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أھال بكم في الدورة التدریبة المتقدمة في اإلسعافات األولیة ، ھذه الدورة یمكن أن تؤخذ على شكل محاضرات صفیة أونالین أو 
معظم دوراتنا ، ویعطي معلومات تدعم برنامج دورتك. قد تكون  مزیج بین االونالین والحصص الصفیة. ھذا الكتیب یالئم

		ھناك مواضیع تم تغطیتھا في ھذا الكتیب لم تكن ضمن دراستك ، لكنك ستجدھا مثیرة لال

یجب أن تعطى المحاضرات الصفیة من قبل مدرب معتمد للتدریب المتقدم. یمكنك العثور على المدربین المعتمدین بالقرب منك 
 أو عن طریق االتصال بنا مباشرة على الرقم  01206 805359 أو  www.procourses.co.ukمن خالل البحث في  
support@protrainings.eu 

تم تصمیم ھذا الكتیب خصیصا للطالب الذین أنھوا التدریب المتقدم لدورة اإلسعافات األولیة أو دورة معتمدة من قبل ال 
Europe	Ltd  للتدریب المتقدم . یمكنك توثیق شھادتك والحصول على نسخةPDF	   أونالین من اسفل موقع

www.profa.co.uk  .أو أي من مواقعنا  	

عند اإلنتھاء من المحاضرات الصفیة للدورة، یمكنك الحصول على شھادتك وبطاقة بحجم المحفظة من مدربك بمجرد اإلنتھاء 
مصدقة من منطقة تسجیل الدخول في موقع التدریب المتقدم، باإلضافة إلى  	CPDمن الدورة. كما یمكنك تحمیل شھادة بصیغة 

التنزیالت األخرى، وكل التحدیثات االسبوعیة. إذا لم یكن لدیك حساب لتسجیل الدخول، أرسل برید ألكتروني إلى  
support@protrainings.eu .	

	
قمت بتسجیل الدخول لإلنترنت للحصول على آخرالتحدیثات، ھذه التحدیثات تلقائیة للطالب على االنترنت، یجب تأكد من أنك 

أن یكون مدربك قد قام بتسجیلك بالفعل وإذا كنت تقوم بالدورة اونالین  فسوف تكون قد تلقیت تفاصیل تسجیل الدخول الخاصة 
 بك إذا كان لدیك ھذا الكتاب.

مصدقة،  	CPDون بإمكانك الدخول على أشرطة الفیدیو، والمراجع باإلضافة إلى القدرة على طباعة شھادة على اإلنترنت سیك
	وإنشاء ملف التدریب الخاص بك مجانا.

للحصول  taidshow.comwww.firsلمزید من المعلومات حول اإلسعافات األولیة والمسائل الطبیة سجل مجانا في موقع 
	 ، یوتیوب ومواقع أخرى عدیدة. 	,Reku	iTune,ألخبار والتفاصیل حول كیفیة عرضھا على ال على آخر ا

أي مشاكل أو إستقسارات حول التسجیل للدخول أو الشھادات، ارسل لنا على البرید اإللكتروني إذا كان لدیك 
support@protrainings.eu  01206أو اتصل على الرقم	805359 . 

	

 كتیب دورة تدریبیة متقدمة في اإلسعافات األولیة 

	
 فیما یلي أمثلة على شھادة دورات التدریب المتقدم التي سوف تحصل علیھا بعد الدورة.

 مصدقة ومعتمدة.  	CPDتتوفر شھادات الدورة التدریبیة عبر اإلنترنت للطباعة مع شھادة 
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 قبل أن نبدأ
	 	

 .المصطلحات المستخدمة في اإلسعافات األولیةمن األفضل أن نطلعك على تعریفات لبعض قبل أن نبدأ 

 قانون اإلغاثة (التطوع للمساعدة): 

ینص على أن الشخص الذي یتصرف بحسن نیة، ویقوم بتقدیم اإلسعافات األولیة الالزمة لیس مسؤوال عن األضرار التي تلحق 
 بالشخص المصاب الذي یقوم بتقدیم المساعدة لھ، إال إذا كان ھناك إساءة تصرف متعمدة.

 ھذا القانون غیر ساري في بعض الدول مثل المملكة المتحدة، لكن ھناك قوانین أخرى تحمي المسعف. 

الموافقة: عندما یسمح لك المریض بتقدیم اإلسعافات األولیة. یمكن الحصول على الموافقة إما بسؤال المریض نفسھ أو الوالدین 
 أو أحد أفراد العائلة. 

 الموافقة المبنیة على علم:

  ن تُعلم المریض بالعواقب، تلیھا موافقة المریض والسماح لك بتقدیم اإلسعاف األولي.أ

 الموافقة الضمنیة: 

	عندما یكون المصاب فاقداً للوعي ، فیبنى على أنھ لو كان واعیاً سیطلب القیام باإلسعافات األولیة.

 التخلي عن رعایة المریض:

	التأكد من أن المصاب یتلقى نفس مستوى العنایة أو مستوى أفضل.البدء بالعنایة بالمصاب، ثم التوقف دون 
 

 اإلھمال:

عندما یكون من واجبك تقدیم اإلسعاف األولي وتفشل في تقدیم ، أو تقدم رعایة غیر مناسبة، فیكون فشلك في تقدیم الرعایة أو 
 تقدیم رعایة غیر مناسبة سببا في إصابة أو ضرر.

 إحتیاطات عامة:

مریض في كل مرة عندما یكون ھناك احتمال للتالمس مع السوائل ، لكل لك، وما إلى ذالرداء الطبي ، األقنعة،زاتارتداء القفا
 .الجسدیة للمصاب

 الموت السریري:

 اللحظة التي یتوقف فیھا التنفس ونبض القلب.

دقائق  6إلى  0الوقت من عادة لدى الشخص فرصة كبیرة لإلنعاش دون ضرر خلوي كبیر عندما یكون میتا سریریا خالل 
	دقائق التالیة فعلى األرجح یحدث تلف للخالیا الدماغیة. 10إلى  6تقریبا. أما خالل ال 

 الموت البیولوجي:

دقائق أو أكثر سیكون ھناك تلف ال رجعة فیھ  10تلف لخالیا وأنسجة الدماغ ال رجعة فیھ .إذا كان الشخص میتا سریریا لمدة 
الیة لإلنعاش لكنھ غیر مستحیل. مع اإلسعاف األولي دائما نفترض أن ھناك فرصة لإلبقاء على الحیاة للخالیا. ال توجد إحتم

	واإلستمرار في تقدیم المساعدة.
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	بعض أجزاء الجسم الھامة
 القلب:

 
بالتجویف الصدري بین الرئتین، مھمتھ ضخ الدم للدماغ ی

 5.6 والرئتین وباقي اجزاء الجسم. یحتوي جسمك على حوالي
 من الدم، تمر  لتر

 یتكون جھاز الدوران من القلب، الشرایین، األوردة والشعیرات الدمویة.

 
 

	الرئتین
تتكون من الرئتین الیمنى والیسرى وظیفتھا أخذ االكسجین من الھواء وإطالق ثاني أكسید 

	 %6-4من األوكسجین . وأجسامنا تستخدم حوالي  %21الكربون. یحتوي الھواء على 
 من األوكسجین. %16عملیة الزفیر تُخرج الرئتین ثاني أكسید الكربون، وحوالي في 

	

یعطي األوامر لباقي أعضاء الجسم بما یجب علیھا القیام بھ، یحتاج األوكسجین بشكل أساسي 
	دقائق من انقطاع األوكسجین عن الجسم. 6-4وبانتظام، حیث تموت خالیا الدماغ بعد 

 من األوكسجین في الجسم. %20كغم (ثالثة أرطال) وتستخدم  1.36معدل وزن الدماغ البشري 

	
	الخالیا:

جمیع خالیا الجسم تحتاج إلى األوكسجین باستمرار للقیام بوظائفھا. یتم إنتاج ثاني أكسید 

الكربون كمخلفات ویجب التخلص منھ وإخراجھ من الجسم عن طریق الرئتین. خالیا الدم 

	األنسجة.تنقل األوكسجین إلى الحمراء 
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	فات األولیةمخاوف اإلسعا
	 الحظنا أنھ عندما یحضر الناس دورة إسعافات أولیة، فأنھم غالبا ما یكونون مشاركین مجبرین ألن لدیھم مخاوف و تحفظات 

	بشأن اإلسعافات األولیة. معالجة ھذه المخاوف وحلھا تجعل من السھل فھم بقیة الدرس والتمتع بھ.

	الخوف من المقاضاة

لدى الناس بشأن القیام باإلسعافات األولیة، لدى العدید من الدول قانون اإلغاثة أو قوانین ممثالة تحمي ھذه أولى المخاوف 
المسعف على جمیع المستویات من القضایا الغیر ضروریة . النقاط األساسیة الواجب تذكرھا ھي أن تتصرف ضمن التدریب 

 تى تقوم بجمیع خدمات الطوارئ الطبیة الالزمة وتصرف بحكمة.الذي تلقیتھ، وتطلب اإلذن للمساعدة، وال تترك المصاب ح

	الخوف من العدوى:

وكذلك تشعر الخوف من العدوى من الدم وباقي سوائل الجسم. الناس عموما تتردد من مالمسة سوائل الجسم ألشخاص آخرین، 
 بد. ویعالج ھذا األمر باإلستخدام الفعالبالقلق إزاء العدوى في بعض الحاالت مثل فیروس نقص المناعة البشریة والتھاب الك

 .للحواجز، التي سیجري الحدیث عنھا الحقا في الدرس

	الخوف من فعل شيء خاطىء

أو ببساطة عدم معرفة ما یجب القیام بھ. أسوأ حالة طبیة علیك التعامل معھا عندما ال یكون ھناك نبض وال تنفس. في ھذه الحالة 
ال یمكنك جعل الشخص المیت أسوأ مما ھو علیھ، وأي مساعده تقدمھا لھذا الشخص یمكن أن  الشخص میت وعلیك أن تتذكر أنھ

 تزید فرصتھ للبقاء على قید الحیاة ، وأسوأ سیناریو ھو أن یظل میتا.

	الخوف من إیذاء المریض:

اإلنعاش القلبي الرئوي ھو مھارة أساسیة. البحوث الطبیة تخبرنا أن أي تزوید لألوكسجین للجسم بأي شكل ھي أولى أھم 
الخطوات في اإلبقاء على حیاة المریض. المشكلة الحقیقیة لیست في القیام باإلنعاش بشكل خاطئ، المشكلة الحقیقیة ھي عدم القیام 

ي یمكن أن تسبب بھا األذى، ولكننا سوف نغطیھا الحقا مع الدروس القادمة. بشكل عام بھ أصال، ھناك بعض الحاالت الت
في أسرع وقت ممكن، وفي حاالت كثیرة ھذا  (EMS)اإلسعافات األولیة ھي تقدیم الرعایة للمصاب والقیام واستدعاء الطوارئ 

 یعني الجلوس مع المریض وتوفیر الراحة لھ.

	الخوف على سالمتك الخاصة 

المفارقات أنھ في حاالت األنقاذ الحقیقیة ال تكون ھذه ھي القضیة، في الواقع في كثیر من الحاالت الناس تتدخل بشكل تلقائي  من
دون اإلھتمام ألنفسھم. سوف نتطرق إلى سالمة المكان وكیف یمكنك استخدام ثالث خطوات بسیطة لضمان الحفاظ على سالمتك 

 في درس الحق.
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	طلب اإلذن للمساعدة
	 أحد الطرق البسیطة لحمایة نفسك من مخاوف إتخاذ إجراء قانوني محتمل ضدك ھي الحصول على إذن المریض بالقول : 

	"مرحباً ، أنا كیث أنا مسعفة أولیة. ھل یمكنني مساعدتك؟"

لك ، كل ھذه یمكن إعتبارھا إذا كان المریض في وعیھ سیجیب شفھیاً، عن طریق اإلیماء أو عن طریق تقدیم طرفھ المصاب 
	حصول على إذن بالموافقة من المصاب.

أما مع المصاب الفاقد للوعي ، ال یمكنھ اعطائك موافقتھ ، ومع ذلك ، یمكن افتراض أنھ قد أعطاك الموافقة ألنھ من المرجح أنھ 
 عندما ال یستطیعون اإلجابة یمكنك كان سیطلب المساعدة لو كان واعیاً. وال یزال علیك أن تسأل الشخص وتعرف بنفسك، لكن

اإلستمرار بتقدیم المساعدة، استمر في الحدیث طوال وقت مساعدتك لھم، حیث أن السمع ھو آخر ما یفقده المصاب وأول شيء 
	یعود لھ.

	

	إذا رفض شخص ما مساعدتك وأنت لست قادرا على مساعدتھ، فال یزال بإمكانك تقدیم المساعدة عن طریق
	.، والرجوع الى أفراد األسرة ومحاولة طمأنتھم(EMS)استدعاء الطوارئ 

	

بصفتك ُمسعف ومتواجد في مكان اإلصابة، فعلیك واجب الرعایة الصحیة للمصاب. وفي ھذه الحاالت عادة ما یكون على 
 .المصابین التوجھ ألیك لطلب المساعدة

	

	سلسلة اإلبقاء على الحیاة
	 إجراء الطوارئ. إتباع كل وصلة في السلسلة بالترتیب الصحیح قد مفھوم سلسة اإلبقاء على الحیاة تم تصمیمھ لمعرفة دورك في 

	تزید كثیراً من فرص اإلبقاء على حیاة المصاب.

