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 :عريف اإلسعاف األويلت 1-1
  إليصال المصاب بأفضل حالة ممكنة إلى  أيدي األخصائيين حالة استعداد يتم بشكل فوريهو فن ورغبة و. 
  فن حبد ذاته ألنه حيتاج إلبداعهو. 

 وهو رغبة إنسانية من قبل املسعف للمساعدة. 

  باإلملـــام  وذلــك( اخلطــوات الالزمـــة يف ســبيل مســاعدة املصــاب بكــل التقنيــات و كمــا أنــه حالــة اســتعداد دائـــم للقيــام
 .)مببادئ اإلسعاف األويل

 أهداف اإلسعاف األويل:  
 .ومحايته ملصابحياة ا احلفاظ .1
 .اإلصابةمنع حصول مضاعفات بعد  .2
 .التصرفالوقاية من وقوع حادث آخر بسبب سوء  .3

  :فات املسعفص 1-2
 .اإلسعافيةخربة بالتقنيات وذو  األويل اإلسعافأن يكون ملماً مببادىء  .1
 .األعصابهادئ  .2
 .صبور .3
 .منظم .4
  .البديهةسريع  .5
 .مبادرةصاحب و ، خالق، ثق بالنفساو  .6
 .وخملصأخالقي أمني  .7
 .والعقليةسليم البنية اجلسدية  .8
 .خائفحذر لكن غري  .9

 .متهورغري لكن مندفع  .10

  الطبیب و ال و:الفرق بني املسعف و الطبيب و املنقذما  1-3
  المسعف  الطبيب

  يقي من تفاقم احلالة و حياول حتسينها بل  ،اليعاجل  يعاجل املصاب
  يستعمل وسائل بسيطة ميكن تواجدها يف أي مكان  قد ال تتواجد إال يف املستشفىيستعمل وسائل طبية 

  ال حيق له وصف األدوية  خمول ألن يصف الدواء
  ال حيدد الوفاة  حيدد الوفاة



 

  م
  المسعف  )مسبحمنقذ ، دفاع مدني، إطفاء(منقذ ال

الوصول  يقوم بإسعاف الشخص الذي يستطيع  مؤهل ألن خيلي املصاب من منطقة اخلطر
  إليه دون أن يعرض نفسه للخطر

  :العامة لإلسعاف األويل املبادئ 1-4
 ي احلماية و اإلبالغ و اإلسعاف و ه.  

  ):إدارة مكان احلادث(خطوات التصرف الصحيح  1-5

  : مالحظات و أفكار حول النظرة األوىل ملكان احلادث
 ــا املصــاب كــان إذا حــدث مــا ملعرفــة الوحيــدة الطريقــة هــي املعاينــة أو األوىل النظــرة تكــون قــد  قــد و الــوعي، عــن غائب

  .املتجمهرين بسؤال ذلك من نتمكن
  احلادث مكانمعرفة. 

  تالحظ ال قدف ،املصابني عددمعرفة  ً ً  مصابا ً  طفال أو الوعي عن غائبا ً  صغريا    .ظاهر غري مكان يف موجودا

 أصدقاؤك و املهتمني و املصاب أقرباء:  وهم يساعدونك، الذين املتجمهرين .  
 اإلصابة نوع 

 وجودها حال يف اإلصابة أداة…  

  :خطوات التصرف الصحيح أمام املصاب 
  . الحماية .1
  . الفحص .2
  .اإلبالغ  .3
  . تطبيق اإلسعافات األولية المالئمة .4
  .مراقبة المصاب + وضعية انتظار مالئمة  .5
 .الحمل  .6
 .النقل  .7
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  يؤدي واجبه اإلسعايف أو عن املصاب أو عن املتجمهرينتعين احلماية إبعاد مصدر اخلطر عن املسعف الذي .  
  :حماية المسعف نفسه  -1

 

  املسعف حياة وذلك بعدم التدخل يف حال وجود خطر يهدد) ً حياة املسعف مهمة له و للمصابني ألن  ،)حريق مثال
 .)إذا أصيب املسعف فلن يستطيع مساعدة املصاب(اآلخرين 

  اإلسعافيةتدل على أنه مسعف مؤهل لتأدية التقنيات  بطاقة أو شارةبإبراز يعرف املسعف عن نفسه وذلك. 
 خل املسعف دإذا مل تتوفر البطاقة أو الشارة فهنا يت ً حبيث يدخل إىل مكان احلـادث بقـوة وبثقـة بـالنفس فارضـًا  كالميا

