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االسعافات األولية
هي اإلجراءات التي يمكن لألفراد الموجودين في مكان الحادث أو الناقلين للمصاب تقديمها
قبل وصوله إلى مركز الرعاية الصحية .
وقد تكون هذه اإلسعافات هي الفاصل بين الحياة والموت في كثير من األحيان.
لذا فالتدرب على التصرف السليم إضافة لعامل السرعة عنصران أساسيان في اإلسعاف
األولي
القواعد األساسية في اإلسعاف األولي:
 - 1إبعاد المصاب عن مصدر الخطر .
 - 2فك األربطة واألحزمة والمالبس الضيقة
 - 3تمزيق أو قص المالبس حول مكان الجرح أو اإلصابة .
 - 4إذا كان المصاب في حالة إغماء :إبحث عن أي جسم غريب في الفم كاألسنان الصناعية أو
بقايا القيء وأزلها وأمل رأسه جانبا والى األسفل إذا أمكن واجذب لسانه إلى األمام حتى ال
يختنق.
 - 5إذا كان التنفس متوقفا أجر له تنفسا صناعيا من الفم للفم فورا .
 - 6في حالة وجود نزف ظاهر يوقف النزف بالضغط على موضع النزف باألصابع أو بقطعة
قماش نظيفة أو يربط النازف في مكان أعلى من الجرح برباط ضاغط
 - 7في حالة االشتباه في وجود نزف داخلي يجب اإلسراع في نقل المصاب لمركز
الرعاية الصحية ،وعالمات النزف الداخلي هي  :قلق المصاب  ،وشكواه من العطش ،
وسرعة تنفسه  ،وشحوب لونه وبرودة جلده وسرعة النبض وضعفه  ،مع عدم وجود
إصابة ظاهرة .
 - 8إذا كان في حالة ضربة شمس( :أي ال يوجد تعرق  ،حرارته مرتفعه  ،الجلد أحمر
وساخن ) يمدد المصاب بعيدا عن الشمس ورأسه أعلى من قدميه مع غمس أطرافه في ماء
بارد مثلج .
 - 9ال يعطى المغمى عليه أي شيء بالفم.
 صندوق اإلسعافات:
 اإلسعاف األولي هو الرعاية العاجلة إلنقاذ حياة مصاب يحتاج إلى تدخل فوري عندما ال
تكون الرعاية الطبية متيسرة أو يكون طريق الوصول ألقرب مركز إسعاف سيستغرق
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الكثير من الوقت .وهو الخدمة التي يعتمد عليها إنقاذ حياة شخص أصيب في حادث  -أو
اعتراه مرض حاد مفاجئ و منع المضاعفات أو الزيادة في اإلصابة  ..و من هنا جاءت
ضرورة وجود صندوق لإلسعافات األولية أو شنطة لإلسعافات األولية الذي سنتكلم عنة
بشيء من التفصيل اآلن
 مكانه:
يجب توفير "صندوق اإلسعاف " في المنزل و في المدرسة و في السيارة و أثناء القيام
مكان مرتفع و آمن بعيدا عن متناول
بالرحالت الجماعية  .و يجب أن يكون موضوعا في
ٍ
األطفال و له قفل  .كما يجب أال يطلب من الطفل إحضار أي دواء يتناوله من الصندوق
مباشرة
 محتوياته:
يحتوي الصندوق على األدوات و األدوية التالية :
األدوات  :قطن وشاش طبي – أربطة مختلفة المقاسات – مشمع الصق – حقن بالستيك
من النوع الذي يستخدم مرة واحدة و يرمى بعد ذلك مقاسات مختلفة – ترمومتر طبي
لالستعمال عن طريق الفم و آخر عن طريق الشرج – خافض لسان خشبي لالستعمال
مرة واحدة – كيس للماء الساخن – كيس للثلج – حقنة شرجية – علبة بها قطن وشاش
معقم – قطع خشبية تستعمل جبائر .
 األدوية  :مطهر طبي – صبغة يود – مسكنات – مضادات للتقلص (للمغص) – بودرة
سلفا – محلول معالجة الجفاف بالفم لألطفال.
العناية به وتنظيمه
من األمور الهامة أن يكون صندوق اإلسعاف معتنى به من حيث الترتيب والنظافة و أن
يتم تعويض األدوات التي تستعمل وتستهلك أوال بأول  ،و أن توضع المهمات و األدوية
مرتبة بالصندوق بحيث يسهل أخذها لالستعمال بسهولة وبسرعة.
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الدرس االول:
العالمات الحيوية
 العالمات الحيوية :Vital Signهي العالمات التي تستطيع من خاللها معرفة بأن الجسم
او وظائف الجسم في وضعها الطبيعي ام ال.
 وهـــــي كــا آلتـــي -:
 - النـبـض Pulse:وهو عدد ضربات او دقات القلب في الدقيقه.
 الــمعدل الــطبيعي=  100 -60نـبضـه /دقيقه .ويزدادعند االطفال حديثي الوالده.
 أماكن قياس النبض بالجسم:
أ) بجانب تفاحة آدم ( الحلق) Carotid .
ب) في عضلة العضد Brachial .
ت) في مفصل اليد (الرسغ) Radial


عند قياس النبض يجب مالحظة ما يلي :
 -6معدل النبض .
-2انتظام النبض .
 -3حجم النبض .
 -4حالة الجدار الشرياني
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 يرتفـع النـبض فـي حـاالت طبيعيـة  :مثـل :
 -1اثنـاء ممـارسـة الـرياضـة .
 -2الخوف واألنفعال الشديد .
 -3حاالت القلق النفسي .
هذه الزيادة تعتبر طبيعية وليس لها مدلول مرضي ،.
 يـرتفـع النـبض بسبب مـرض آخر ( عرض لمرض )  ،مثـل :
 -1الحمـى تسبب إرتفاع معدل النبض .
 -2الصدمة .
 -3حاالت اإلضرابات الهرمونية .
وغيرها من االضطرابات واألمراض

 ) درجة الحرارة Temperature :-
وهي درجة حرارة الجسم وتقاس بجهاز يدعى الثيرمومتر Thermometer
درجة الحراره الطبيعيه = 31.3ـــ 3..3