تذكر أن الروابط في السلسلة ھي التطبیق السریع لخدمات الطوارئ، وإنعاش القلب والرئتین المبكر ، إزالة الرجفان المبكر، 
ودعم الحیاة المتقدم في وقت مبكر ، یقوم الُمسعف بتنفیذ أول وصلتان في السلسلة وغالبا ما تكون الوصلة الثالثة بواسطة جھاز 

	، لكن إذا لم یتم طلب المساعدة فإن الوصلة األخیرة في السلسلة لن تتم.(AED)الصدمات الكھربائیة 
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تأكد من الحفاظ على سالمتك وسالمة المارة والمصاب عند الوصول إلى مكان الحادث. دائماً تذكر أن تتوقف، تفكر، ثم تنفذ. 
	یكون خطراً، مثل زجاج مكسور، سوائل جسم، كھرباء، غاز أو حركة مرور.  تحقق من أي شيء قد

	تذكر أن سالمة المكان ھي شغلك الرئیسي.

	
	التحقق من مكان الحادث

 األسئلة الرئیسیة التي یجب طرحھا:

 ھل من اآلمن بالنسبة لي أن أساعد؟
 ماذا حدث؟

 كم عدد المصابین المتواجدین في المكان؟
 ؟(EMS)ھل سأحتاج لإلتصال بالطوارئ 

 ھل لدي معدات حمایة شخصیة وجاھزة لالستخدام؟
) AED( ھل یتوفر جھاز الصدمات الكھربائیة  

 فحص المریض
	إذا كان من اآلمن تقدیم المساعدة، قم بفحص المریض.

عن طریق االتصال بالرقم  (EMS)اضغط على المصاب وقم بالتعریف عن نفسك. إذا لم تكن ھناك استجابة، اتصل بالطوارئ 
	999أو  112

، ال تترك المصاب للبحث عن جھاز (CPR)إذا كان المصاب ال یتنفس وأنت لوحدك في المكان اتصل أوالً، ثم ابدأ باإلنعاش 
	، ألن وحدة الطوارئ ستجلب معھا ھذه األجھزة. (AED)الصدمات الكھربائیة 

وإحضار جھاز  (EMS)ارسل شخصا لإلتصال بالطوارئ  –إذا كان المصاب ال یتنفس ویوجد أحد معك في مكان الحادث 
، تأكد من أنھم یعرفون الموقع وما حدث وعدد المصابین وأن یعودوا ألیك ویخبروك بما طلبت منھم (AED)الصدمات الكھربائیة 

	الطوارئ الطبیة القیام بھ. 

سیكون بمقدورھم إعطائك النصیحة والدعم الذي تحتاجھ. اعمل على استخدام مكبر الصوت أو  (EMS)وارئ عند االتصال بالط
	تحریر الیدین أثناء استخدام الھاتف لتستطیع التعامل مع المصاب أثناء التكلم مع الطوارئ وتطبیق مشورتھم.

	 

	سالمة مكان الحادث
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 (ABCDs)مجرى الھواء، التنفس، ضغط الصدر، والصدمات         
	الكھربائیة و النزیف الخطیر أو الصدمة أو إصابة العمود الفقري 

	

إلعطاء الُمسعف دلیل عما یجب علیھ أن یفعلھ أوال في اإلسعافات األولیة في حاالت الطوارئ  	ABCD'sتم تصمیم مصطلح ال 
			وإظھار األولویة في األمور التي تحتاج إلى الرعایة والتي تھدد الحیاة.

A    فس.تمنع التنمجرى الھواء فتح مجرى الھواء للمصاب عن طریق تحریك اللسان من الجزء الخلفي من الحلق والتي غالبا ما 

 
 B.التنفس - تحقق من التنفس لمدة تصل إلى 10 ثوان

C	  إذا لم یكن ھناك تنفس فقم بإجراء اإلنعاش القلبي الرئوي  -الدورة الدمویة(CPR)	

D –  عندما ال یكون ھناك نبض ، استخدم جھاز الصدمات الكھربائیة إلجراء الصدمات الكھربائیة . ھذه  –الصدمات الكھربائیة
		الصدمات تعید القلب إلى النبض مجددا في حالة السكتة القلبیة.

S  عندما نتأكد من أن أولویات ال  –نزیف شدید وصدمة وإصابة بالعمود الفقريABCD's	  على ما یرام ننتقل إلى التالي كلھا
	وھو ما سیتم تغطیتھ في دورتنا 

قبل الدخول إلى مكان اإلنقاذ ، یجب على المنقذ القیام بإجراء تقییم أولي للتأكد من سالمة المكان. بعد ذلك یجب إرتداء معدات 
ذا حده فعلیھ وضع المصاب في وضعیة اإلنعاش إالحمایة الشخصیة، للحفاظ على سالمة المنقذ قبل البدء باإلنقاذ. إذا كان المنقذ لو

مباشرة. وضعیة  (CPR). أما إذا كان المصاب ال یتنفس فقم بإجراء اإلنعاش (EMS)كان یتنفس قم بسرعة باستدعاء الطوارئ 
	اإلنعاش تسمح للمصاب بالتنفس بسھولة ، والبقاء بإمان وتجنب الخطر الذي قد یحدث في حالة تقیأ المصاب .

	

	العوازل - القفازات وغطاء الوجھ
 من القیام باإلسعافات األولیة الطارئة.الخوف من العدوى قد یثني بعض الناس 

 اإلستخدام الفعال للعوازل، بما في ذلك القفازات وأقنعة الوجھ، تحمي المسعف والمصاب من خطر العدوى.

ھناك قواعد خاصة في بعض أماكن العمل للتخلص الصحیح من  القفازات والمواد األخرى، لذلك من األفضل التحقق من القواعد 
 قتك.المحلیة لمنط

ھناك العدید من أنواع أقنعة الوجھ، مثل أقنعة الجیب وغیرھا من األقنعة، تأتي بتغلیفات مختلفة لكن جمیعھا باألساس نفس 
	..الشيء، وتحتوي مجموعة اإلسعافات األولیة في مكان العمل على قناع الوجھ

Always	use	a	barrier	when	dealing	with	any	first	aid	emergency	
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	لبس القفازات
استخدم دائماً قفازات یمكن التخلص منھا عند القیام بعملیة اإلسعافات األولیة. إذا كان عندك حساسیة للمطاط، استخدم بدیل 

للمطاط مثل مطاط النیترل أو الفینیل. قبل البدء بالعنایة بالمریض تأكد من القفازات لیست مثقوبة أو ممزقة. قد تحتاج إلى خلع 
	أو غیرھا من المجوھرات األخرى التي قد تمزق القفازات.الخواتم 

تذكر أن تجعل مالمسة القفازات للقفازات والجلد للجلد عند نزعھا. اثني الجزء الخارجي من منطقة المعصم للید المرتدیة 
خلي من یة لتصل إلى الجزء الداالقفاز. اخلع القفاز، واقلبھا وانت تنزعھا مع ابقائھا في الید المرتدیة القفاز استخدم الید العار

القفاز من منطقة المعصم واقلبھا وادخل القفازة األخرى بداخلھا وتخلص من القفازات بالشكل الصحیح. إذا كنت فعلت ذلك 
	بالشكل الصحیح فإن خارج أي من القفازتین لم یالمس جلد یدیك.

 

 
 
 
	

		كیف تنتشر مسببات األمراض المنقولة بالدم
مسببات األمراض المنقولة بواسطة الدم بعدد من الطرق یمكن أن تنتشر 		

	االتصال الجنسي ھي أولى وسائل االنتقال.
		

عندما یقوم جسم حاد ملوث بقطع أو ثقب الجلد على سبیل المثال وخزة اإلبرة، اإلستخدام الغیر مشروع لألدویة، الجروح من 
	قطع الزجاج المكسور، اللدغات.

 المصابة إلى جرح مفتوح أو الغشاء المخاطي، على سبیل المثال داخل العین، الفم، األذن أو األنف.عندما تصل سوائل الجسم 

 عندما یالمس جسم ملوث الجلد الملتھب، حب الشباب، أو جلد متآكل.

د ن الجلالجلد السلیم والمعافى ھي وسیلة الدفاع األولى ضد األمراض. مسببات األمراض المنقولة بالدم ال یمكن أن تمر م	
	الطبیعي السلیم.
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	وضع التعافي 
تحقق  من عدم وجود إصابات قد تزداد سوءا بتحریك المصاب، ثم ضع المصاب بعنایة على جانبھ في وضع التعافي، راقب 

	.(EMS)اإلشارات الحیویة للمصاب، وحافظ علیھ دافئ ومرتاح حتى تصل الطوارئ 

الفقري لكن ال یوجد خطر حالي على المصاب، ال تقوم بتحریكھ. إذا كان ال بد من تحریكھ إذا كنت تشك بإصابة في العمود 
	على جانبھ ألنك مضطر إلى تركھ إلحضار المساعدة، أو أنھ بدأ بالتقیؤ، فقم بتحریكھ لوضعیة التعافي.

		

واسطة بعض المھارات البسیطة اإلسعاف األولي ھو المحافظة على حالة المصاب من أن تزداد سوءا وھذا یمكن أن یحدث ب
	التي ستتعلمھا خالل ھذه الدورة.

 الحفاظ على الحیاة	

	 منع الوضع من أن یزداد سوءا –منع التدھور  			

		السماح للمصاب بالتعافي
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		الجلطة القلبیة
یان ، على شكل ضیق في الشرتحدث الجلطات القلبیة نتیجة انسداد في القلب ، تمنع عنھ الدم واألوكسجین . قد یكون اإلنسداد 

	تخثر ، جلطات أو تشنج عضلي، ویمكن أن تكون قاتلة.

 الجلطات القلبیة ھي أكثر المسببات الرئیسیة للوفاة في المملكة المتحدة.

ي أالسكتة القلبیة المفاجئة ھي عندما یتوقف القلب، لكن الجلطة القلبیة عندما تحدث یتعرض القلب لصدمة قویة، وقد یتوقف في 	
	لحظة.

	المشكلة الرئیسیة ھي أن المصاب في كثیر من األحیان ال یتقبل فكرة أنھ یعاني من أزمة قلبیة وھذا یؤخر العالج. 

		األعراض
 _ ألم شدید في منتصف الصدر، یمتد األلم لیصل إلى الفك والبطن ومن المحتمل أن یصل إلى أسفل الذراع.

		_ التنفس بصعوبة
منتظم_ النبض سریع وغیر  		

 _ غثیان وتقیؤ

		_ شحوب، وبرودة في الجلد
 _ مظھر رمادي / أزرق

 _ الشعور بعسر ھضم مزمن

 العالج
	

 مع رفع الرأس والساقین "W"_ قم بتھدئة المصاب ووضعھ في وضعیة 

 (EMS)_ اتصل ب خدمة بالطوارئ 

 ABCD'sالمصاب من حیث _ راقب 

(CPR)_ كن مستعداً لبدء األنعاش  إذا ساءت حالة المصاب  		
	

		األسبرین
 الجسم یساعد ذلك إلن بلعھا، ولیس األقراص، مضغ المصاب على یجب. لیتناولھا غم 300 أسبرین أقراص المریض أعطي
 ھذه لك وستوفرھا ألیھ تذھب مكان أي في بأمان األسبرین من اثنین حمل علیك أولي وكمسعف ، أسرع بشكل امتصاصھا على
 .التدریبیة الدورة
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		عوامل الخطر التي یمكن السیطرة علیھا
ھناك العدید من العوامل التي یمكن أن تزید من خطر اإلصابة بأمراض القلب. بعضھا یمكن السیطرة علیھ وبعضھا اآلخر ال. 

الكولسترول بالدم، السكري وتشمل ھذه العوامل : التدخین، إرتفاع ضغط الدم، السمنة، عدم ممارسة الریاضة، ارتفاع مستوى 
	الغیر منضبط،  والنظام الغذائي العالي بالدھون، واإلجھاد الشدید.

:واألعراض العالمات 		
 بالصدر ضیق_ 

 دقیقتین من أكثر یدوم وضیق ضغط_ 

 غثیان_ 

 النفس وضیق التعرق_ 

 إنكار_ 

	العام بالضعف الشعور_ 

	:علیھا السیطرة یمكن ال التي الخطر عوامل
 الساللة أو العرق

 الوراثة
 الجنس

 العمر

 ال نساءال من ثالثة من واحدة حوالي شدید، تعب أو حادة بإنفلونزا أشبھ األعراض تكون التنفس، ضیق إلى عرضة أكثر النساء
 .الصدر اآلم من تعاني

 العالج:
 112أو  999الذبحة الصدریة اتصل مباشرة بالطوارئ على عند التعرف على عالمات 

 مع رفع الساقین والرأس.  "W"_ إذا كان باإلمكان ضع المریض في وضعیة 
 _ ال تعطي المریض أي شيء لیشربھ أویأكلھ

 _ حافظ على ھدوء المریض
 _ كن مستعداً في حال حدوث سكتة قلبیة.