ل األمحــر اهلــال أنــا مســعف يف .. الطريــقأفســحوا يل ( :وهــادئوجــوده علــى اآلخــرين ويعــرف عــن نفســه بصــوت قــوي 
 .)على مساعدة املصاب قادر

 :حماية المصاب  -2
 هنــاك بعــض الظــروف الــيت تضــطرنا إىل إبعــاد املصــاب عــن و لكــن  القاعــدة األساســية هــي عــدم تحريــك المصــاب

بضـعة أمتـار  المصـاب سحبحيث يـتم  ،مكان احلادث وذلك حلمايته من حوادث إضافية أو حلماية املسعف نفسه
ً عن مكان احلادث إىل مك   .حبيث يتمكن املسعف من تقدمي اإلسعافات الالزمة دون خطر ان أكثر أمنا

  : بوجود مسعف واحدسحب المصاب  .1
 يضم املسعف ذراعي املصاب على صدره. 
 جيثو املسعف أمام قدمي املصاب. 
 وتكون الزاوية بني ساق املسعف وفخذه قائمة، يضع املسعف إحدى ركبتيه على األرض . 
  وتكون الزاوية بني سـاق املسـعف وفخـذه ، عمودية على األرض حبيث تكون جبوار قدم املصابالرجل األخرى توضع

 .قائمة
   سم 10-5ميسك املسعف كاحلي املصاب بإحكام ويرفعهما عن األرض مبقدار. 
  جيذب املسـعف قـدمي املصـاب إليـه حبركـة واحـدة معتمـداً علـى ثقلـه و حمافظـًا علـى اسـتقامة ذراعيـه حبيـث يسـتند علـى

 .منفرجةساقه املمدودة على األرض أما الزاوية بني ساق وفخذ الرجل األخرى العمودية على األرض فتصبح 
 يرتك املسعف قدمي املصاب و يعود إىل الوضعية األوىل ويكرر العملية وهكذا.... 

  )الرأس والرقبة والجذع(محور جسم المصاب إلى الحفاظ على استقامة  يجب االنتباه

  علـى األرض بشـكل حنـافظ  نسـحبهه مـن حتـت إبطيـه و منسـكباجتـاه قدميـه ، املصـاب  متكننـا مـن سـحبيف حـال عـدم
  .و حبيث يتم سند رأس املصاب بواسطة مرفقي املسعف حىت ال نتسبب بأذيته فيه على استقامة حمور اجلسم  

ن ( بوجود مسعفين اثنين  سحب المصاب .2 ّ   ):طريقة السحب المحس
 ميســك قــدمي ، قــدمي املصــاب حبيــث تكــون قدميــه بالوضــعيات املــذكورة يف الفقــرة الســابقة املســعف األول جيثــو أمــام

 ً  .املصاب ويرفعهما قليال
 فتكـون جبانـب رأس  أمـا الرجـل األخـرى ،املسعف الثاين جيثو أمام رأس املصاب حبيث يضع إحدى ركبتيه على األرض



 

حيــيط رأس املصــاب بكلتــا يديــه ويرفعــه قلــيالً حلمايتــه أثنــاء ، تكــون الزاويــة فيهــا بــني الســاق والفخــذ منفرجــةاملصــاب و 
 .السحب

  ًجيذب املسعف األول املصاب إىل جهته لينتقل إىل الوضعية املوصوفة سابقا. 
 الفخذ حادة وهو حيمي الرأسلثاين فتصبح الزاوية بني الساق و أما املسعف ا   . 

  :منخفض االرتفاعمكان ضيق و ة صاب على األرض في حالسحب الم .3
 هنا ال يستطيع املسعف سحب املصاب بالطريقة السابقة.  
 برباط ما ايربط املسعف معصمي املصاب مع بعضهم. 
 يركع على ركبتيه فوق املصاب مستنداً على يديه وركبتيه. 
 بني معصمي املصاب لتحيطا برقبته ميرر رأسه. 
 حبيـث يشـكل جذعـه مـع فخذيـه زاويـة  تكون وضـعية املسـعف

 .قائمة
  حيـــرك املســـعف جذعـــه لألمـــام قلـــيالً رافعـــًا املصـــاب معـــه عـــن

 .األرض حيث تصبح الزاوية بني جذعه وفخذيه منفرجة
 يعود املسعف إىل الوضعية األوىل ويكرر العملية  . 

