCPRاإلنعاش القلبً الرئوي

الصــــــــدمــة

اإلجهاد الحراري         وضربة الشمس

ضربة الشمس 
حالة طاربة حادة وخطٌرة تحدث نتٌجة 

التعرض المباشر لحرارة الجو ، خاصة 

أشعة الشمس المباشرة وسببها اختالل 

فً مركز تنظٌم الحرارة بالمخ

ارتفاع فً درجة الحرارة -:األعراض 

درجة مبوٌة ، احمرار  40إلى أكثر من 

توقف العرق مع صداع  ووجفاف الجلد 

ضٌق حدقة العٌن وأعراض  ودوخة  و

الصدمة

(االختناق)الؽصــــــــة 

!!!

           Dangerالخطراحترس من 

      Responseعلى المصاب  نادي

     Send for helpالمساعدة اطلب 

Airwayمجرى النفس          افحص 

Breathingالتنفسافحص 

   CPRاإلنعاش القلبً الربوي       ابدأ 

Defibrillatorالرجفانجهاز مزٌل 

اإلجهاد الحراري
ٌحدث عند التعرض للجو الحار لفترة  

طوٌلة كالعمل فً األفران مما ٌؤدي إلى 

وفقد األمالح والسوابل  التعرقزٌادة 

بشكل كبٌر 

درجة الحرارة قد تكون  -:األعراض

قًء  وطبٌعٌة أو أقل مع عرق شدٌد 

 ووشحوب و برودة فً الجسم وصداع 

غثٌان ، واتساع حدقة العٌن  وعدم اتزان 

وإذا لم تتم معالجتها قد تتضاعف إلى 

أعراض ضربة الشمس
سلسلة اإلنقاذ للمصاب بتوقف القلب

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B2%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%8A&action=edit&redlink=1