	

		الصدریة الذبحة
 ما ادةع فالذبحة القلبیة، كالجلطة لیست صدریة بذبحة اإلصابة إن

 ثرأك حالة إلى تتطور أن یمكن لكنھا األدویة بواسطة علیھا یسیطر
 بطانة في الكولسترول تراكم من الصدریة الذبحة تنشأ. خطورة
 من یجعل مما ، التالفة الشرایین أحد جدار أو التاجي الشریان
 تكون ما غالبا. القلب إلى خاللھ من دفقیت أن الدم على الصعب
 . المصاب لھ تعرض  ضغط أو بدني مجھود نتیجة اإلصابة
 .بالتدفق للدم یسمح مما الشرایین جدار تمدد على یعمل الدواء

	
		األعراض
 ھناك یكون وسوف وخوف، قلق مفاجئ، بضعف المصاب یشعر سوف. البدایة في القلبیة بالجلطة شبیھھ األعراض تبدو سوف
. بدني إجھاد أو ضغط على دلیل 	

 العالج

ضع المریض في نفس الوضعیة التي نضع بھا مریض الجلطة القلبیة، تأكد من إیجاد األدویة الخاصة بالمریض وإعطائھ إیاھا. 
غالبا بعد إعطاء األدویة والراحة، سوف یزول األلم. إذا لم یخف األلم أو إذا كانت ھذه اإلصابة بالذبحة الصدریة ھي المرة 

 .(EMS)الطوارئ األولى للمریض، فعلیك اإلتصال ب



	

Copyright  ProTrainings Europe Ltd All rights reserved 
	

15	

	(CPR)اإلنعاش القلبي الرئوي للكبار
	

یمكن أن یكون تقدیم اإلنعاش مرھقاً، وقد یصبح أقل فاعلیة كلما ازداد شعورك بالتعب، من األفضل إذا كان باإلمكان مشاركة 
 لقلب، حیث بإمكانك أن تقولاإلنقاذ مع شخص آخر، لیس من الضروري أن یكون الشخص اآلخر مسعف وتلقى تدریباً إلنعاش ا

لھ ما یجب علیھ القیام بھ. فعلى المسعف أن یخبر الشخص اآلخر ماعلیھ القیام بھ وھو یقوم بعملیة الضغط للقفص الصدري، 
 وبعد ذلك وبینما یقوم المسعف بالتنفس االصطناعي یستعد المنقذ التالي . عند اإلنتھاء من التنفس یستلم الشخص األول وھكذا.

الجید أن تحاول التبدیل كل دقیقتین، أما أذا أصابك اإلرھاق ولم یكن ھناك من یساعدك، اھتم فقط بالضغط على الصدر حتى من 
 تستریح من التنفس اإلصطناعي.

	

 (CPR)استخدام الیدین فقط باإلنعاش 
اإلنعاش بواسطة الیدین فقط یساعد العاملین في مجال اإلنقاذ على إدخال األشخاص الذین ال یرغبون بالمساعدة. كثیر من الناس 

تتردد في تقدیم التنفس اإلصطناعي، وھذا أحد األسباب التي تجعل الناس ال یقومون بعملیة اإلنعاش. مع ھذه التقنیة الجدیدة 
 ط الدورة الدمویھ ویبدأ جریان الدم خالل الجسم، وتأمین األوكسجین ألنسجة وأعضاء الجسم.باستخدام الیدین فقط، ستنش

ضغطة في الدقیقة، دون الحاجة إلى  120_  100سم بمعدل  6_5على المنقذ أن یقوم بعمل ضغطات للقفص الصدري بعمق 
إلى  مراض نتیجة استبعاد عنصر اإلنعاش من الفمعمل تنفس اصطناعي، فتقنیة اإلنعاش بالیدین فقط تبعد الخوف من انتقال األ

 الفم.

مع ذلك ال یزال من المستحسن أن یتم التبادل مع منقذ آخر كل دقیقتین لضمان الحصول على أفضل ضغط ممكن قبل وصول 
 .(AED)وجھاز الصدمات الكھربائیة(EMS)وحدة الطوارئ 

	

			تسلیم عملیة اإلنعاش للمسعف التالي

 10نقوم باإلنعاش للكبار عندما نتحقق من استجابة المصاب والتنفس ألكثر من 
، قم بالضغط (EMS)بالطوارئ ثوان. إذا كان المصاب ال یتنفس، قم باالتصال

ضغطھ  120إلى  100سم  بمعدل  6_  5على القفص الصدري لخفضھ من 
في الدقیقة. الضغط یجب أن یكون بنفس السرعة في الضغط واإلرخاء وتكون 
 الفترات منتظمة، اإلرتفاع الكامل للصدر ھي إشارة حیویة بامتالء القلب بالدم.
	
	

یجب أن تتبع بتنفسین إصطناعیین، قبل القیام التي قمت بھا  30الضغطات ال 
بالتنفس اإلصطناعي، تأكد من أن مجرى الھواء مفتوح عن طریق إرجاع 
الرأس للخلف، ورفع الذقن، والضغط على الجزء اللین من األنف. ثم قم بإطباق فمك على فم المصاب وانفخ ببطء لمدة ثانیة 

التنفس بوضع الفم على األنف مع إغالق فم المصاب أو من الفم إلى القصبة  واحده، سوف تالحظ ارتفاع الصدر. یمكن تطبیق
 الھوائیة  إذا كان ھناك فتحة بالرقبة.

. ال تضیع الوقت بین التنفس اإلصطناعي والضغط. یجب (AED)كرر العملیة حتى تصل الطوارئ وجھاز الصدمات الكھربائیة 

ثوان حتى ال یحدث تأخیر في الضغط على الصدر. من  10ضغط وبحد أعلى ثوان قبل تكرار ال 10_5أن یكون ھناك فترة من 
	الضروري الحفاظ على ضخ الدم الغني باألوكسجین إلى جمیع أنحاء الجسم، لھذا السبب الضغط على القفص الصدري مھم جدا.
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اإلسعافات األولیةمخطط  		
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 إنعاش الطفل (من عمر سنة وحتى البلوغ)

	
	

نعاش الطفل شيء حساس ومقلق جداً للتفكیر بھ، ناھیك عن أن تضطر إإن 
للقیام بھ. یحتاج األطفال عادة إلى اإلنعاش بسبب مشكلة في الجھاز التنفسي 

أكثر من أن تكون مشكلة قلبیة التي تعتبر أكثر شیوعاً لدى البالغین. ولھذا 
المصاب خمس مرات تنفس اصطناعي قبل الضغط السبب نبدأ بإعطاء 

ضغط ثم  30مرة یتبعھا تنفس اصطناعي مرتین. ثم كرر  30على الصدر 
تنفس مرتین حتى تصل الطوارئ أو تالحظ عالمات تحسن على الطفل أو 

 .أنك ال تستطیع االستمرار من التعب

الق األنف للطفل أو باستخدام قناع الوجھ. عندما تقوم بالتنفس االصطناعي ، قم بإطباق فمك على فم الطفل واغ
 .تحتاج إلى النفخ بلطف لمدة ثانیة واحدة، سوف تالحظ ارتفاع الصدر

ضغط للصدر، ضع احدى یدیك فوق منتصف الصدر واضغط لألسفل بعمق یصل إلى ثلث ارتفاع  30یام ب للق
القیام بالضغط بید واحدة فاستخدم ضغطة في الدقیقة، إذا لم تستطع  120إلى  100الصدر على األقل بمعدل 

 سم. 5األثنتین. ثلث الصدر بالنسبة للطفل حوالي 

إذا كان باإلمكان ارسل أحد المارة للقیام باالتصال بالطوارئ مباشرة، إذا كنت لوحدك یجب استخدام االتصال 
 السریع. قم بتنفیذ دقیقة واحدة من اإلنعاش ثم قم بإجراء المكالمة بنفسك.

	

	إنعاش الرضع ( من عمر الوالدة إلى سنة واحدة)
اإلنعاش بسبب مشكلة في یحتاجون عادة ما  . الرضع، مثل األطفال،للقیام بھمقلق أمر حساس جدا وإنعاش الرضع ھو أیضاً 

. ثم مرتین تنفس اصطناعي، تلیھا ضغطة للصدر 30بعد ذلك قم بتنفیذ خمس مرات تنفس اصطناعي الجھاز التنفسي. أوال 
ع عالمات یلرضعلى اظھر أو ت، الطوارئ أو تصل، ضغطة للصدر وتنفس اصطناعي مرتین حتى تشعر بإجھاد 30 كرر

 ة اإلنعاش كنت متعبا جدا لمواصلإذا االنتعاش أو 

واحدة،  بلطف لمدة ثانیةأنفخ الوجھ.  قناعأو استخدم  وأنفھعلى فم الرضیع تقوم بالتنفس اإلصطناعي قم بإطباق فمك ندما ع
 . سترى ارتفاع الصدر

 30م بعمل ق. واضغط لالسفل بعمق یصل إلى ثلث ارتفاع الصدر على األقلقیام بالضغط، ضع إصبعین في وسط الصدر لل
 سم. 4حوالي  الصدر بالنسبة للرضیع في الدقیقة الواحدة. ثلث ةضغط 120إلى  100ضغط بمعدل 

ار مع استمرالمسعف  وصول إلىللعلى حملھ بعنایة  مع الرضیع قد تكون قادر 

 تعلى سطح ثاباإلنعاش یتم بصورة أفضل ، على الرغم من أن القیام باإلنعاش
 . 

إذا كنت أما الفور.  أرسلھ إلستدعاء الطوارئ علىالمارة، أحد إذا كان ھناك 

طریقة اإلتصال السریع قم بتنفیذ دقیقة واحدة من لوحدك، یجب علیك استخدام 
 .نفسكبإجراء المكالمة قم بثم  اإلنعاش،
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	مخطط لإلسعافات األولیة للطفل
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		مخطط اإلسعافات األولیة للرضیع
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		الغرق
في معظم حاالت الغرق ال یستنشق الشخص الكثیر من 

ھ ئوغالبا ما یتقی معظم الماء یبتلعھ الغریق. عادة الماء
آمن. استخدم  المكانتأكد من أن  ش.عندما یحدث اإلنعا

دقیقة واحدة  باإلنعاش " والقیاماالتصال السریعنھج "

 إذا كنت بمفردك.  قبل الذھاب للحصول على مساعدة
 ضغطبالبدء القبل مرات تنفس اصطناعي  خمسالقیام ب

الصدر. والسبب في ذلك ھو أن الشخص ال یتنفس  على

ي فمشكلة  ي ولیستھاز التنفسبسبب مشكلة في الج
 .القلب

	
 

 

 القلبیة. من الممكن أن یكون اإلنعاش في حالة الغرق أكثر نجاحا منھ في حالة السكتة

 الغرق الثانوي ھو مشكلة یمكن أن تحدث بعد ساعات من الغرق أو اإلقتراب من الغرق، لذلك ینبغي أخذ اإلستشارة الطبیة دائما.
	

السكتة القلبیةمعدل النجاة في حاالت  		
الطبیة. عند حدوث السكتة القلبیة، لن یحتاج سوى نصف  Zollبعض البیانات عن عملیات اإلنعاش تم اإلعالن عنھا من قبل 

). الرقم العام ھو أن مع كل دقیقة تأخیر في CPRإلى صدمة. والنصف اآلخر یتطلب اإلنعاش القلبي بجودة عالیة ( الضحایا
. ویستند ھذا الرقم على أن ال أحد یقوم بإنعاش ٪10المریض للبقاء على قید الحیاة  تنخفض بنسبة وصول الطوارئ، فرصة 

 المصاب .
 في الدقیقة الواحدة.  % 4-3فإن فرصة البقاء على قید الحیاة تنخفض فقط بنسبة  إذا تم اإلنعاش بطریقة سلیمة،

عند نقطة حدوث السكتة  % 100قاء على قید الحیاة  بنسبة لتوضیح ھذه األرقام، یفترض أن الشخص لدیھ فرصة نجاة والب
 القلبیة.

ھذا الدلیل یسلط الضوء على أن فعالیة وسرعة اإلنعاش أمر ضروري بالنسبة للمریض لزیادة فرصة البقاء على قید الحیاة. 
 وبناءا على ھذا، فإن التدریب الفعال على ھذه المھارات أمر ضروري.
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		معدالت النجاة في حالة وصول جھاز الصدمات الكھربائیة
. ٪10بنسبة  تنخفض ، فإن فرصة المریض للبقاء على قید الحیاةیحتاجھا جھاز الصدمات الكھربائیة للوصول دقیقةتقریبا لكل 

للمریض في غضون أربع دقائق، ولكن ھذا لیس من الممكن دائما  جھاز الصدمات الكھربائیةھو الحصول على  المنشودالوقت 
 .الموقع قریب منإذا لم یكن ھناك واحد 

من الضروري أن تسأل إذا كان ھناك جھاز للصدمات الكھربائیة عند طلب المساعدة، بحیث یمكن ألي شخص أن ینظر  
	لمعرفة ما إذا كان ھناك واحد یمكن أن تصل ألیھ بسرعة قبل وصول فریق الطوارئ.