 مواقع قياس درجة الحرارة بالجسم :
أ) تحت السان Oral .
 ب) الجبين (الجبهة) باليد
ولألطفال تقاس
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 ت) تحت اإلبط Axilla .
 ث) فتحت الشرج Anal .
 ج)االذن Ear
 الــتــنـفـس Respiration :-
هو عدد مرات الشهيق والزفير
المعدل الطبيعي  / 24 - 62دقيقه
قصور النفس اقل من 62يدعى (Hypoventilationنقص تنفس ))
زيادة النفس اكثر من 24تدعى Hyperventilation
 الـــضــغــط Blood Pressure :-
هو كمية ضخ القلب للدم.
المعدل الطبيعي = 01/621
او  621زائد او ناقص  61على  01زائد او ناقص 61
ويقاس عن طريق العضد بأجهزه تسمى السماعه Stethoscope
و جهاز الضغط Sphygmomanometer .
 كيف نقيس ضغط الدم
ثمة أنواع عديدة من معدات قياس ضغط الدم ،ولبعضها عيار طويل يشبه ميزان الحرارة.
ولبعضها ميزان مستدير مثل الساعة.
تجهز معدات قياس ضغط الدم عادة بساعة.
 أخبر االمريض ع ّما ستفعل قبل أن تقيس ضغط الدم .ثم اتّبع الخطوات التالية::
 . اربطي الطوق حول العضد المجرد من الثياب.
 .2اقفلي الصمام على الكرة المطاط بإدارة البرغي إلى اليمين ،فيصبح الصمام أقصر.
 .3جسي النبض تحت الكوع من داخل الذراع ،وضعي السماعة فوق مكان النبض ،قد ال
تحسّين النبض أحيانا ً ،فإذا لم تجسّي النبض فضعي السماعة في وسط ثنية الجلد في
باطن الكوع.
 .4انفخي الطوق بواسطة كرة المطاط.
 .3كلما نفخت تحرك عقرب ساعة الضغط فإذا وصل إلى  211أوقفي النفخ.
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 .1ثم أرخي الصمام قليال ً ليخرج الهواء ببطء.
 ..عندئذ يأخذ العقرب في التحرك نزوال ً (إذا بقي الصمام مقفال ً توقف العقرب عند
.)211
 فيما يخرج الهواء تسمعين نبض المرأة بالسماعة .الحظي أين كان العقرب لحظة بدأت
تسمعين النبض (هذا هو العدد األعلى) ولحظة أخذ النبض يختفي أو يخف كثيرا ً (هذا
هو العدد األسفل
 هذه هي أهم العالمات الحيويه في الجسم ولكن هناك عالمات أخرى نتطرق اليها
سريعا ُ وهي كاآلتي:
 -#درجة الوعي :هل المصاب واعي ام فاقد للوعي.
ويتم التاكد من المريض عن طريق إيقاضه او تحريكه او سؤاله.
 -#اإلحساس باأللم  :ويتم التاكد بفرك او قرص اذن المريض بتأني او حك قبضة اليد
للمريض.
 - لون الجلد :
 اللون االحمر :يدل على ارتفاع ضغط الدم: اللون الشاحب :نقص كمية الدم نتيجة هبوط ضغط الدم. اللون األزرق :انخفاض نسبة االكسجين بالدم. اللون االصفر :دالله على وجود أمراض بالكبد. -#حدقة العين  :وتعرف من إتساعها او ضيقها بتسليط الضوء عليها.

8

الدرس الثاني :
االسعافات االولية لدخول االجسام الغريبة في
(االنف ـ االذن ـ العين ).
األجسام الغريبة فى األنف:
-6 

يتنفس المصاب من فمه إلى أن يتم إزالة الجسم الغريب.

 -2 يجب أال يحاول المصاب التنفس من أنفه حتى ال يدخل الجسم الغريب إلى مكان
أعمق.
 -3 ال تقم بإدخال الجسم الغريب باى آلة.
 -4 يحاول المصاب النفخ بلطف إلخراج الجسم الغريب وإذا لم يخرج فال يعيد ذلك مرة
أخرى.
 -3 إذا كان الجسم الغريب ظاهرا أمامك حاول إخراجه باستخدام ملقاط.
 -1 إن لم تستطع قم بنقل المصاب
ألجسام الغريبة فى العين:
 – قد يكون الجسم الغريب مطمورا أو غير مطمور.
* إذا كان مطمورا:
 -6 ال تحاول إزالته وقم بتغطية العين بضمادة جافة.
 -2 امنع المصاب من لمس العين.
 -3 انقل المصاب إلى المستشفى في الحال.
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*إذا لم يكن مطمورا:
-6 

اغسل يديك جيدا.

-2 

أجلس المصاب في مكان جيد اإلضاءة.