 :إخراج المصاب من السيارة طريقة .4

  
  عـدم القـدرة علـى فحـص املصـاب أو مـع تستخدم هذه التقنية عنـد وجـود مصـاب يف سـيارة ويوجـد خطـر علـى حياتـه

تقدمي اإلسعاف له فهنا يضطر املسـعف إىل إخراجـه رغـم خطـورة العمليـة حيـث خيشـى مـن حـدوث مضـاعفات نامجـة 
   .ر املصابعن كسر يف العمود الفقري لدى املصاب لذلك جيب احملافظة على استقامة حمو 

 يضع املسعف إشارات حمددة ملكان احلادث لتنبيه السيارات القادمة. 
 يطفئ حمرك سيارة املصاب ويرفع الفرامل. 
 ويفك حزام األمان، حيرر قدمي املصاب من الدواسات. 
 ميرر ساعده حتت إبط املصاب من ناحية باب السيارة ويسند ذقنه براحة يده. 

 

 يتم إرجاع الرأس إىل اخللفرقبة املصاب و األخرى خلف رأس و  توضع اليد. 
  ميــرر املســعف يــده الــيت كانــت خلــف الــرأس حتــت إبــط املصــاب الــيت مــن اجلهــة الداخليــة للســيارة وميســك مبعصــم يــد

 .املصاب اليت من جهة الباب
 يدير املسعف املصاب حبذر حنو اخلارج وعلى مراحل منتبهًا إىل احملافظة على استقامة حمور املصاب. 
 دوء على األرض ويتم إسعافه، رج املسعف املصاب من السيارة ويبتعد عنها وهو يسند جسم املصابخي  .مث ميدده 
 :طريقة الرجل اإلطفائي .5
  فقـطتستخدم هذه الطريقـة  ً ن ومضـطراً إلجـالء املصـاب الغـري قـادر علـى املشـي مـن مكـا عنـدما يكـون املسـعف وحيـدا

ً واعياملصاب بشرط أن يكون  ،خطر  .غري بدين وهي طريقة خطرة ومرهقة للمسعفو  ا
  عمودي على جسم املصاب يف وضع الوقوف املسعفيكون جسم. 
  تكون موازية هلماتدخل إحدامها بني رجلي املصاب و  ، حبيثبني رجلي املصاب املسعفرجلي. 
  برجليه دون احنناء ظهره املسعفينزل. 
  املصابميسك يد املصاب الواقعة أمامه بيده البعيدة عن. 
  املصاب ساقبيده الثانية ميسك. 
  يقف جبسمهحبركة متواقتة يضعه على كتفيه و. 
  ـدف بقــاء إحـدى يــدي املســعف ميكـن للمســعف أن يـرتك ســاق املصــاب و ميسـك يــده بـدالً منهــا وذلــ ذلــكبعـد ك 

  .حرة
 بنفس الطريقة لكن بشكل معاكس  اإلنزال.  
  :لصعق الكهربائيا الحماية في حوادث .6
  املسعف التيار الكهربائي أو يطلب من أحد األشخاص قطع التياريقطع. 
  مبللتنيال جيوز للمسعف أن يقرتب من املصاب وهو حايف القدمني أو يديه. 
 عن املصاب الكهرباءطويلة وحياول إبعاد مصدر  ةميسك خبشب.  
  :الحماية في حوادث الحرائق .7
  اإلطفاء(إبالغ اجلهات املختصة (. 
  بل يرتك ذلك لرجال اإلطفاء، عدم الدخول إىل املكان احملرتقجيب على املسعف. 
 :الحماية في حوادث الغرق .8
  علـى املســعف أال يعــرض حياتــه للخطــر بــالقفز خلــف الغريــق

 .خربةألن إخراج الغريق يتطلب 
  مكـان قليـل العمــق ال يتـدخل املسـعف إال إذا كـان الغريـق يف

  .حبلقريباً منه حبيث يلقي إليه بعصاً أو  وأ
 :الحماية في حاالت تسرب الغازات .9



 