 ولماذا ھي مھمة؟ الصدمات الكھربائیةلماذا نحتاج 

 ي أھم خطوة في إنقاذ حیاة المریض. من قبل المسعف ھإن جھود اإلنعاش القلبي الرئوي للمریض 

 تكون ذات قیمةوحدة الصدمات الكھریائیة المریض، فإن  حیاة في الحفاظ على التقلیدي اإلنعاشجح ومع ذلك، عندما ال ین
 وحدة الطوارئ.وصول  إلى حین، للمسعفكبیرة 

تعمل على استعادة نظم القلب من خالل ألنھا  جھاز الصدمات الكھربائیة یساعد في الحفاظ على األرواحاالستخدام المبكر ل 
إلى  وتعود ضربات القلب مرة أخرى تنتظم، وغالبا ما   (VF)تیار كھربائي یمر في القلب فیعمل على إیقاف الرجفان األذیني 

 عفالمسبر ة تخصوتیحیث أن فیھ أوامر الستخدام ا فعال بشكل ال یصدق، وسھل جھاز الصدمات الكھریائیة .طبیعيال ھاإیقاع
 القیام بھ ومتى. علیھ ما یجب ب

 ةیمكن أن تزید بشكل كبیر من فرص جھاز الصدمات الكھربائیةاستخدام  فریق اإلسعاف األولي علىومع ذلك، فإن تدریب 
 .وكفاءة الجھاز بثقة المریض من خالل استخدام على حیاة بقاء اإل

 ،تكلفتھم غالبا ما تدفع الشركات إلى عدم الشراءیوجد ما یكفي منھم.  ھي أنھ الجھاز الصدمات الكھربائیة لمشكلة الوحیدة مع ا
 .	حیثما كانت ھناك حاجة إلیھا األجھزةتغیر، ویجري وضع المزید من في ولكن ھذا 
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	أین یمكنك العثور على جھاز الصدمات الكھربائیة؟
أجھزة  بعض أماكن العمل لدیھا .تسألفي العدید من األماكن، لذلك علیك أن على جھاز الصدمات الكھربائیة یمكن العثور 

، مثل المطارات من الممكن أن تجدھم أیضا في األماكن العامة. ةمركزیالقع اموال، وعادة ما تكون في الصدمات الكھربائیة
 .طباء وأطباء األسنان ومراكز التسوق أو النوادي الریاضیةعیادات الجراحة لألومحطات السكك الحدیدیة 

حیث  ،جھاز للصدمات الكھربائیةمساعدة تحتاج إلى أن تسأل إذا كان ھناك باإلضافة إلى طلب السكتة قلبیة، دما تتعامل مع عن
 في حاالت اإلنقاذ . والوقت أمر بالغ األھمیةمكان جھاز یعرف  أن یمكن لشخص

	ألقي نظرة حولك عندما تكون في الخارج، وسوف تتفاجأ من عدد أجھزة الصدمات الكھربائیة حولك.

	العالمة الدولیة لجھاز الصدمات الكھربائیة 

ھناك عالمة عالمیة لجھاز الصدمات الكھربائیة ویمكن العثور 
 علیھا في أي مكان یوجد فیھ الجھاز.

قد توضع العالمة على غالف جھاز الصدمات الكھربائیة أو 
 فوقھ، بحیث یمكن رؤیتھ بسھولة عن بعد.

 .جھاز حولك تستخدم ھذه العالمة أیضا لتدلك على أقرب
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 األنواع المختلقة من أجھزة الصدمات الكھربائیة
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	اختناق مصحوب بالوعي
	

ال یزال بإمكان المصاب التنفس –إنسداد جزئي  	

وإلى الرئة، ال یمكن للمصاب ال یسمح للھواء بالمرور من  –إنسداد كلي 
	التنفس

	

	
	
	

 

		أسأل ھل انت مختنق؟

إذا كان الشخص غیر قادر على التنفس أو التحدث، عامل المریض على النحو التالي. إذا كان 

یمكنھم الحدیث أو السعال، اطلب منھم مواصلة الحدیث أو السعال حتى یخرج مسبب 
 .وحدة الطوارئاإلختناق أو إذا شعرت بالحاجة إلى استدعاء 

	

	

	العالج
	Aاستدعاء الطوارئ

	للبالغین واألطفال
 .قف وراء الضحیة مع قدم واحدة بین قدمي الضحیة وقدمك األخرى خلفك

جراء خمسة صفعات بظھر المصاب بین الكتفین. ضع الجانب المسطح من قبضتك فوق منتصف البطن للمصاب. اسحب إ
 بالجزء الخلفي من قبضتك مع الید األخرى واسحب إلى الخلف وإلى األمام . 

 استمر بالصفعات والضغط على البطن حتى یخرج مسبب اإلختناق، أو یفقد المصاب وعیھ.
 مصاب وعیھ، علیك القیام باإلنعاش. في حالة فقد ال

	.اطلب من المصاب الحصول على المساعدة الطبیة حتى إذا خرج مسبب اإلختناق بنجاح .

 رضیعال
قم بخمس ضربات على الظھر ودفعات للصدر باستخدام إصبعین، حتى یتم 
خروج مسبب اإلنسداد أو یصبح المریض فاقدا للوعي. ضع الرضیع على 

الرأس متدلي لألسفل للسماح للجاذبیة بإخراج مسبب  مع حضنك أسفل ساقیك
 اإلنسداد .

 ظروف خاصة
 إذا كانت المصابة حامال، أو سمینة جدا ال یمكن تطویقھا بالیدین، ضع قبضتك 

	في منتصف الصدر إلجراء دفعات للصدر.

	أیاك وإجراء دفعات للبطن على إنسان حقیقي
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	الوعياإلختناق المصحوب بفقدان 
 عندما یكون الشخص :

	 •فاقدا للوعي 
	•ال توجد عالمات للحیاة

	•ال یوجد تنفس
	•قد یكون المریض فقد الوعي أثناء قیامك بصفعات الظھر أو ضغط البطن.

 
	العالج

	
 اإلتصال بالطوارئ إذا لم تكن قد فعلت ذلك. إذا كنت تعرف أن المریض ال یتنفس، أبدء باإلنعاش .

  .سم في العمق 6-5ضغطة في الدقیقة،  120-100للصدر وفقا لإلنعاش القلبي الرئوي،  ضغط 30القیام ب 
 .تحقق من وجود جسم غریب في الفم . إذا كان ھناك شيء مرئي، اخرجھا بإصبعك

	

	ال تقوم أبدا بإدخال یدك إلخراج أي عائق في الفم دون النظر والتأكد من موقعھ

لم تفلح المحاولة األولى في جعل الصدر یرتفع،ثبت وضع الرأس وأعد محاولة التنفس قم بعمل محاولتین تنفس أخریین إذا 
االصطناعي. إذا كان الصدر ال یزال ال یرتفع، كرر دورة من الضغط على الصدر، أعد فحص الفم في محاولة ایجاد عائق یمنع 

 التنفس وكرر محاوالت التنفس حتى یرتفع الصدر.
ضغطة للصدرتلیھا مرتین تنفس اصطناعي  30اإلصطناعي في جعل الصدر یرتفع، استمر بعمل بعد أن تنحج عملیة التنفس 

حتى یصل موظفین وحدة الطوارئ أو یقوم شخص آخر مدرب باألخذ عنك، أو تظھر عالمات الحیاة على المصاب، أو یصبح 
 ادر على اإلستمرار.المكان غیر آمن، أو یصبح جھاز الصدمات الكھربائیة متوفرا أو تصبح مجھدا غیر ق
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	أنواع النزیف
 	ھناك أنواع مختلفة من النزیف وفي الوحدة التالیة سوف نتعلم السیطرة على النزیف الخطیر.

 
		األنواع األربعة الرئیسیة من النزیف ھي:

 . الشعري1
 . الوریدي2
 . الشریاني3
. الداخلي4 	

	

یعیده من الرئتین إلى الجانب اآلخر من القلب حیث یتم ضخھ من خالل یقوم قلبك بضخ الدم من جانب واحد إلى الرئتین ثم 
 الشرایین إلى أعضاء جسمك والشعیرات الدمویة. ثم یعود الدم إلى القلب من خالل الجھاز الوریدي عبر األوردة.

 .أنواع النزیف یمكن بسھولة تحدیدھا من خالل اللون وطریقة خروج الدم من الجسم
	

	
ھو أقل أنواع النزیف  -النزیف الشعري 

خطورة، ویحدث عندما یرشح الدم من 
 خالل الجلد نتیجة جرح صغیر أو كشط.

 نزیف الشعیرات الدمویة عادة ما یتوقف 
مع القلیل من الجھد أو بدون أي جھد 

ویمكن السیطرة علیھ بسھولة عن طریق 
تنظیف الجرح ووضع الشاش أو الصق 

	للجروح، إذا لزم األمر
	

یمكن معرفتھ من خالل  -الوریدي النزف 

تدفق ثابت غیر مندفع من الدم ذو لون 
 أحمر داكن جدا.

لونھ أحمر داكن ألنھ یحتوي على مستوى 
منخفض من األوكسجین أثناء عودتھ إلى 

 القلب، ویعتبر نزیف خطیر.
	

ھو األكثر خطورة.  -النزیف الشریاني 

لون الدم أحمر قاني ویخرج بإندفاع من 
 لد. خالل الج

	لونھ أحمر قان ألنھ قادم من القلب والرئتین وغني باألوكسجین
	

یمكن أن یحدث ألسباب مختلفة، بما في ذلك المرض اإلصطدام، ویمكن معرفتھ من خالل كدمات وعالمات  -النزیف الداخلي 
 اإلصطدام. 

السیطرة على النزیف الداخلي سوف تتطلب استدعاء الطوارئ وعالج اإلسعافات األولیة ھو نفس عالج الصدمة، والتي سیتم 
	تغطیتھا في وقت الحق
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	السیطرة على النزیف الخطیر
حیثما كان ذلك ممكنا، اطلب من المریض الضغط المباشر على الجرح أثناء وضعك للقفازات. الضغط المباشر على الجرح 

 ماش .قسوف یقلل من فقدان الدم ویمكن تطبیقھ باستخدام الید أو الضغط بقطعة 
افحص الجرح وابحث عن المكان الذي یحصل منھ النزیف بالضبط ثم اتصل 

 بالطوارئ.
استخدام الضغط المباشر، من خالل استخدام قطعة من الشاش أو ضمادة  

 ب.للضغط. بدءا من أبعد نقطة عن القلب، وقم بالتضمید باتجاه القل
إذا كان الدم یتسرب من خالل الضماد قم بوضع قطعة قماش أخرى والضغط بھا 

فوق األولى. إذا استمر الدم بالتسرب من الضمادات األولى والثانیة قم بإزالتھم 

	.األثنتین على حد سواء وابدأ من جدید، وتأكد من أن الضغط یتم بدقة عند نقطة النزیف

	

الضروري إزالتھا وإعادة الضغط حاول الحكم بنفسك:  إذا كان ھناك كمیة صغیرة من الدم تتسرب من الضغط، قد ال یكون من 
 من جدید.

نقاط الضغط ھي المكان الذي تقوم فیھ بسحق  ضع الطرف المصاب على ارتفاع أكبر بقلیل من مستوى القلب للحد من النزیف.
الشریان حیث یمر بالعظام. في الماضي كان ینصح باستخدام نقاط الضغط ألنھا یمكن أن 

، أن استخدامھا ال ینصح 2015اإلغاثة الطارئة للعام  تبطئ النزیف ولكن في توصیات لجنة

	.بھ كوسیلة فعالة للسیطرة على نزیف یھدد الحیاة
	
	
	
	

ھو شریط یتم وضعھ حول الطرف لوقف كل  الرباط الضاغط
تدفق للدم بعد منطقة النزیف. وھناك حاجة إلى تدریب إضافي 

 على استخدامھا
		

	

	

لتسریع تخثر الدم في حالة النزیف الخطیر. وھناك حاجة إلى تدریب  الضماد المانع للنزف تم تصمیمھ
 .إضافي على استخدامھا

.	

	

	في جمیع حاالت النزیف راقب المریض خوفا من حدوث صدمة، وقم بإجالسھ أو تمدیده على األرض
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	كیف یوقف الجسم النزیف
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		الصدمة
یحدث بسبب فقدان الدم أو بسبب رضة، حیث أن الدم إما یخرج من الدورة الدمویة ھناك أنواع عدیدة من الصدمة. النوع األول 

داخلیا أو خارجیا، أو أن فشل یحدث في الجھاز الدوري یسبب تجمع الدم في جھاز الدوران. مع الصدمة، ھذا یسبب نقص في 
 األوكسجین الواصل إلى أنسجة الجسم.

			

 األعراض والعالمات:
		

			عدم الراحة، الدوخة، االرتباك، برودة ورطوبة في الجلد، القلق، تأخرفي وقت ملء الشعیرات الدمویة والضعف.

نوع آخر من الصدمة ھو حین یكون الجسم لدیھ رد فعل تحسسي للمادة التي تم تناولھا،  سواء عن طریق الحقن أو اإلستنشاق 
	.وھذا ما یسمى صدمة تحسسیة وسیتم تغطیتھا في وقت الحق

		

		العالج 
عالج الصدمة بسیط. ألنھ ال یوجد ما یكفي من الدم في الدورة الدمویة یمكنك مؤقتا الحفاظ على توازن الدم عن طریق رفع 

			الساقین للمصاب من 15-30 سم للسماح لتدفق الدم مرة أخرى إلى األجزاء الحیویة من الجسم

			• تأکد من أن المصاب مرتاح  .
		•	سم	30-15	من	الساقین	رفع

 االتصال بالطوارئ•

	ال تقوم أبدا برفع الساقین عند اإلشتباه بإصابة في العمود الفقري، أو ضرر في أحد األطراف

صدمة نقص الدم :ھو عندما ال یكون ھناك ما یكفي من الدم في الدورة الدمویة في الجسم. قد یكون بسبب نزیف أو أضرار 
  أخرى

  یكون للجسم سیطرة على الدورة الدمویة.الصدمة العصبیة ھي حینما ال

 الصدمة القلبیة ھي ضعف في القلب 

	اإلغماء
الصدمة وال یعتبر في كثیر من األحیان خطیر بما فیھ الكفایة إلستدعاء الطوارئ. یحدث  اشكال اإلغماء ھو شكل خفیف من

  .اإلغماء بسبب نقص األوكسجین في الدماغ وانخفاض في ضغط الدم

بحد ذاتھ لیس من الحوادث الخطیرة، قد یكون السبب الكامن وراء اإلغماء ھو الخطیر؛ وبالتالي، یجب استدعاء اإلغماء 
الطوارئ إذا أغمي على شخص ما. یمكن أن یحدث اإلغماء ألسباب عدیدة مثل ارتفاع درجة الحرارة، واإلجھاد العاطفي أو 

صرع والسكري، الحساسیة المفرطة أو غیرھا من الحاالت الطبیة الحمل، باإلضافة إلى أسباب أخرى أكثر خطورة مثل ال
  .الخطیرة

عندما یغمي على شخص علیك التأكد من أنھ یتنفس وأن مجرى الھواء مفتوح، ومن ثم رفع الساقین لزیادة ضغط الدم داخل 
ى وصول الطوارئ. فالوقوف أعضاءالجسم الحیویة. من المھم مع اإلغماء (بغض النظر عن السبب) إبقاء المریض ممددا حت

 .یؤدي إلى تدفق الدم من األعضاء الحیویة في الجسم، مما قد یؤدي إلى حدوث حالة أكثر خطورة
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	تقییم اإلصابات (من الرأس وحتى أصبع القدم)
مع تقییم اإلصابات، نحن نتعامل مع شخص كان قد وقع لھ حادث وعلى الرغم من أن بعض اإلصابات قد تكون واضحة، 

 بعضھا اآلخر قد ال یكون واضح . 