-3 

قم بفحص العين لرؤية الجسم الغريب وذلك عن طريق شد الجفن السفلي ألسفل

بينما ينظر المصاب ألعلي ،وشد الجفن العلوي ألعلي بينما ينظر المصاب ألسفل.
-4 

قم بإزالة الجسم الغريب باستخدام شيء نظيف وتكون الحركة من الداخل إلى

الخارج أى من ناحية األنف إلى ناحية األذن.
-3 

قم بغسل العين في نفس االتجاه باستخدام محلول ملحي.
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األجسام الغريبة فى األذن:
* عندما يدخل الجسم الغريب في األذن يشعر المصاب باأللم ونقص في السمع بينما
األطفال الصغار ال يستطيعون التعبير عن وجود جسم غريب.
* ماذا تفعل في هذه الحالة؟
ال تحاول الدخول بأي آلة إلزالة الجسم الغريب ألن هذا قد يؤدي إلي دفع الجسم الغريب
للداخل وتدمير أعضاء األذن الداخلية الحساسة.
 إذا كان الجسم ظاهرا وسهل اإلزالة قم بإزالته بلطف. يمكن استخدام الجاذبية إلخراج الجسم الغريب وذلك عن طريق إمالة رأس المصابناحية األذن المصابة وهز رأس المصاب بلطف تجاه األرض.
 إذا كان الجسم الغريب ( حشرة ) قم بإدخال بعض الزيت إلي األذن المصابة مثل زيتالزيتون أو زيت األطفال حتي تختنق الحشرة أو تطفو علي سطح الزيت .يجب أن يكون
الزيت دافئا وليس ساخنا .ولتسهيل دخول الزيت قم بسحب صوان األذن ألعلي وللخلف
في المصاب الكبير لكن في األطفال قم بسحبه ألسفل وللخلف.
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– ال يستخدم الزيت في الحاالت اآلتية:
 إذا لم يكن الجسم الغريب حشرة.
 إذا شككت في وجود ثقب بطبلة األذن.
 في حالة وجود ألم ،نزيف ،أو إفرازات من األذن.
* يتم استشارة طبيب أنف وأذن وحنجرة في الحاالت اآلتية:
 إذا فشلت محاوالت اإلزالة. -إذا استمر األلم ،نقص السمع ،اإلحساس بوجود الجسم الغريب بالرغم من إزالته.
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الدرس الثالث :
اإلسعافات األولية فى حالة االغماء:
االغماء:
* هو فقد الشخص لوعيه لفتره قصيرة (دقائق) نتيجة نقص امداد خاليا المخ بكمية الدم
الالزمة لعمله...وفى معظم الحاالت يستعيد المصاب وعيه بعد سقوطه على األرض
نتيجة وصول الدم الى المخ بكمية كافية وفى حاالت أخرى يفقد الشخص وعيه تماما.
أسباب االغماء:
 اآلالم الشديدة. فقد كمية كبيرة من الدم. نقص إمداد المخ باألكسجين. االصابة بالصاعقة أوالبرد القارس أو الحر الشديد. استنشاق غازات سامة أو هواء فاسد. التعب الجسدى والوالدة والخوف والذعر والدهش والفرح والروائح الشديدة وشدةاألحزمة ومرض القلب والضعف الشديد......الخ.
اإلسعافات األولية فى هذه الحالة:
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 )6اذا شعر الشخص بأن اإلغماء سيحدث  :ساعد المصاب أن يجلس على كرسى ويميل الى
األمام ويضع رأسه بين ركبتيه.
 )2اذا فقد الشخص وعيه :ضع المصاب على األرض مستلقيا على ظهره مع رفع الساقين
على كرسى أو أي شىء مرتفع ،أو فى وضع االفاقة حتى يندفع الدم الى المخ وارخ مالبسه
وابعد أى تجمع من الناس حوله حتى تسمح بتجديد الهواء له.
 )3تأكد من أن المريض يتنفس وقلبه يعمل عن طريق جس النبض.
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الدرس الرابع :
االسعافات األولية فى حالة التشنجات:

التشنج ــ الصرع:
التشنج هو توتر فى جميع عضالت الجسم أو جزء منها وأحيانا تكون مصاحبة لفقدان الوعى أو
قد يكون المصاب واعيا
أعراض التشنج:
 يسقط المصاب فجأة مغشيا عليه وتتصلب عضالته لمدة تتراوح بين عدة ثوان إلى نصف
دقيقة.
 يحدث بعد ذلك ارتعاش فى العضالت.
 أثناء فترة التصلب قد يتوقف التنفس ويقوم المصاب بإصابة لسانه وينزف مع خروج اللعاب
من الفم وقد يفقد السيطرة على البول والبراز.
 أسباب التشنج:
 مرض الصرع. إصابات الرأس المصحوبة بالنزيف. االرتفاع الشديد فى درجة الحرارة عند األطفال أقل من  3سنوات. -تسمم الحمل
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ماذا تفعل فى هذه الحالة؟:
 6ـ قم بإبعاد المصاب عن األماكن التى تحتوى على أثاث أوآالت حادة أو لهب لتجنبإيذائه.
 -2التحاول منع المصاب من التشنج وذلك ألنه ليس واعيا بما يحدث.
 -3ضع المصاب على األرض مستلقيا على ظهره.
 -4قم بإسناد رأس المصاب وأزل أى مالبس ضيقة وخاصة حول الرقبة.
 -3التضع أى شئ بين أسنان المصاب والتعطيه أى شئ عن طريق الفم إال بعد أن
يفيق من النوبة.
 -1فى حالة حدوث قئ اجعل المصاب على جانبه وذلك لتجنب استنشاق مايتقيؤه.
 -.من حين آلخر قم بفحص النبض والتنفس.
 -0انتظر بجوار المصاب حتى يفيق أو حتى يأتى المسعفون.
 -9اذا كانت المصاب طفال (حدث له التشنج بسبب ارتفاع درجة الحرارة كما
ذكرنا) قم بعمل كمادات باردة وال تضع الطفل فى حمام بارد.
متى يجب عليك االستعانة بالطبيب؟:
 إذا حدث التشنج ألول مرة.
 إذا كان المصاب مريضا بالسكر أو فى حالة الحوامل.


إذا كان التشنج يحدث أثناء النزول فى المياة.



إذا استمرت النوبة لمدة ( )3-2دقائق.



إذا لم يعد المصاب إلى حالته الطبيعية بعد النوبة.
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الدرس الخامس:

االختناق:

 أسباب انسداد مجرى الهواء:
 إنسداد المسالك التنفسية العليا يمكن أن يؤدى إلى فقدان الوعى وتوقف التنفس والقلب أى من
الممكن أن يؤدى إلى الوفاة.
 ما هى أسباب انسداد مجرى الهواء:
 انسداد المسالك التنفسية بالطعام أو السوائل مثل القئ أو الدم أو اإلفرازات (بلغم) فى حاالت
التهابات الجهاز التنفسى أو امتالء المسالك التنفسية بالماء والطين كما يحدث فى حالة الغرق.
 ابتالع جسم غريب مثل العمالت المعدنية – المسامير كما يحدث مع األطفال.
 سقوط اللسان للخلف وانحشاره فى البلعوم كما يحدث فى حاالت الغيبوبة عندما تكون رأس
المريض مثبته على الصدر وليست فى الوضع الصحيح على أحد الجانبين.
 فتح مجرى الهواء المسدود لمصاب بالغ واع:

 الحظ المصاب إذا كان قد شرق أو أحس باالختناق للتأكد من أن مجرى الهواء مسدود.
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 اسأل المصاب عما إذا كان يريد المساعدة؟
 اطلب من المصاب أن يسعل (يكح) حيث أنه اذا كان االنسداد جزئيا للممرات الهوائية فإن
السعال يساعد على طرد الجسم الغريب.
 إذا لم يستطع الرد عليك أو لم يستطع أن يسعل وبدأ فى إمساك رقبته فإن هذا يدل على أن
االنسداد كلى .ويجب عليك اتباع الخطوات التالية لطرد الجسم الغريب:
 * قف خلف المصاب ولف ذراعيك حول خصره (وسطه).
 * ضع جانب اإلبهام من قبضة يدك أمام بطن المصاب فوق السرة مباشرة وأمسك قبضتك
باليد األخرى (أو فى مستوى منتصف عظمة القص فى حالة الحامل والشخص البدين).
 * اضغط إلى الداخل وأعلى البطن بدفعات سريعة.
 * يتم عمل هذه الدفعات  3مرات فإن لم يخرج الجسم الغريب قم بعمل  3ضربات على
الظهر .إذا لم يخرج الجسم الغريب كرر الدفعات وهكذا إلى أن يخرج الجسم الغريب أو يفقد
المصاب الوعى وفى هذه الحالة تعامل معه كما فى (فتح مجرى الهواء المسدود لمصاب بالغ
فاقد الوعى).

إذا لم يكن أحد مع المصاب يحاول المصاب االستعانة بشئ ما مثل الكرسى لطرد الجسم الغريب:
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فتح مجرى الهواء المسدود لمصاب رضيع واع:
 الحظ صعوبة التنفس عند الرضيع مع تغير اللون إلى الزرقة للتأكد مما إذا كانمجرى الهواء مسدودا بجسم غريب.
 -2باعد بين فخذى الطفل ووجهه ألسفل بحيث يكون الرأس فى مستوى أدنى من
الجذع حيث أن الجاذبية تساعد على طرد الجسم الغريب فى هذا الوضع.
 -3ضعه على ساعدك وأسنده على فخذك حتى تتجنب وقوعه من يدك.
 -4قم بإجراء  3ضربات على الظهر بقوة بين لوحى الكتفين مستعمال عقب اليد.
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 -3اقلب الرضيع على ظهره مع المحافظة على وضع الرأس فى مستوى أدنى من
الجزع.
 -1ضع اثنين أو ثالثة من أطراف األصابع على منتصف عظمة القص بين الحلمتين.
 -.اضغط على صدر الرضيع خمس ضغطات سريعة للداخل حتى يتحرك الهواء
داخل القصبة الهوائية ليطرد الجسم الغريب.
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فتح مجرى الهواء المسدود لمصاب رضيع فاقد الوعى:
 -6إذا كانت الرضيع ملقى على وجهه يجب أن تلفه وتضعه فى وضع االستلقاء على
ظهره لكى تتمكن من فتح مجرى الهواء.
 -2اطلب مساعدة أحد بجوارك ليطلب اإلسعاف.
 -3افتح فم الرضيع وانظر بداخله فإذا رأيت الجسم الغريب التقته أما إذا لم تره فال
تحاول إخراجه

 -4قم بإجراء  5ضربات على الظهر بقوة بين لوحى الكتفين مستعمال عقب اليد:.
3ـ اقلب الرضيع على ظهره مع المحافظة على وضع الرأس فى مستوى أدنى من
الجذع حيث أن الجاذبية األرضية تساعد على جذب الجسم الغريب ألسفل.
 -1ضع اثنين أو ثالثة من أطراف األصابع على منتصف عظمة القص بين الحلمتين.
 -.اضغط على صدر الرضيع  3ضغطات سريعة للداخل حتى يتحرك الهواء داخل
القصبة الهوائية ليطرد الجسم الغريب.
 -0افتح فم الرضيع وانظر داخله فإذا رأيت الجسم الغريب التقته أما إذا لم تره فال
تحاول إخراجه.
 -9اعط عدد واحد زفير للرضيع والحظ ارتفاع الصدر.
 -61إذا لم يرتفع الصدر كرر الخطوات ( )9 – 4إلى أن يلفظ الجسم الغريب.

22

 -66إذا تمكنت من إخراج الجسم الغريب فابدأ بإعطاء الرضيع عدد  2زفير والحظ
ارتفاع الصدر.
 -62افحص النبض إذا وجدت نبضا اعط الرضيع عدد  21زفير لمدة دقيقة وإذا لم
يوجد نبض قم باإلنعاش القلبي الرئوي.
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الدرس السادس:
اإلنعاش القلبى الرئوى:

 لهدف منه :إنعاش القلب والتنفس بعد توقفهما المفاجئ والذى يؤدى إلى عدم وصول األكسجين إلى المخ
وفقدان المصاب لوعيه ويجب التدخل السريع إلنعاش المصاب خالل  3إلى  3دقائق وذلك لإلقالل من
نسبة حدوث المضاعفات مثل تلف خاليا الجسم وخاصة خاليا المخ.
 ما هى أسباب توقف القلب المفاجئ؟


صدمة كهربائية.



غرق.



اختناق.



جرعات زائدة من األدوية.



اإلصابات التى تنتج عن الحوادث بصفة عامة.



حساسية شديدة قد تحدث من لدغات أو لسعات بعض الحشرات كالنحلة مثال.



حاالت مرضية بالقلب مثل االزمة القلبية.

 ما هى العالمات التى تؤكد اإلصابة بتوقف القلب المفاجئ؟


فقدان الوعى.



توقف التنفس.



توقف النبض.
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الدرس السابع:
التنفس االصطناعي
هو إجراء يتخذ لجعل الهواء يدخل ويخرج من رئتي المصاب عندما يكون تنفسه ضعيفا أو متوقفا .
أ.العناية بمجاري التنفس :
ال يمكن لجسم االنسان إن يقاوم نقص األكسجين عنه لمدة أكثر من  3دقائق ألنه في حال انقطاع
االكسجين نتيجة ألي مشاكل فان ذلك يؤدي إلى تلف خاليا الدماغ مما يودي بحياة االنسان  .ولمنع
حدوث ذلك يجب فتح مجرى التنفس.
طريقه عمل التنفس الصناعي:
•

ضع إحدى يديك على جبهة المصاب مع الضغط إلى الخلف (لفتح مجرى الهواء)

•

ال تضغط األنسجة الرقيقة تحت الذقن فقد يؤدي هذا إلى سد المجرى الهوائي .

•

إذا لم يكن هناك تنفس ،اضغط على فتحتي أنف المصاب إلغالقهما بإحكام باستعمال السبابة
وإبهام يدك الضاغطة على وجه المصاب (هذا اإلجراء يمنع تسرب الهواء أثناء النفخ في الفم) .