 لذلك نحن نقوم بتقییم من الرأس إلى أخمص القدمین للتأكد تماما ما الخطأ الذي حدث بالضبط قبل معالجتھم أو نقلھم.

المریض بعدم التحرك. إذا كنت تشك في إصابة في العمود الفقري ال تحركھم، استدعي الطوارئ وثبت  من المھم أن تخبر
 الرقبة والرأس ( سیتم تغطیتھا في الفصل القادم).

ھناك طریقة رسمیة إلجراء تقییم اإلصابات ولكن على أرض الواقع قد تفعل ذلك بشكل مختلف قلیال، إذا كان ھناك على سبیل 
عالمات واضحة على أن الشخص قادر على تحریك أطرافھ وأنھا لیست متضررة على نحو خطیر.قم بھذه العملیة في المثال، 

  .عقلك للتأكد من أنك لم تفوت أي شيء

مع معظم الحوادث، دورك كعضو في اإلسعاف األولي ھو ببساطة تثبیت المصاب حتى وصول الطوارئ. في ھذه الحاالت قد 
	.ال یكون علیك القیام بھذا التقییم

	فحص من الرأس إلى القدم
من أجل معرفة ما ھو الخطأ مع شخص ما یمكننا القیام بفحص من الرأس إلى أصبع القدم. نحن نعمل من أعلى إلى أسفل 

	.الجسم للبحث عن عالمات، إن أمكن، أو أعراض

األسنان، سوائل أو دم خارج من األنف أو األذنین، بقع صغیرة، تحقق من وجود أي دم أو جروح، انظر إلى العیون،  -الرأس
 كدمات في العینین أو خلف األذنین.

تحقق من وجود نزیف، انتفاخ في الورید الوداجي، انحراف في القصبة الھوائیة، جروح مفتوحة، تحقق من عظام  -الرقبة 
 .الرقبة و ألواح الكتف

 مالیة كسر في األضالع.تحقق من وجود جروح، تنفس بصعوبة أومن إحت -الصدر 

 تحقق من وجود نزیف، كدمات، تشوه، جروح مفتوحة، صعوبة الحركة واإلحساس بھما. –الذراعین  

 تحقق من وجود نزیف، طراوة في البطن، وكدمات. –البطن 

 د كسر.تحقق من وجود نزیف، عدم استقرار، إذا الساقین كانت خارجة عن مسارھا ھذا قد یعني إحتمالیة وجو –الحوض  

 .تحقق من وجود نزیف، كدمات، تشوه، الجروح المفتوحة، عدم الشعور بھم أو عدم القدرة على تحریكھم–الساقین 

	

	

 خذ وقتك وتحدث إلى المصابین طوال الوقت أثناء إجراء التقییم، حتى لو كنت تعتقد أنھم فاقدي للوعي.
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	العمود الفقري والرقبة
فقرة منفصلة،  33واحدة صلبة ولكن من یجب أن یكون العمود الفقري مرن لیسمح بالحركة. لذلك فھو ال یتكون من عظمة 

  تترتب واحدة فوق األخرى وترتبط بنظام من العضالت واألربطة.

من أجل الحفاظ على التوازن، یجب أن تكون عضالت الظھر قویة بحیث تعمل بمثابة ثقل لحفظ التوازن، وینبغي أن تكون 
  .حركات الجسممعادلة قادرة على اإلنقباض من أجل 

 .آالم الظھر اظ على وضعیة الوقوف السلیم لمنعیجب الحف

	

 العمود الفقري البشري ھي: التي تشكل 33الفقرات ال 
 فقرات عنق الرحم 7• •
 فقرات الصدر 12• •
 فقرات اسفل الظھر 5• •
 فقرات للعجز (تتصل معا وترتبط بالعمود الفقري لعظام الورك) 5• •
فقرات للعصعص (تتصل معا وتوفر وصلة لألربطة والعضالت في قاع  4• •

 الحوض)
	

فقط الفقرات ال 24 الموجودة في األعلى ھي الفقرات المتحركة وھي مفصولة 
		بواسطة 23 من األلواح الفقریة.

بأخذ نظرة أمامیة للفقرات، نجد أنھا تتحاذى بشكل عمودي. وبأخذ نظرة جانبیة نجد 
أن المحاذاة للفقرات منحنیة تسمح باإلنحناء. الجزء العلوي (عنق الرحم) والمنطقة 

ر إلیھا باسم القعس ( اإلعوجاج). السفلى في الظھر منطقة منحنیة إلى الخلف. ویشا
 . المنطقة الوسطى منحنیة إلى األمام، ویشار إلیھا بالحداب الظھري

سمح للعمود الفقري لیكون عالي المقاومة للوزن الرأسي، حیث أن ھذه الوضعیة ت
أنحناءه یسمح بالمرونة. إذا كان الوزن كبیرا، قد یزید إنحناء العمود الفقري مؤقتا، مما 

الضغط على الفقرات. لذلك كان نقل األوزان على الرأس ممارسة تقلیدیة في یخفف 
بعض البلدان. فمن خالل حمل الوزن بھذه الطریقة، یتم االحتفاظ بمركز الثقل في 

 عضالت الظھر من الضغط.تعفى محور العمود الفقري و

ھو . والحبل الشوكي ھو الطریق الرئیسي لالتصال بین الدماغ وبقیة أجزاء الجسم
ھیكل طویل ھش، على شكل أنبوبي یمتد نحو األسفل من قاعدة الدماغ. الحبل الشوكي 

محمي بعظام الظھر (فقرات العمود الفقري). الفقرات تنفصل و تتوسد بواسطة 
 .أقراص مصنوعة من الغضاریف
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	معالجة إصابات العمود الفقري
 احتیاطات العمود الفقري:

		
 اإلشتباه في إصابات العمود الفقري مع:

 حوادث السیارات 
 اصطدام المركبات بالمشاة 
 سقوطال
 صدمھ أو رضھ شدیدة 
 حوادث الغوص 

	أي صدمة تجعل المریض ال یستجیب 

المخاوف من تقدیم اإلسعافات األولیة أن یسبب المسعف أحد 
ضررا أكبر للمصاب. مع إصابات العمود الفقري یمكن أن 
یحدث ھذا إذا كنت ال تتبع بعض القواعد األساسیة. العمود 

الفقري نفسھ یحتوي على الحبل الشوكي، والذي تتم من خاللھ 
 بأكملھ.إرسال جمیع الرسائل من الدماغ للسیطرة على الجسم 

 

إذا تضرر، ال یمكن عالج الحبل الشوكي، واعتمادا على مكان الضرر، سوف یؤثر على مستوى الشلل الذي سیحدث. تلف الحبل 
الشوكي في المنطقة السفلیة من الظھر یمكن أن یؤدي إلى فقدان استخدام الساقین، والضرر في الجزء العلوي من العمود الفقري 

 السیطرة على النظم الحیویة مثل التنفسیمكن أن یؤدي إلى فقدان 
	

	

ذا كنت تشك في إصابة في العمود الفقري ولكنك تحتاج لوضع المریض في وضعیة االنعاش ألنھ ال یمكنك الحفاظ على مجرى إ
 الھواء مفتوحا، حاول الحفاظ على استقامة العمود الفقري.

	

 إذا كنت بمفردك استخدم وضع اإلنعاش الذي تعلمتھ سابقا.
 إذا كنت مع مساعد واحد، احدكم یثبت الرأس بینما اآلخر یحرك جسم المریض

إذا كنت مع اثنین من المساعدین، ثبت الرأس، أحد المساعدین یحرك جسم المریض بینما یحافظ اآلخر على الظھر 
 مستقیم.

 (log roll)طریقة لف الجسم  إذا كان ھناك أربعة منكم، استخدم

قد ال یكون الشخص أصابھ أي ضرر جسیم في ظھره، ولكن من األفضل أن تكون طریقة التعامل معھ آمنھ خوفا من القیام 
بالمزید من الضرر. ھناك مكان واحد فقط یمكن أن یحدد إذا ما كان ھناك ضرر في الحبل الشوكي بالفعل وھو المستشفى لذلك 

		.وحتى وصول الطوارئ  توخي الحذر الشدید، واتركھم في نفس الوضعیة إن أمكن ذلك حتى یتم نقلھم إلى المستشفى

 العالج 
 استدعاء الطوارئ •
 ال تحرك المریض (إال إذا كان ھناك خطر یھدد حیاتھ) •
 فظ على استقرار العمود الفقري اح
  (ABC's)التحقق من ال  •
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	إصابات الرأس

إصابات الرأس یمكن أن تحدث بسھولة بالغة  عن طریق ضربة على الرأس، السقوط أو حوادث السیارات. یمكن حدوث 
ضرر في الدماغ عند السقوط والھبوط على قدمیك، حیث أن تأثیر اإلصطدام یمكن أن ینتقل في الجسم  لألعلى ویحدث تلف 

			.في قاعدة الدماغ

	ھناك أنواع عدیدة من إصابات الرأس

		ارتجاج - حیث یحدث إھتزاز للدماغ
	الدماغ نتیجة تورم أو نزیف فیحدث كسور في الدماغ بسبب قوة مباشرة أو غیر مباشرة.حیث یحدث ضغط على  –اإلنضغاط 

		حیث یتم تصدع للجمجمة -كسر 

	.المرضى الذین یعانون من إصابات الرأس ال یفقدون الوعي دائما، بالرغم من أن ھذا أمر شائع

	

 العالمات واألعراض 

الدوار واالرتباك ضطراب، سائل یخرج من األذنین واألنف ، الغثیان ، اعالمات وأعراض إصابة الرأس یمكن أن تشمل دم 
  .وتغییر الشخصیة، صعوبة في التحدث والصداع واأللم

إصابات الرأس تحتاج إلى أن یتم فحصھا من قبل المھنیین الطبیین، لذلك عملك كمسعف أولي ھو مراقبة المریض من حیث 
(ABC's)والتعامل مع أي نزیف خطیر .		

	
	العالج

 استدعاء الطوارئ
 قم بتثبیت الرأس والعمود الفقري

 (ABC's)افحص وتحقق من ال 

حاول أن تجعل المریض یستلقي و حافظ على مجرى الھواء مفتوح، إذا كان باإلمكان قم بدعم الرأس والرقبة في حالة وجود 
	.إصابة في العمود الفقري

 :(AVPU)وعي ھو مقیاس قیاس معترف بھ لتقییم إذا كان شخص ما فاقدا لل
A -  ھل المصاب متیقظ؟ -الیقظة 
V -  ھل یستجیب المصاب للصوت؟ -الصوت 
P -  ھل یستجیب المصاب لأللم؟ -األلم 
U -  إذن المریض ھو فاقد الوعي –ال استجابة 

	

تلقائیا نتیجة تمزق  أو یحدث (TBI)نزیف المخ ھو نزیف في الدماغ أو حولھ، والذي قد یكون ناجما عن إصابات في الدماغ 
	.األوعیة الدمویة، وھو شكل من أشكال السكتة الدماغیة، ویعرف أیضا باسم السكتة الدماغیة النزفیة
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	كسور العظام
العظام المكسورة أو اإلشتباه في كسور العظام یجب عدم 

تحریكھا وھذا ال یعني دائما ربط العظام. یجب توخي 
 . یمكنكضمادةالحذر لتجنب تحریك الطرف عند وضع أي 

بط رااستخدام مجلة مطویة كجبیرة مؤقتة أو جبیرة تجاریة. 
في حمالة الجبیرة من جانبي الكسر ووضع الطرف 

	لى حمالة مرتفعة.، ال عمنخفضة
	
	
	

في حال الخلع في الكتف یمكنك وضع الذراع في حمالة منخفضة واستخدام حمالة أخرى، مصنوعة من ضمادة طویلة، على 
 الذراع وحول الجسم لمنع الذراع من التحرك

باإلمكان تجبیر األصابع  باستخدام قلم أو مسطرة، أو ربطھا مع االصبع التالي. الساق المكسورة یجب تركھا واستدعاء 
	الطوارئ.

 .كسور ھي عبارة عن شقوق في العظمال
 الكسور المتقاربة أو المتھتكة عندما یكون العظم مكسورة تماما.

 عندما یثقب العظم الجلد.الكسور المركبة 
 تلف لألعصاب أیضا.الكسور المعقدة ھي عندما یحدث 

	الخلع تحدث عندما یخرج المفصل عن مفصل آخر.
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		إصابات األنسجة
ألربطة تربط المفاصل معا واألوتار تربط العضالت مع العظام. اإللتواء ھو ا

 .إصابة العضالت واألوتار. اإللتواء ھو إصابة في األربطة المحیطة بالمفصل
حمیعھا یتم التعامل معھا بنفس الطریقة والطریقة التي یجب أن نتذكرھا ھي 

 (RICE)المصطلح 
R - .راحة الطرف 

I – الثلج لتخفیف الورم. وضع 

C – الضغط  وبذلك یتم تحقق الراحة للطرف عن طریق الربط بضمادة 

E -  رفع الطرف للحد من التورم 

اإلصابة، ابحث عن تشوه، جروح مفتوحة، طراوه، تورم، تغیر في اللون، خذ بعین اإلعتبار اآللیة التي تسببت في 

 كدمات وفقدان الحركة.
 قم بتثبیت وعدم تحریك الكسر عن المكان الذي وجدت فیھ.

	

بتغطیة أي جروح مفتوحة مع ضمادات جافة نظیفة وال تضغط علی أماكن الکسور  قم
المحتملة. ھناك العدید من كمادات الثلج المتوفرة، بعضھا تكسرھا من المنتصف 

ببساطة لتعطیك الثلج مباشرة، والبعض اآلخر ھي عبارة عن كمادات جل وتوضع في 
	الفریزر.
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	إصابات أخرى
 أنواع الجروح:

 تھتك-
 شق أو جرح-
 ثقب حیث یكون ھناك فتحة في الجسم-
 كدمة-
 عضة أو لدغة  تحدث من الحیوانات والحشرات-
 السرعة حیث یدخل شيء ما من خالل الجسم ویخرج من الجانب اآلخر-
 البتر حیث یتم قطع جزء من الجسم-

 سلخ  حیث ینزع كامل الجلد عن الجسم 
	

 القلب إذا كان الجرح في الذراعین والساقینعند تضمید الجرح، أبدأ من أبعد جزء عن 
	

للتحقق ما إذا كان ھناك دورة دمویة طبیعیة، بعد وضع الضماد استخدام اختبار ملء الشعیرات الدمویة. الضغط على أطراف 
ل الاألصابع لمدة خمس ثوان، یجب أن تتحول أطراف األصابع إلى اللون األبیض ، قم بإزالة الضغط یجب أن یعود اللون خ

	.خمس ثوان یمكن القیام بھذا على أي جزء من الجلد

 اإلصابات والنزیف

ارفع الجزء المصاب إن أمكن قم بالضغط المباشر باستخدام ضمادة الضغط أو قطعة من الشاش، قم بإضافة المزید من الشاش  
إذا لزم األمر. إستدعاء الطوارئ إذا كان ھناك نزیف حاد. إذا كان الجرح ملوثا، اشطفھ بماء نظیف أو معقم. الجروح البسیطة 

 .قم بتنظیفھا ووضع ضمادة –

	األنف ( الرعاف)نزیف 

		اغالق األنف قم بإمالة الرأس لألمام وضع كمادات باردة على عظمة األنف.
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	إصابات أخرى
 نزع األحشاء

قم باستدعاء الطوارئ، غطي الجزء المصاب بضمادة معقمة أو رطبة ونظیفة. ال تحاول دفع األمعاء أو األعضاء إلى مكانھا.  
 .(ABC's)إبق المریض دافئا، انتبھ إذا تعرض المریض للصدمة، تحقق من ال 

	البتر
مادة كبیرة. إذا أمكن العثور على الجزء الجزئي بضثبت البتر استدعاء الطوارئ، السیطرة على النزیف بالضغط المباشر، 

المبتور، قم بلفھ بضمادة نظیفة أو معقمة وضعھ في كیس من البالستیك. وضع الكیس في وعاء من الثلج والماء. انتبھ لتعرض 
	. ال تضع الجزء المبتور في الماء أو الثلج مباشرة .(ABC's)المریض للصدمة، تحقق من 

	

	حاالت طوارئ األسنان
للنزیف، ضع قطعة مبللة من الشاش مع الضغط المباشر إلى المنطقة حتى یتوقف النزیف. یجب 

الحرص على عدم إعاقة مجرى الھواء أوالتسبب بخطر االختناق. إذا تم خلع األسنان، تجنب التعامل 
معھا بالقرب من الجذر، اغمرھا بالماء، أو قم بتخزینھا في الحلیب. ضع كمادة ضغط باردة على الفم 
من الخارج، على الخد أو الشفاه بالقرب من اإلصابة، للتخفیف من التورم واأللم. إذا وجدت أي أمور 

تھدد الحیاة، مثل صعوبة في التنفس، صدمة أو نزیف حاد، استدعي 999 أو 112 وقم بتوفیر الرعایة 
	.المناسبة. وبخالف ذلك یجب القیام بالعالج الطبي ورؤیة طبیب األسنان في أقرب وقت ممكن

	
	

 الخدش
المكان الذي یتضررفیھ الجلد قلیال ویتطلب الحد األدنى من الرعایة لتنظیف الجرح بالماء وتغطیتھ  

بقطعة من الشاش، إذا لزم األمر لحمایة الجرح. الخدش سوف یشفي بسرعة كبیرة، وأحیانا تبدو أسوأ 
 .مما ھي علیھ

 واللصقاتالجروح الصغیرة 

الصغیرة والبثور، یمكن تغطیة المنطقة بالصق. في محاولة لتجنب القطع المعقمة التي قد تتلوث عند مالمستھا إلى مع الجروح 
 أي شيء.
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 إصابات 

		البطن
یمكن أن یكون ھناك العدید من األسباب لحاالت الطوارئ في البطن. قد تشمل ال الحصر، نزیف داخلي، التھاب الزائدة الدودیة، 

  .انسداد األمعاء، الخ

	. (ABCS)استدعاء الطوارئ، واإلنتباه من تعرض المریض للصدمة، والتحقق من 

		إصابات السحق
دقیقة من وقوع اإلصابة. تراكم السموم  15القاعدة العامة ھي ترك المصاب في مكانھ إذا لم تتمكن من إزالتھ في غضون 

	.تكون السیطرة علیھ أفضل من قبل الطوارئ

 األشیاء المغروسة في الجسم	
القاعدة الرئیسیة ھي عدم نزع المسبب ألنھا سوف تسبب المزید من الضرر وفتح الجرح. استخدم الضمادات لتغطیة جانبي 

المسبب ولكن احرص على عدم الضغط على المسبب. قد یكون من األفضل عدم القیام بأي شيء إذا لم یكن ھناك مشكلة نزیف 
 خطیر

		

 السلخ
ما یتم سحب الجلد بعیدا. یمكن أن یحدث نتیجة حوادث مختلفة، من الحروق الخطیرة، أو بسبب األطراف العالقة وسحبھا عند

فیزال الجلد عنھا. یجب الحرص حیث أن العدوى ممكن أن تدخل بسھولة ویصبح من الصعب جدا العالج. الصدمة غالبا ما 
للمریض. تحدث 		

 النزیف الداخلي

 ھذا لیس شیئا یمكن للمسعف األولي إیقافھ، ولكن بإمكانھ عالج الصدمة للمریض وطمأنة المریض. مدد المریض مع رفع 
			.ساقیھ 15 – 30 سم  للسماح للدم بالتدفق إلى األعضاء الحیویة

 إصابة الصدر

تسبب مشاكل مثل ضعف أو ثقب األضالع المكسورة أو حتى المتصدعة مؤلمة جدا. في بعض الحاالت، إصابات الصدر قد  
الرئتین، والتي یمكن أن تكون مھددة لحیاة المریض ویمكن أن تتدھور حالة المریض بسرعة كبیرة مع انخفاض مستویات 

  .األوكسجین إلى مستویات خطیرة

خرج إلى ئل ستاألضالع المكسورة في بعض الحاالت یمكن أن تثقب الجلد أو تجرح الرئتین. إذا تضررت الرئتین فإن السوا
  .تجویف الصدر

السعال المصحوب بالدم یمكن أن یشیر إلى وجود مشكلة في الرئتین. إذا تم ثقب الرئة، قد تسمع الھواء یمر من خالل الجرح 
عندما ال تعمل   .(ERC2015)والدم سیكون أحمر قاني. جروح الصدر مثل ھذا ینبغي أن تترك مفتوحة وبدون تضمید

 .سیدخل الجسم في حالة نقص األوكسجین  الرئتین بشكل صحیح

 الصدر السائب	

 حیث تكسر األضالع في العدید من األماكن مما یتسبب في ظھور الصدر كما لو كان عائما 

			

	السل الرئوي

 .حیث تضعف الرئة
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	الحروق
 الحروق السطحیة

 ألم، احمرار الجلد، تورم

 الحروق الجزئیة
أبیض، سوائل الجسم تتسرب من مكان ألم، الذعة، لون جلد أحمر أو 

 الحرق.

 الحروق الكلیة
ألم حاد في موقع الحرق، الجلد متعدد األلوان (أسود / أبیض / رمادي / 

	أحمر)، فقدان شدید لسوائل الجسم

 العالج
			

 دقائق في أقرب وقت ممكن  10قم بإیقاف لذعان الحرق عن طریق تبرید الحرق بالماء الجاري البارد لمدة ال تقل عن 
	

أو ضمادة حروق ولف موضع الحرق بھا، ال تقم بلف الجزء المصاب لتجنب األضرار  طبقة رقیقة من الالصقاستخدم 
 الناجمة عن التورم

 حروق الكیمیائیةال
 الجارياغمرھا بالماء 

 استدعاء الطوارئ إذا كانت الحاالت شدیدة .

	للحروق الكلیة قم باستدعاء الطوارئ مباشرة 	

	  حروق الكھربائیةال

	

	eتأكد من أن المكان الذي حدثت فیھ األصابة آمن
	ابحث عن موضع دخول وخروج الحرق

Cانتبھ في حالة تعرض المصاب للصدمة 
 . (ABC's)تحقق  من 
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	إصابات العین
	الحروق

	ابعد المصاب من مكان اإلصابة
		م بتضمید كلتا العینین

	الكیماویات
	بعیدا عن العین الغیر مصابةاشطفھا بالماء الدافئ 

	قم بتضمید كلتا العینین
	طمأن المصاب وابقى معھ إن أمكن

	اختراق جسم ما للعین
 ال تقم بإزالة الجسم المخترق

 بتضمید الجسم في مكانھ مع الحرص على عدم الضغط علیھ أكثر في العینقم 
 استخدم كوب أو شيء مشابھ، وضمده في مكانھ وغطي العینین معا 

المرضى الذین  .قم باستدعاء الطوارئ إذا كانت ھناك حاالت خطیرة. التمس العالج الطبي المھني لجمیع أشكال إصابات العین
یجب علیھم إزالتھا. نحن نقوم بتضمید كال العینین لتجنب مزید من االصابة ألن كال العینین تعمل  یرتدون العدسات الالصقة

 .معا حتى لو كانت  احداھما مغطاة أو مغلقة
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	التسمم 
أوال، تأكد من أن السم الذي سبب األذى للمصاب ال یمكن أن یضر بك. من المھم تحدید السم، وإذا أمكن، الحصول على 

 د)للسم. السموم یمكن أن تؤكل، تستنشق، تحقن، تغرس أو تمتص (من خالل الجل (COSH)صحیفة 

	
 :ھناك نوعان رئیسیان من التسمم

		
 مثل التسمم الناجم عن بلع أقراص الدواء -لمصاب على التقیؤ نوع حیث أنھ من األفضل أن تُجبر ا .

مثل السم الذي یمكن أن یسبب التآكل عندما یخلط مع القيء ویسبب  -النوع الثاني ھو الذي من األفضل ترك السم في المعدة 
 مشاكل في الجھاز التنفسي الرئیسي

	العالمات واألعراض
 مستوى متغیر من الوعي

 الصدر والحلقإحساس باللذع في 
 التعرق الشدید

 صعوبة في التنفس
 استفراغ و غثیان 

		الھلوسة
		صداع الراس

 الحروق أو بقع حول الفم 
 تشنجات شدیدة في البطن

 العالج
اتبع  -استدعاء الطوارئ واستدعاء خدمات مراقبة السموم 

 توجیھاتھم.
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		العض واللسعات
أوال، مع العضة أو اللدغة، ما یؤذیھم من الممكن أن یؤذیك أیضا؟ العدید من 

	.المسعفین یصابون باألذى نتیجة عدم التأكد من أن المنطقة آمنة
	

 العضات
نزیف خطیر ھناك ، تحقق لمعرفة ما إذا كان (ABC's)ھذه یمكن أن تكون ناجمة عن الحیوانات، بما في ذلك البشر. تذكر ال 

	.ألنھ سیسبب مشكلة. عالج الجروح باستخدام أفضل الطرق التي تم وصفھا سابقا

 اللسعات
لجسم. استخدم بطاقة االئتمان لكشط المسبب مع بعض اللدغات، یجب الحرص على عدم ترك مسبب اللدغة أو جزء منھ داخل ا

	.خارج الجسم بدال من المالقط  ألنك لو ضغطت على المسبب قد یحقن المزید من السم في الجسم

	
	

	قد تكون اللسعات مھددة للحیاة - إذا كان لدى المریض رد فعل تحسسي شدید

	األشیاء المغروسة في الجسم ( الطعن)
ھي عدم إزالة أي مسبب مغروس في الجسم. القیام بذلك قد یسبب المزید من الضرر، وفتح الجرح وفقدان القاعدة الرئیسیة 

 المزید من الدم. وسوف یكون مخیفا جدا للمریض وللمسعف، ولكن حاول واتبع بعض الخطوات األساسیة.