ب.اجراء التنفس االصطناعي ومساج القلب :
اذا توقف الجهاز التنفسي عن العمل وكذلك القلب فان تزويد الجسم باألكسجين والغذاء يتوقف ويؤدي
كذلك إلى الوفاة السريعة والتي يمكن أن يحول دون حدوثها
النفخ بالهواء الزفيري (التنفس االصطناعي) وتدليك القلب بواسطة الضغط الخارجي.
برتوكول االنعاش
•

حاول ايقاظ المصاب بهزة او التحدث معه بصوت مرتفع للتأكد ان المصاب في حالة عدم
الوعي.

•

فتح المجاري التنفسية بشد الحنك والرقبة.

•

تأكد من غياب التنفس وقم بإعطاء المصاب نفختين بطريقة الفم للفم.

•

تفحص نبض الشريان السباتي وان تأكدت من غيابه ابدأ بالضغط على الصدر.

•

في حالة وجود منقذين االول يقوم بالتنفس الصناعي والثاني يضغط على الصدر وبالتناوب.

•

الضغط بطريقة صحيحة  4-3سم لألسفل وبشكل مستقيم وبمعدل  11مرة في الدقيقة.

•

نسبة عدد مرات الضغط على الصدر الى التنفس االصطناعي هي  3:6للبالغين في حالة وجود
منقذين.
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الدرس الثامن:
حوادث الصعق الكهربائي:
 حوادث الصعق الكهربائي هي من الحوادث التي تقع في المنازل وأماكن العمل وتتراوح
بين صدمة كهربائية بسيطة وصعق كهربائي خطير وقاتل .ينتج الضرر في حاالت
التعرض إلى صدمة كهربائية من الحروق والكسور حيث تكون العظام بمثابتة المقاومة
في الدارة الناتجة ،مما يسبب ارتفاع حرارة العظام وبالتالي تكون الحروق من الداخل
إلى الخارج .كما تتسبب الصدمات الكهربائية في حدوث سكتة قلبية.
 االسعافات االوليه لمصاب الصعقة الكهربائية

:
 من المعروف ان جسم االنسان موصل جيد للكهرباء  ..واي تالمس مع خط كهرباء حي
يمكن ان يسبب حروق وقد يؤثر على القلب والدورة الدمويه ..
صحيح ان جميعنا تعرض لصعقات كهربائية ربما لم تترك اي اثر فينا  ..بسبب سرعة
االستجابة واالبتعاد السريع عن مصدر الكهرباء  ..وبسبب ادراكك انت لخطرها ..
لكن ماذا لو كان طفل ؟!  ..او ان هذا الشخص في وضع ال يستطيع تحرير جسمه من
الكهرباء ..
ماذا ينبغي عليك فعله  ..وكيف لك ان تساعدة دون ان تؤذي نفسك ..
26

 -1 اول ردة فعل يجب عليك ان تبعده عن مصدر الكهرباء  ..احذر ان تبعده بيدك الن
جسمك سيكون مصدر تأريض اخر وهذا سوف يؤذيه ويذيك ..
استخدم عصى او اي جسم عازل ألبعاده  ..او افصل الكهرباء من المصدر
 -2اتصل مباشرة لألسعاف  ..ال تتكل كثيرا على هذه النقطة اذا كنت تقيم في احدى
الدول العربية ..ربما قد تقوم انت بنفسك بأرساله للمستشفى ..
 -3اجعل المصاب مستلقي على ظهره ..
 -4 تأكد من تنفسه  ..ونبضات قلبه ....
 -3احرص على ان يكون مجرى تنفسه سالك وذالك بثني رأسه الى االسفل .
 خطوات إسعاف ضحية الصدمة الكهربائية تتلخص بما يلي:
 قطع التيـار الكهربائي أوالً.
 إبعاد المصاب عن مصدر التيار (بآداة غير ناقله لكهرباء)
 فحص المصاب والتأكد من مدى الضرر
 إذا كان المريض واعيا ً يفضل ذهابه إلى الطوارئ للتأكد من عدم وقوع أية كسور أو
حروق داخلية.
 إذا ما كان المريض فاقداُ للعوي يتوجب طلب اإلسعاف بسرعة أو نقل المريض إلى
أقرب مستشفى.
 قد يتسبب الصعق الكهربائي في حدوث حروق أو قصور في عمل القلب ،في حالة
القصور يتم االسعاف عن طريق إنعاش قلبي رئوي.
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الدرس التاسع:
 اإلسعافات األولية فى حالة النزيف بصفة عامة:
 قد يكون قليال لدرجة ال تحتاج إلى عالج وقد يكون كثيرا يحتاج إلى تغريز.
* قد يكون النزيف من الشريان (دم أحمر فاتح) وقد يكون من الوريد (دم أحمر داكن).

* ماهى أسباب النزيف؟
 أمراض الدم مثل نقص عوامل التجلط.
 الجروح واإلصابات.
 أثناء أو بعد العمليات الجراحية.
 االستخدام المستمر لبعض األدوية التى تؤدى إلى سيولة الدم مثل األسبرين.

 كيف تقوم باالسعافات األولية فى هذه الحالة؟
 قم بغسل يديك بالماء والصابون وارتداء القفازات لتقى نفسك.
 اذا كان الجزء الذى ينزف طرفا علويا أو سفليا قم برفعه فوق مستوى القلب لتقليل
النزيف.
 قم بالضغط المباشر فوق مكان النزيف باستخدام ضمادة.
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 اذا لم يتوقف النزيف قم بالضغط أعلى مستوى النزيف لغلق الشريان المغذى (اذا كان
الدم أحمرا فاتحا) أو بالضغط أسفل مستوى النزيف لغلق الوريد (اذا كان الدم أحمرا
داكنا).
 اذا لم يتوقف النزيف قم بعمل ضاغطة الشرايين ( )tourniquetويتم عملها فى حالة
نزيف األطراف والنلجأ إليها إال بعد فشل كل المحاوالت السابقة ألنها تؤدى إلى منع
الدورة الدموية عن الطرف كله (خطيرة جدا).

 كيف يتم عمل ضاغطة الشرايين؟:
 قم بلف قطعة عريضة من القماش مرتين فوق مستوى النزيف ثم قم بعمل عقدة ثم عقدة
أخرى ضع فيها عصا خشبية أو قلما ثم لف العصا أو القلم حتى يتم غلق الشريان تماما.
 قم بكتابة الوقت الذى قمت فيه بعمل ضاغطة الشرايين وذلك لتقوم بفكها كل  21دقيقة
لمدة  21ثانية حتى يمر الدم إلى الطرف المصاب (لتجنب حدوث غرغرينة).
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 عندما يتوقف النزيف أو يصبح بطيئا يجب عمل ضمادة:

 - مواصفات الضمادة التى يجب استخدامها:


*يجب أن تكون معقمة.



*يجب أن تكون من مادة ال تلتصق بالجرح.



*يجب أن يكون لها القدرة على امتصاص الدم جيدا.

 - قم بلف هذه الضمادة فوق الجرح بحيث تحدث ضغطا مباشرا وفى نفس الوقت التسبب
قطعا للدورة الدموية عن األطراف ( يمكن عمل اختيار لمعرفة هل الضمادة ملفوفة بقوة
أم ال وذلك عن طريق رفع الطرف الذى ينزف فوق مستوى القلب والضغط باألصابع
على اليد أو القدم حسب الطرف الذى ينزف فإذا عاد اللون الوردى للجلد بعد أكثر من
ثانيتين من الضغط فإن هذا يدل على أن الضمادة ملفوفة بشده ويجب توسيعها)
 - إذا تشبعت الضمادة قم بوضع أخرى فوقها وإذا تشبعت الثانية قم بوضع ثالثة فإذا
تشبعت قم بإزالة الثانية والثالثة وهكذا ...والتقم بإزالة الضمادة األولى حتى ال تقفد
الجلطة الدموية التى تكونت إليقاف النزيف (أقصى عدد للضمادات هو ثالثة).
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 اإلسعافات األولية فى حالة النزيف من األنف:
 أسبابه:
 جرح فى األنف.


*لكمة لألنف.



*جفاف فى الغشاء المخاطى المبطن لألنف.



*االستخدام المستمر لبعض األدوية التى تسبب سيولة الدم مثل األسبرين.



*وضع جسم غريب فى األنف.



*التهاب فى األنف.



*ارتفاع فى ضغط الدم.

 * يجلس المصاب منحنيا لألمام.


* تجنب رفع رأس المصاب للخلف وذلك لتجنب بلع الدم أو استنشاقه.



* قم بوضع الثلج فوق األنف.
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* البد أن يتجنب المصاب تعرض األنف ألى إصابات

 اإلسعافات األولية فى حالة الطلقات النارية وضربات السكين:
 قم بفحص مجرى الهواء والتنفس والدورة الدموية
 * قبل أن تقترب من المصاب تأكد من أنك لست فى خطر.
 * ال تحاول تحريك (الطلقة أو السكين) وذلك لتجنب حدوث تمزق أكثر وبالتالى نزيف
أكثر.
 * أجلس المصاب وأمله ناحية الجزء المصاب.
 * اتصل باالسعاف فى الحال.
 اإلسعافات األولية فى حالة البتر فى الحوادث:
 اتصل باالسعاف فى الحال.
 إذا وجدت الجزء المبتور:
 - قم بتغطيته بضمادة رطبة.
 - ثم ضعه فى كيس من البالستيك.
 - ثم ضعه فى كيس يحتوى على ثلج وماء.
 - اكتب عليه التاريخ والوقت واسم هذا الجزء مثال (اإلبهام األيسر).
 - ارسله مع المصاب إلى المستشفى.
 - تجنب وضع الجزء المبتور مباشرة فى الثلج ألن هذا يؤدى إلى تلفه وبالتالى ال
يستطيع الجراح إعادته.
 - إذا كان البتر جزئيا (أى مازال هناك جزئا متصال بالجسم) ال تقم بنزعه.
 اإلسعافات األولية فى حالة النزيف من األذن:
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 يجلس المريض أو يرقد على ظهره.
 * يميل رأسه ناحية األذن التى تنزف.
 * قم بوضع ضمادة نظيفة فوق األذن واربطها برباط ضاغط.
 اإلسعافات األولية فى حالة النزيف المهبلى فى السيدة الحامل أو مابعد الوالدة:


 رفع منطقة الحوض بوضع وسادة.
 * عمل كمادات باردة على البطن.
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 * ضم الفخذين جيدا.



الدرس العاشر :
االسعافات األولية فى حالة الكسور:
كيف تتعرف على الكسر؟
*كيف تقوم باالسعافات األولية فى هذه الحالة؟
افحص مجرى الهواء والتنفس والدورة الدموية
 )2قم بوقف النزيف (إن وجد) عن طريق الضغط المباشر أو غير المباشرأو عمل ضاغطة
الشرايين فوق مكان النزيف فى حالة النزيف).
 )3ال تحرك الجزء المكسور وال تحاول شده.
 )4قم بإزالة أى اكسسوارات فى مكان الكسر مثل الساعة – الخاتم .....وذلك ألنه سيكون من
الصعب إزالتها بعد حدوث التورم فى مكان الكسر.
 )3ال تقوم بعمل (مساج) للجزء المكسور.
 )1قم بتثبيت الجزء المكسور عن طريق عمل جبيرة.
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 ).انقل المصاب إلى المستشفى.

كيف تقوم بعمل الجبيرة؟ :
 )6يتم عمل الجبيرة على نفس الوضع الذى وجدت عليه الجزء المكسور.
 )2قم باحضار شيئا يدعم الجزء المكسور مثل عصا خشبية – صحيفة مثنية – مالبس
مثنية.....ومن الممكن استخدام عضو غير مصاب لتدعيم العضو المصاب مثال فى حالة الكسر
فى أحد األصابع يمكن استخدام االصبع المجاور لتدعيم االصبع المكسور.
 )3يتم وضع هذا المدعم بجانب الجزء المكسور مشتمال المفاصل فوقه وتحته.
 )4قم بلف (شاش أو قماش) حول الجزء المكسور والمدعم ثم يتم الربط وتجنب الربط المبالغ فيه
حتى تسمح بمرور الدم.
 )3قم من حين إلى آخر بفحص الدورة الدموية إلى الجزء المصاب فإذا الحظت وجود تنميل أو
بهتان فى لون الجلد قم بتوسيع الجبيرة شيئا ما.