شيء قد یكون أن ال تفعل شیئا، استخدام الضمادات لتضمید جانبي المسبب، احرص على عدم الضغط على المسبب. أفضل 
 شریطة عدم وجود مشكلة من نزیف خطیر.

یمكنك استخدام حمالة على شكل دونات، یمكن استخدامھا لتطویق المسبب. ومع أن الحماالت في معظم مجموعات اإلسعافات  
 األولیة لیست مناسبة لھذا.

غیر المباشر على نقاط الضغط. تحدث مع المریض طوال  باستخدام الضغطففكر إذا لم تتمكن من تطبیق الضغط على الجرح  
 .الوقت
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	الحساسیة
اللسعات، والمواد یمكن أن تكون ھناك ردود فعل مختلفة للجسم على 

في معظم الحاالت ردة الفعل تكون  .الكیمیائیة، والغذاء أو الغازات

معتدلة، بالرغم من عدم االرتیاح. على سبیل المثال، إذا لسعتك نحلة 
على یدك، سوف تتورم یدك وتألمك. بالنسبة للشخص الذي یعاني من 

سامھم رد فعل تحسسي أو صدمة الحساسیة المفرطة، فإن ردة فعل أج
سوف تكون عنیفة، مما یسبب قلقا شدیدا، احمرار الجلد وخاصة حول 

	.الرقبة والوجھ، وتورم في الفم واللسان والوجھ والرقبة، وتسارع في النبض 

كلما اصبحت رد الفعل أكثر شدة سوف یعاني المصاب من صعوبات في التنفس، وفي بعض الحاالت، توقف في الجھاز 	
  .التنفسي

الغذائیة مثل الفول السوداني عادة تسبب الحساسیة في األطفال والبالغین. حتى لو كان مقدار صغیر جدا من الجوز یمكن المواد 
  .أن یسبب للمریض رد فعل تحسسي وسیظھر بسرعة. إذا حدث ھذا تحتاج إلى استدعاء الطوارئ فورا

احصل على دوائھم. وعادة ما یحمل المصابون  اجعل المریض یجلس، وحافظ على ھدوئھ، وإذا كانت الحساسیة لدیھم،

. والبعض قد یكون لدیھم أقراص فقط. الحقن ھي جرعة  Pen, Emerade, Jext-Epiبالتحسس المفرط أدویة مثل  
 واحدة، قم بالحقن التلقائي لتوفیر جرعة من الدواء في الجسم وغالبا ما یدلك المصاب على ما یجب عملھ.

		.یمكن أن تحدث الحساسیة بسبب األدویة والسموم والنباتات، واستنشاق أو لدغ الحشرات 

	

											 								 	

	العالمات واألعراض
 مستوى متغیر من الوعي

		الھلوسة
		شعور باللذع في الصدر والحلق 

		التعرق المفرط  و صعوبة التنفس 
		استفراغ و غثیان

	تشنجات شدیدة في البطن والطفح الجلدي 

	العالج 
 استدعاء الطوارئ، ضع المریض في وضع مریح

 ابحث عن لدغات أو عضات واضحة
 حدد مكان الدواء الموصوف للمرضى من قبل، أو دواء االستنشاق أو الحقن اآللیة

 ساعد المریض على استخدام الجھاز

	.بمجرد إعطاء الدواء، عادة ما یبدأ المریض بالتحسن في غضون دقائق. ومع ذلك، فإنھا ال تزال حالة طارئة
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	حاالت الطوارئ بسبب البرودة والسخونة في الجسم 
الجسم فعال جدا في الحفاظ على درجة الحرارة الصحیحة في ظروف الحرارة والبرد. یمكننا الذھاب للتزلج في ظروف تجمد 

 أو اإلستلقاء على شاطئ حار ومشمس.

 نحن نتحكم بدرجات الحرارة بوسائل مختلفة: فنحن نلبس أو نخلع المالبس ، ننتقل إلى الظل أو نسبح للشعور بالبرودة، أو 
 نجلس بجانب المدفئة للشعور بالدفء. ھذه إجراءات واعیة، واختیارتنا.

لدى أجسامنا أیضا میزان حرارة آلي، یحافظ على درجة الحرارة عن طریق ضبط الدورة الدمویة والنبض فقد نرتجف عندما 
 نشعر بالبرد لتدفئة أجسامنا ونتعرق لتبرید أجسامنا.

ى ة إلالمشاكل عندما ال یعمل میزان الحرارة في أجسامنا بالشكل الصحیح بسبب وصول درجات الحرارقد تحدث العدید من 
 حددودھا الدنیا والعلیا.

	

	التشنجات الحراریة
اق، والتصلب، وتصلب البطن، والغثیان والقيء في بعض األحیان، والوضع العقلي الغیر فقدان الوعي، والدوخة، واإلرھ

	.طبیعي، وتشنجات العضالت الشدیدة / األلم

		العالج 
اخرج المریض من البیئة الساخنة الموجود فیھا، تبرید المریض، وإزالة المالبس الضیقة وإعطاء رشفات من الماء إذا تحملھا 

	.المریض

	الحرارياإلجھاد 
	.جلد رطب، ودافئ، وبشرة شاحبة، وضعف، دوار، صداع، غثیان وقيء

	العالج
اخرج المریض من البیئة الساخنة المتواجد فیھا، برد المریض بلطف، وإزالة المالبس الضیقة وإعطاء الماء إذا كان بإمكانھ. 

	. (ABCS)إذا لم یتحسن المریض استدعي الطوارئ وراقب ال 

	

 ضربة الشمس

ھذه حالة مھددة للحیاة، حیث یفشل میزان الحرارة في أجسامنا بسبب درجة الحرارة القصوى. مع ضربة الشمس، ال تعطي 
		المریض أي شيء یشربھ. أكثر العالمات وضوحا في ضربة الشمس ھي أن المریض لم یعد یعرق وجلده جاف.

 بشرة جافة أو رطبة، وعادة ما تكون حمراء 

 عة جدادرجة حرارة الجسم مرتف

		غیبوبة أو اإلقتراب من الغیبوبة

 
 العالج 

	
في جمیع األوقات حتى وصول الطوارئ، اخلع   (ABCs)استدعي الطوارئ فورا، اخرج المریض من البیئة الساخنة،راقب ال 

 مالبس المریض عند الضرورة، ال تعطیھ أي شيء للشرب، قم بتبرید المریض بلطف بواسطة منشفة مبللة أو خرطوم ماء.
عامل مھم مع أي مشكلة تتعلق بالحرارة ھي الجفاف. لذلك دائما تأكد من شرب الكثیر من الماء لترطیب جسمك لتمكینھ من 

 حكم في درجة حرارتك.الت
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 العوامل التي تؤثر على حاالت البرد الطارئة
 الطقس
 العمر

 اسباب طبیة موجودة مسبقا
 تناول الكحول أو المخدرات

 المالبس
	

	انخفاض حرارة الجسم 
رجفة، شعور بالخدر، بطء في التنفس، نبض بطيء، كالم متداخل، انخفاض في  

	.بالبرد، عدم شعور باأللم في أجزاء الجسم، والموتمستوى الوعي، قساوة، شعور 

.	
 عالجال

	

	قم بإبعاد المریض من البیئة الباردة.
قم بتدفئة المریض بلطف عن طریق خلع المالبس الرطبة عن المریض 

 وتغطیة المریض ببطانیة جافة
	إذا لم یتحسن المریض وظھر علیھ عالمات انخفاض الوعي أو اصبح فاقدا للوعي، فقم باستدعاء الطوارئ

	
	

	 من المھم أن تدفء المریض برفق وببطء، ال تعرضھ لحرارة الشدیدة

 قرصة البرد
حیث یتجمد الجلد ویصبح أحمرأو أبیض ومؤلم. یمكن معالجتھ عن طریق إخبار المصاب بوضع أصابعھم تحت أذرعھم 

	.لتدفئتھا

		
 عضة البرد

	
 مظھر شمعي للجلد

 لون مشوه 
 خدر

 (عادة أصابع الیدین والقدمین) نتیجة التعرض للبرد لفترات طویلةورم األطراف ت

 العالج 
	

 التماس المساعدة الطبیة الفوریة.
 ال تفرك المنطقة المصابة. 

 إعادة تدفئة الجزء المصاب بالماء الدافئ، ولیس الساخن.
 ال تقم بإعادة تدفئة المنطقة إذا كان من الممكن أن تتجمد مرة أخرى.
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	تقییم المرض
عند القیام بتقییم المرض، تذكر أن المرض یُعرف بأنھ حالة غیر صحیة للجسم، وقد تتعامل مع شخص یشعر بسوء طفیف أو 

 شخص لدیھ مشكلة طبیة أساسیة

	 S.A.M.P.L.Eھناك عملیة بسیطة لتقییم الشخص یمكن اتباعھا، یمكن تذكرھا باستخدام اإلختصار 
	

S -   ابحث عن عالمات مثل درجة الحرارة ولون البشرة ومعدل النبض. اسأل المریض أسئلة لتحدید  –العالمات واألعراض
	.األعراض، مثال لو كانوا یشعرون بالتوعك، لدیھم غثیان أو ألم أو عدم راحة

	 		A.- الحساسیة - اسأل المریض إن كان لدیھ حساسیة من أي شيء، مثل بعض أنواع األغذیة، واللسعات والمضادات الحیویة

M -   اسأل المریض إذا كان یتناول أي دواء، إذا كان كذلك، اسألھ إذا أخذه الیوم –الدواء.	

	
P -   أي حاالت طبیة مثل الربو والسكري والذبحة الصدریة أو  اسأل المریض إذا كان لدیھم -الحاالت الطبیة الموجودة مسبقا

	.الحساسیة المفرطة

L -   اسأل المریض متى أكلت وماذا أكلت. ھذا سیعطیك فكرة عن سبب شعورھم  بعدم االرتیاح و یمكن أن یشیر  -آخر وجبة
	.ما إذا كان شيء تناولھ أو لم یتناولھ مؤخرا أثر على مستوى السكر في الدم

	
E -   اسأل عن األحداث التي أدت إلى عدم شعور المریض باإلرتیاح. على سبیل المثال مرضى السكري الذین  –األحداث

كانوا یشعرون بالتوعك لعدة ساعات أو أیام یمكن أن یعانوا من ارتقاع سكر الدم، أو إذا كان مریض السكري شعر بالتوعك  
	.فجأة ذلك من الممكن أن یشیر إلى نقص سكر الدم
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	السكتة الدماغیة
یمكن أن تحدث السكتة الدماغیة عندما تنغلق األوعیة الدمویة في الدماغ أو تتمزق، مما یسبب نقص حاد في األوكسجین في 

	.الدماغ

		

 إذا كنت تشك في السكتة الدماغیة، یجب علیك استدعاءالطوارئ على الفور

	العالمات واألعراض 
الضعف، والخدر، نوبات، فقدان السیطرة على األمعاء / المثانة، وتغییر في مستوى الوعي، الصداع المفاجئ، االرتباك، 

ضعف أو عدم وضوح الرؤیة، وعدم القدرة على الكالم أو كالم مشوش، صعوبة في التنفس، شلل لجانب واحد من الجسم، 
	.وصعوبة الحفاظ على توازن الجسم، والغثیان والقيء

	
	العالج 

، واستدعاء الطوارئ، والتحقق من ال  (FAST)التعرف على عالمات السكتة الدماغیة واألعراض باستخدام اإلختصار 
(ABCs) ال تعطي المریض شیئا من الطعام أو الشراب .. 