ملحوظة:
فى حالة كسر العمود الفقرى اتصل باالسعاف فى الحال وال تحاول تحريك المصاب.
االسعافات األولية فى حالة خلع المفاصل:
يحدث غالبا فى المفصل الكتفى الكوع الفك السفلى األصابع.

* ماذا تفعل في هذه الحالة؟
 )6اتصل باالسعاف فى الحال.
 )2ال تحاول تحريك الجزء المخلوع.
 )3قم بعمل جبيرة على نفس الوضع الذى وجدت عليه الجزء المصاب
 )4ضع الثلج فوق المكان المصاب لتقليل التورم والنزيف الداخلى.
االسعافات األولية فى حالة الجزع (لى المفاصل):
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*يحدث بسبب قطع فى أربطة المفصل أو تمددها بشدة.
*ماذا تفعل فى هذه الحالة؟
 )6قم بتثبيت الجزء المصاب فى أكثر وضع مريح.
 )2قم بوضع الثلج لتقليل األلم والتورم.
 )3ال تحاول نزع الحذاء إذا كان الجزع فى القدم.
 )4انقل المصاب إلى المستشفى.
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الدرس الحادي عشر:
التسمم :
االسعافات األولية فى
حالة التسمم عن طريق الفم:
عط المصاب الماء أو اللبن لتخفيف المادة السامة.
* اعط المصاب بياض البيض ألنه يعمل كمضاد للسم.
لتقيؤ عن طريق:
 لمس الحلق باالصبع. تناول ماء بملح. تناول شراب عرق الذهب ( شراب لتحفيز القىء) .*انقل المصاب الى المستشفى.
تجنب اآلتى:
 تجنب التقيؤ اذا كانت المادة السامة من السموم اآلكلة (أحماض مثل حمضالكبريتيك المعروف بماء النار أو قلويات مثل البوتاسا الكاوية) وذلك لتجنب
تعرض المرئ مرة اخرى لهذه المواد اآلكلة .لكن اعط المصاب (زيت
الخروع) ليقلل من امتصاص هذه المادة السامة.
 تجنب التقيؤ فى حالة الصرع أو فقدان الوعى. تجنب التقيؤ اذا كانت المادة السامة متطايرة مثل (الكيروسين) وذلك ألنها تسببااللتهاب الرئوى اذا تم استنشاقها.
اإلسعافات األولية فى حالة تعرض العين للمادة السامة:
يتم غسل العين بمياة جارية لمدة ال تقل عن  21دقيقة ويكون اتجاه الغسل
من الداخل الى الخارج (بعيدا عن العين االخرى).

37

اإلسعافات األولية فى حالة الجرعة الزائدة من الدواء:
يتم نقل المصاب إلى المستشفى فى الحال ليتم إعطاؤه مضاد للدواء والغسيل المعدى.
االسعافات األولية فى حالة تسمم الطعام
التقيؤ عن طريق:
لمس الحلق باالصبع. تناول ماء بملح.تناول شراب عرق الذهب ( شراب لتحفيز القىء).*التستخدم مضادا لإلسهال ألنه يبطئ من التخلص من البكتيريا.
*الراحة وتناول شراب دافئ.
*غسيل معدى اذا لزم األمر.
*اذا كانت األعراض شديدة مثل فقدان الكثير من السوائل بسبب اإلسهال أو عدم القدرة على البلع
أو اتساع الحدقة انقل المصاب إلى المستشفى فى الحال.
*وإذا شككت فى تسمم المعلبات (بوتيوليزم) انقل المصاب إلى المستشفى فى الحال.
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الدرس الثاني عشر :
اإلسعافات األولية للحروق:
الجلد  :هو عضو غني باأللياف العصبية التي تقوم باستقبال و نقل جميع أنواع الحس من المحيط
الخارجي ( حس األلم و الحرارة و الضغط و البرودة و اللمس )
طبقات الجلد  :البشرة  ،األدمة  ،النسج تحت األدمة

 الحروق :الحروق هي إصابة أنسجة الجسم بتلف و ضرر بسبب مواد كيميائية كاوية أو
ساخنة أو كهربائية .
أسباب الحروق:
 الحرارة الجافة  :مثل التعرض المباشر للنار أو للغازات الحارة
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 مالمسة معدن ساخن كالمكوى

 الحرارة الرطبة كالتعرض للسوائل الساخنة
 ا/حتكاك مثل محاولة مسك حبل متحرك بسرعة .
2/الشمس المحرقة
 الموجات الضوئية الحارقة المتولدة من االنفجارات النووية .
 حروق الكهرباء.
 لبرودة الجافة  :مالمسة الغازات مثل غاز النيتروجين أو األكسجين .
 المواد الكيماوية الكاوية .
 حروق الدرجة الثانية  :ال تتعدى طبقات الجلد الداخلية و عالماتها هي  :ألم شديد ،
احمرار شديد  ،تكون نفطات (فقاقيع ) ممتلئة بالسوائل بحيث يظهر الجلد وكأنه مبلل
دائما ً عند انفجار هذه البثرات ،تورم و انتفاخ .
 حروق الدرجة الثالثة  :تمتد إلى جميع طبقات الجلد و الطبقات الدهنية و األنسجة الرخوة
تحت الجلد و قد تصل إلى العظام  .ويظهر مكان الحرق باللون البني أو األسود أما
األنسجة الداخلية فتأخذ اللون األبيض وتكون هذه الجروح مؤلمة للغاية أو ال يشعر بها
اإلنسان على اإلطالق في حالة تدميرها لنهايات األعصاب التي توجد علي سطح الجلد.
غالبا ما يصاحبها (حولها) حروق مؤلمة من حروق الدرجة الثانية تهدد حياة اإلنسان
وتتعرض للعدوى .و تترك ندبا بعد الشفاء .

40


 اإلسعافات األولية لحروق الدرجة األولى:
 يتم وضع ماء بارد على الحروق الحرارية وبكمية كبيرة ويشترط أال تكون مثلجة
 ال يستخدم الثلج أو الماء المثلج إال في حالة الحروق السطحية الصغيرة.
 بعد هدوء الحرق ووضع الماء البارد عليه ،يتم خلع المالبس أو أية أنسجة مالمسة له ،أما
في حالة التصاقها ال ينصح علي البته إزالتها.
 يغطى الحرق بضمادة جافة معقمة إلبعاد الهواء عنه.
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 ال تحتاج الحروق البسيطة إلى عناية طبية متخصصة حتى التي توجد بها بعض البثرات
ويتم التعامل معها على أنها جروح مفتوحة تغسل بالصابون والماء ،ثم يتم وضع مرهم
مضاد حيوي عليها وتغطى بضمادة.
 أما بالنسبة لحروق الدرجة الثالثة وحروق الدرجة الثانية (التي تكون األماكن المتأثرة في
الجسم تفوق نسبة  )%31أي الحروق الخطيرة فهي تحتاج عناية طبية فائقة ،وفيها البد
من استرخاء المريض ويتم رفع الجزء المحروق فوق مستوى القلب إن أمكن.
 الحفاظ على درجة حرارة الجسم ،ألن الشخص المحروق غالبا ً ما يتعرض إلى اإلحساس
بالبرودة - .استخدام األكسجين وخاصة في حروق الوجه والفم.
اللجوء إلى اقرب مركز طبي أو مستشفى في:
 كل حاالت حروق الدرجة الثالثة.
 الحروق التي توجد حول األنف والفم.
 كافة الحروق الخطيرة التي تهدد حياة اإلنسان.
 حروق الدرجة الثانية والتي تكون األماكن المتأثرة في الجسم تفوق نسبة % 63في الكبار
و  % 61في األطفال
 الحروق التي تعرض المصاب للعدوى.

 اإلسعافات األولية للحروق الكيميائية:
 البعد عن المصدر الكيميائي الذي يسبب الحرق.
 يستخدم الماء الجاري البارد بكميات كبيرة على الحرق حتى وصول المساعدة الطبية.
 اذا تعرضت العين للحرق الكيميائي ،تغسل بماء دافئ من ناحية األنف لخروج المادة
الكيميائية بعيداً عن الوجه لمدة  21دقيقة حتى وصول العناية الطبية.
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الدرس الثالث عشر:
االسعافات االولية لعضات االفاعي والكالب:
عضات األفاعي:
• العوامل المحددة لخطورة االصابة
– سمية االفعى
– الجرعة المحقونة
– حجم الضحية وحالتها الصحية
– سالمة أنياب االفعى وحالة غددها السمية
– مكان العض

• أعراض وتشخيص عضة األفعى:
• مشاهدة األفعى والتعرف عليها ،رؤية مكان انغراس األنياب ،األلم الشديد والتورم،
زوغان البصر ،ضعف العضالت ونعدم القدرة على المشي ،الدوخة والغثيان والتقيؤ،
زيادة إفراز اللعاب ،والتعرق الشديد.
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• االسعاف والعالج:
– عدم تحريك الجزء المصاب ووضعه أفقيا ثم غسله بالماء .كذلك منع المصاب
من الحركة وتطبيق رباط ضاغط على بعد عدة سنتيمترات فوق مكان العضة
– إجراء شقوق متوازية مع مكان العضة ،ووضع الثلج في أعلى منطقة اإلصابة
لتأخير امتصاص السم وتدمير المادة السامة
– نقل المصاب للمستشفى
عضة الكلب:
تكمن خطورة عضة الكلب بوجود فيروسات داء الكلب بجسم
الحيوان.
األعراض المرضية:
• الصداع ،التقيؤ ،ارتفتع درجة الحرارة
• أعراض التهاب الدماغ حيث فرط النشاط الحركي المتمثل بالهياج ،القلق ،التشوش
العقلي ،التشنج العضلي
• عالمات وأعراض تأثر سحايا الدماغ وهي تقوس الظهر ،رهبة الضياء ،فرط الحس،
والتشنجات.
• درجة حرارة  ،42توسع حدقة العين ،زيادة إفراز اللعاب ،الغيبوبة.
• إسعاف المصاب بعضة كلب وإسعافه
• تنظيف الجرح بالماء والصابون
• ترك الجرح مفتوحا وتمنع خياطته
• محاولة إلقاء القبض على الحيوان وتشخيصه
• نقل المصاب إلى المستشفى
• الوقاية من اإلصابة بداء الكلب
• القضاء على الحيوانات المصابة.
• التأكد من تطعيم الحيوانات األليفة.
• فحص الحيوانات الموجودة في حدائق الحيوانات والتأكد من سالمتها
• التطعيم لألشخاص المعنيين
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• الدرس الرابع عشر:
الغرق:
هو غمر الجسم كامال بالماء بحيث تمتلئ المسالك الهوائية به مما قد يسبب الوفاة ويكفي غمر الفم
واألنف بكمية قليلة من المياه إلحداث الغرق عند االطفال
* * اسباب الوفاة عند الغريق:
نقص االكسجين وإيقاع األذى بالخاليا الدماغية.
•
نهي القلب العصبي وهو توقف القلب عند مالمسة جزء حساس من الجسم الماء البارد
•
او الساخن.
االرتجاج الدماغي.
•
الوقاية من الغرق:









عدم النزول الى الماء ما لم تكن تجيد السباحة.
تجنب السباحة بمفردك.
ال تنزل الى تجمع مائي تجهل عمقه.
تجنب السباحة لفترات طويلة خوفا من االجهاد العضلي.
تجنب السباحة بعد وجبات الطعام او بعد تناول الكحول والمهدئات.
تجنب السباحة اذا كنت مريض بأي نوع من امراض القلب.
استعمال الزوارق والعجالت المطاطية اثناء السباحة.
ال تسبح في االوقات واألماكن غير مسموح بها.

كيف تسعف الغريق؟
•
•
•
•
•
•

ال تقترب من الذي يغرق ما لم تكن مدرباً ،استعمل عصا أو عوامة أو قارب.
استدعي المساعدة الطبية والدفاع المدني فورا
اقلب الغريق على بطنه بعد ازالة العوائق والمالبس الضاغطة على العنق والصدر.
اسحب لسان الغريق بقطعة قماش وابدأ بالتنفس الصناعي.
ارفع المريض بين ركبتيك بحيث يكون رأسه لألسفل واضغط بيديك على بطنه الزالة
الماء من الشعب الهوائية.
تدفئة المصاب ونقله للمستشفى.
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