ضع المریض في وضعیة اإلنعاش إذا كان فاقدا للوعي، لكنھ یتنفس بشكل فعال ولیس ھناك 
  .رقبة أو إصابة في الظھراشتباه في اصابة الرأس، ال

F - ھل وقع وجھھ على جانب واحد؟ –وجھ ال 

A -  ھل یمكنھم رفع ذراعیھما معا؟ -الذراعین 

S -  ھل كالمھم متداخل؟  –الكالم 

T -  استدعاء الطوارئ فورا -الوقت 

	

كلما اسرعت في التعرف على إصابة أحد األشخاص بالسكتة الدماغیة، وكلما تلقوا العالج 
  .الطبي اسرع، كلما أمكن إنقاذ جزء أكبر من الدماغ، مما یتیح للمریض الحصول على قدر أكبر من االنتعاش

 السكتة الدماغیة یمكن أن تحدث دون أي سبب واضح، للناس في أي سن، لكن ھناك عوامل قد تزید من احتمال حدوثھا.
 .د یتم تخفیضھا من خالل تغییر نمط الحیاة أو الدواءبعض ھذه العوامل ھي أمور ال یمكن تغییرھا، والبعض اآلخر ق

	
	المالحظات

منھم تحت  10،000شخص سنویا، كما أن أكثر من 150000یقدر عدد المصابین بسكتة دماغیة في المملكة المتحدة بنحو 
سكتة الدماغیة ھي حالة وفاة بسبب السكتة الدماغیة كل عام في المملكة المتحدة. ال 67،000سن التقاعد. ھناك أكثر من 

من جمیع  ٪9المسبب الثالث األكثر شیوعا للوفاة في إنجلترا وویلز، بعد أمراض القلب والسرطان. وتشكل السكتة الدماغیة 
من الوفیات بین النساء في المملكة المتحدة. السكتة الدماغیة لدیھا تأثیر أكبر في التسبب في اإلعاقة  ٪13الوفیات بین الرجال و 

 أي مرض مزمن آخر أكثر من

شخص من إعاقات متوسطة إلى شدیدة نتیجة للسكتة الدماغیة. ویشغل مرضى السكتة الدماغیة  300 000ویعاني أكثر من 
	.من األسرة في غرف المستشفیات ٪25من جمیع أسرة المستشفیات في الطوارئ و  ٪20حوالي 
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		الربو 
الشعیبات الصغیرة التي تحمل الھواء من  الربو ھو حالة تؤثر على الشعب الھوائیة،

 وإلى خارج الرئتین

عندما یتعرض الشخص المصاب بالربو لشيء یثیر تھیج مجاري الھواء (مسبب 
الربو)، فإن العضالت المحیطة بجدران المجاري الھوائیة تضیق بحیث یصبح مجرى 

 فاخ. في بعضالھواء أضیق وتصبح بطانة المجاري الھوائیة ملتھبة وتبدأ في االنت
  .األحیان یتراكم مخاط لزج أو بلغم، والتي یمكن أن تزید من تضییق الشعب الھوائیة

من  مما یجعل -كل ھذه العوامل تتسبب في أن تصبح الشعب الھوائیة أضیق و متھیجة 
ملیون شخص في  5.4الصعب التنفس و یؤدي إلى ظھور أعراض الربو. یتلقى 

  .ملیون طفل في المملكة المتحدة حالیا العالج للربو 1.1العالج للربو. یتلقى المملكة المتحدة حالیا 

أسر في المملكة المتحدة، وأحیانا بغض النظر عن مدى حرص الناس على أخذ  5ھناك شخص مصاب بالربو من  بین كل 
الغبار، والحساسیة أو التغیر في دواء الربو وتجنب المھیجات إال أنھم ال یزالون عرضة لنوبات الربو. ممارسة الریاضة، و

 درجات الحرارة ھي من المھیجات المعروفة.
مما یجعل من الصعب التنفس و یؤدي إلى ظھور  -كل ھذه العوامل تتسبب في أن تصبح الشعب الھوائیة أضیق و متھیجة 

 أعراض الربو.

 :عادة ما یحمل مرضى الربو نوعین من أجھزة االستنشاق	

 عالج نوبات الربوالذي ھو ل -األزرق 
 وھو عالج وقائي –البني  

	
	العالمات واألعراض

ضیق في التنفس أو الصفیر، یمیل إلى األمام حتى یستطیع التنفس، غیر قادر على الكالم أو احداث صوت، ازرقاق الشفاه 
	.واألظافر، رطوبة الجلد، التنفس السریع

	

	العالج
في مكان مریح. اسأل المریض إن كان یعاني من الحساسیة أو الربو أو استدعي الطوارئ وحافظ على ھدوء المریض. ضعھ 

 .أي حالة طبیة أخرى. ابحث عن لدغات واضحة أو لسعات

اسأل المریض إذا كان لدیھ ربو واعثر على دواءه إذا كان لدى المریض جھاز استنشاق أو حقن آلیھ، ساعده على إیجادھا 
 . (ABCS)واستخدامھا، وراقب ال 

ت نوبة الربو، قد یخفف جھاز االستنشاق (الصورة السفلیة الیمنى) األعراض في بضع دقائق، ولكن دائما كن جاھزا في حاال
الستدعاء الطوارئ إذا لزم األمر. ویمكن استخدام فاصل مع جھاز االستنشاق كما ھو مبین في الجزء السفلي األیسر من ھذه 

 .الصفحة

Activate	EMS	and	keep	the		
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	السكري
مرض السكري مرض یحدث نتیجة ارتفاع كبیر في نسبة الجلوكوز في الدم ألن الجسم لم 

یتمكن من استخدام الجلوكوز بالشكل الصحیح. الجلوكوز یأتي من ھضم األطعمة 
والمشروبات التي تحتوي على الكربوھیدرات، ویتم إنتاجھ أیضا في الكبد. الكربوھیدرات 

ثیرة، بما في ذلك األطعمة النشویة مثل الخبز والبطاطا تأتي من مصادر مختلفة ك
  .والفاصولیا والفاكھة ومنتجات األلبان والسكر وغیرھا من األطعمة الحلوة

األنسولین حیوي للحیاة. وھو ھرمون ینتجھ البنكریاس ویساعد الجلوكوز في الدخول للخالیا 
 .وبشكل عام ھو الحیاة لحیاتناحیث یستخدم كوقود للطاقة حتى نتمكن من العمل واللعب 

	

	العالمات واألعراض
	.تغیر في مستوى الوعي، وتغیر في الشخصیة، التھیج، والضعف، والدوخة، وصعوبة في التنفس، برودة في الجلد ، والغیبوبة

		داء السكري من النوع1 	
مستویات السكر یومیا وحقن األنسولین یحدث نتیجة فشل الجسم في إنتاج األنسولین وعادة ما یتطلب من الشخص مراقبة 

	.من المصابین ٪10یمثل  1للسیطرة على حالتھم. النوع 

	داء السكري من النوع 2 
ھذا النوع یحدث نتیجة فشل الخالیا في استخدام األنسولین بالطریقة الصحیحة. في بعض األحیان ھذا السبب جنبا إلى جنب مع 

 نقص األنسولین.

كثر شیوعا ویمكن أن یصیب األشخاص في عمر متقدم. ویمكن السیطرة علیھ من خالل النظام الغذائي و ھو الشكل األ 2النوع 

 األدویة
 ارتفاع سكر الدم

	 	 )ABCs(قم باستدعاء الطوارئ. إذا كان المصاب فاقدا للوعي، ضع المریض في وضعیة االنعاش. مراقبة ال
		

	نقص سكر الدم 
ساعد المصاب على الجلوس وقم بإعطائھ شيء لیشربھ أو حلویات. قم بمراقبة المریض واعمل على طمأنتھ. استدعي 

 (ABCs)الطوارئ إذا استمرت األعراض. إذا كان المریض فاقدا للوعي، ضع المریض في وضعیة االنعاش. قم بمراقبة ال 
 ن انخفاض السكر. غم من الجلوكوز إذا كان یعاني م 20 -15. إعطي المریض 

ملیون یعانون من مرض السكري  2.7ملیون شخص مصابون بمرض السكري في المملكة المتحدة،  3.2یوجد حالیا أكثر من 
من النوع الثاني، وھناك أكثر من نصف ملیون شخص یعانون من مرض السكري من النوع الثاني مصابون بالمرض وال 

 .یعرفون ذلك
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	النوبات والصرع
یرجع سببھا ف). أما النوبات fitsأحیانا ویعرف الصرع بأنھ اإلصابة بنوبات متكررة (تسمى 

إلى إطالق مفاجئ لنشاط كھربائي زائد في الدماغ، مما یسبب انقطاعا مؤقتا في الرسائل 
المعتادة التي تمر بین خالیا الدماغ. یؤدي ھذا االضطراب إلى توقف رسائل الدماغ أو 

  .اختالطھا
ماغ ھو المسؤول عن جمیع وظائف الجسم، لذلك الذي تواجھھ خالل النوبة یعتمد على الد

أین في الدماغ بدأ نشاط الصرع وكیف وبأي سرعة أنتشر. لھذا السبب، ھناك العدید من 
 أنواع النوبات وكل شخص سوف یواجھ الصرع بطریقة فریدة من نوعھا .

	
	
	

		اإلسعافات األولیة األساسیة للنوبات
 یجب عملھ ما

حمایة الشخص من أن یصیبھ مكروه (إزالة األشیاء الضارة)، حاول تغطیة رأسھم، ابحث عن بطاقة ھویة الصرع أو البطاقة 
التي یرتدیھا من عنده حالة طبیة مماثلة، ساعدھم على التنفس من خالل وضعھم بلطف في وضعیة اإلنعاش. بمجرد انتھاء 

 وإبقى بجانب المریض حتى یتحسن. النوبة، حاول طمأنة المریض بھدوء
		

		ما ال یجب فعلھ
تكبیل الشخص، وضع أي شيء في فم الشخص، محاولة تحریك الشخص إال إذا كانوا في خطر، إعطاء الشخص أي شيء 

	حاول إبقاء المریض في الجوار..  لیتناولھ من الطعام والشراب حتى یتحسن كلیا

	
  ...استدعاء سیارة اإلسعاف إذا

كنت تعلم أنھا النوبة األولى للشخص. استمرار النوبة ألكثر من 5 دقائق. نوبھ قویھ تتبعھا نوبھ أخرى دون أن یستعید المصاب 
		.كامل وعیھ بینھما أو إذا أصیب الشخص أثناء النوبة. وشعرت بحاجة الشخص إلى العنایة الطبیة العاجلة

	

 مالحظات
وربما یكون لدى الشخص أكثر من نوع واحد. الصرع یمكن أن یصیب أي شخص، نوع مختلف من النوبات،  40ھناك حوالي 

أشخاص یعاني من الصرع في المملكة  103أو شخص من بین  600000في أي عمر وفي أي مرحلة من مراحل الحیاة. 
 تنتابھم نوبات.من األشخاص الذین یعانون من الصرع في المملكة المتحدة ال  ٪52المتحدة. الصرع ھو حالة عصبیة. فقط 

	

 20من المصابین بالصرع یمكن أن ال تكون لدیھم نوبات إذا تلقو العالج الصحیح. واحد من كل  ٪70وتشیر التقدیرات إلى أن 
قد یتعافون منھ  20شخصا سیصاب بنوبة واحدة في وقت ما من عمره. العدید من الناس الذین یعانون من الصرع دون سن 

العدید من المصابین بالصرع یتعرضون للتمییز بسبب الجھل بحالتھم المرضیة. في المملكة المتحدة، عندما یكبرون. وال یزال 
یغطي قانون التمییز ضد اإلعاقة األشخاص المصابین بالصرع. یمكن للغالبیة العظمى من المصابین بالصرع أن یشاركوا في 

مة البسیطة عند االقتضاء. الموت المفاجئ غیر المتوقع في نفس األنشطة التي یقوم بھا أي شخص آخر، بمساعدة تدابیر السال
 حالة وفاة سنویا في المملكة المتحدة. 500الصرع ھو تفسیر 
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	تعریف بالمصطلحات
(ABCs)  -  .یشیر إلى تسلسل األولویة لتقییم ترتیب الرعایة األولیة 

A –  ،مجرى الھواءB –  ،التنفسC –  الضغط على الصدر(CPR)  ،D –  ،الصدمات الكھربائیةS –  النزیف الخطیر أو
 الصدمة أو إصابة العمود الفقري.

	AED – جھاز الصدمات الكھربائیة	

	BP – ضغط الدم		

	BMP – عدد دقات القلب لكل دقیقة	

	Child – العمر من سنة وحتى البلوغ	

	COSHH – السیطرة على المواد الضارة للصحة	

	CPR – اإلنعاش القلبي الرئوي	

	DRAB –أولویة تسلسل العنایة األولیة	

D-  ،الخطرR – ،اإلستجابةA –  ،مجرى الھواءB-  التنفس وفي بعض األحیان تضافC  للضغط على الصدرCPR 

	EMS – الخدمات الطبیة الطارئة		

	ERC – األوروبي اإلنعاش مجلس	

	FAST - تستخدم في تحدید السكتة الدماغیة، الوجھ، الذراعین، الكالم والوقت

	HSE 	الصحة والسالمة التنفیذیة	

Infant - السنة عمر وحتى الوالدة عمر من الرضیع 	

ILCOR لجنة االتصال الدولیة لإلنعاش	
PPE	 - 	معدات الحمایة الشخصیة	

RIDDOR -  1995لإلبالغ عن األمراض والحوادث الخطرة لعام 

	SAMPLE - 	
الحاالت  Pاألدویة،  Mالحساسیة،  Aعالمات / أعراض،  Sتستخدم لتذكر األشیاء التي تبحث عنھا عند تقییم األمراض. 

	المریض مع حصلت التي آخر وجبة وآخر األحداث Lالطبیة الموجودة مسبقا، 

	 المریض على تالحظھا أمور – العالمات    

SCA – المفاجئة القلبیة السكتة	

أمور یعاني منھا المصاب  – األعراض 			

VF – البطیني الرجفان	

	VT - البطیني القلب دقات انتظام عدم 
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ProTrainings	Europe	Ltd	
650	The	Crescent	

Colchester	Business	Park	
Colchester,	Essex	CO4	9YQ	

Email	support@protrainings.eu	
Web	www.protrainings.eu	

Phone	01206	805359	
	

 ملخص 
إذا كنت قد أكملت دوراتنا على االنترنت، سوف تكون قادرا على تحمیل وطباعة الشھادة الخاصة بك على االنترنت بمجرد 
اجتیاز االختبار. إذا أكملت دورة دراسیة، ستحصل على شھادة جداریة للتدریب المتقدم وبطاقة المحفظة، على غرار ما ھو 

 ادتك المعتمدة من منطقة تسجیل الدخول للتدریب المتقدم الخاصة بك. مبین أدناه. مع أي إصدار یمكنك تحمیل شھ

  .ابحث أیضا عن التنزیالت والروابط األخرى

 لمزید من المعلومات حول اإلسعافات األولیة والقصص الطبیة.   www.firstaidshow.comقم بزیارة

 اص.أو ارسالھا إلى بریدك الخ  iTune  ،Rekuمتوفرةعلى شبكة اإلنترنت، 

إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة إضافیة أو ترغب في الحصول على معلومات عن ھذه الدورة أو أي دورة تدریب متقدم، البرید 
 .805359 01206أو االتصال   support@protrainings.euاإللكتروني

 

	