 اإلطفاء( إبالغ اجلهات املختصة  ينبغي(. 
 عليه أال يضغط علـى أي زر  و  ،يقوم بإسعاف املصاب بعد إخراجهالتسرب الغازي و  ميتنع املسعف عن الدخول ملكان

  .والعة سجائركهربائي أو استعمال اهلاتف أو استعمال مشعة أو 

 :  المتجمهرين حماية -3

أحيانًا يشكل وجود املتجمهرين حول املصاب عبئًا على املسعف أثناء أدائه للعمل اإلسعايف ورمبـا يكـون ذلـك مـن خـالل 
يجـب علـى المسـعف أن فع النيـة الطيبـة واالنـدفاع للمسـاعدة، لـذا تـدخلهم العشـوائي والغـري مـنظم ملسـاعدة املصـاب بـدا

   :عض األعمال مثالً ـخالل تكليفهم ببيوجه هؤالء المتجمهرين بما يخدم العملية اإلسعافية وذلك من 
 )...خشبيةألواح  ،ضمادات(أمني معدات الزمة للعمل الطلب منهم أن يقوموا بت .1
 .أن يكلف أحدهم بعملية اإلبالغ .2
  .يشبكوا أيديهم ويشكلوا دائرة حول املصابأن  .3

  : للمصاب الشخصية األغراض حماية -4

تم بأغراض املصاب الشخ  مها للمصاب أووحماولة حفظها وتسلي، صية كحافظة نقوده وهويته الشخصيةمن املفيد أن 
 .ويأخذ وصل استالم بذلكشفى للم ذويه أول
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  :أويل للمصاب ملعرفة طبيعة اإلصابة وذلك حسب التسلسل التايل يقوم املسعف بإجراء فحص

  :فحص الوعي .1
  :على الشكل التايل التنبيه اللفظي+ التنبيه األلمي   نستخدم يف فحص الوعي

  رأسه جبوار رأس املصاب حبيث جياور فمه أذن املصاب املسعفيضع. 
 أو بسؤاله عما أصابه وذلك أربع مرات هباسم املصاب إذا كان يعرف الصراخمع املصاب  على كتف لرتبيتباقوم ي:  

  ...) فيك شي..عم تسمعين.. فالن ... فالن(
 مـع اسـتمرار ) احلفـرة فـوق الرتقـوةالعضـلة املوجـودة خلـف  مـرات يف 4نقرصـه (أملـي  تنبيـهإجراء نقوم ب: إذا مل يستجب

  .التنبيه الصويت 
 وسؤاله عن مالبسات وظروف احلادث الذي تعرض له يف حال استجابته نقوم باستجوابه. 
  بــاإلبالغ وهنــا نقـوم يكــون عنـدها يف حالــة غيبوبـة املصـاب إذا مل يسـتجب

 ً   . فورا
  أما عند الرضيع فيفحص الوعي بقرص حلمة الثدي أو دغدغة كعب القدم

  .مرات 4

 

  :فحص التنفس .2
 واحلزامزر القميص وكذلك ربطة العنق  املسعف يفك. 
  يعمــل املســعف علــى حتريــر املســالك التنفســية بإمالــة الــرأس إىل الــوراء وذلــك بــأن يضــع : الــرأس إلــى الخلــفإرجــاع

  .)والوسطىالسبابة (إحدى يديه على جبني املصاب ويستخدم إصبعني من اليد األخرى يوضعان على عظم الذقن 

  
 تقنية املسعف  يطبق)C.L.F () andCheck, Listen, 

feel(  الوظيفة التنفسية وذلك بأنلفحص : 
أذنــه فــوق فــم وأنــف المصــاب وهــو ينظــر المســعف يضــع 

  .إلى حركة الصدر والبطن
Check:  اجلـــزء األعلـــى و الصـــدر يالحـــظ املســـعف حركـــة

  .من البطن
Listen:  يســــمع إذا كــــان اهلــــواء يــــدخل وخيــــرج مــــع كــــل

  .حركة تنفسية
Feel:  واصطدامه بوجه املسعفواء الزفري اخلارج من املريض يشعر.  

  ثواني10 حبدودالتنفسية  الوظيفةتفحص. 
  يـتم أوالً حتريــر املســالك التنفســية وذلـك بوضــع منشــفة أو ضــمادات بـني كتفــي الرضــيع، وذلــك ألن  : الرضــيع عنــدأمـا

حيــث يعــود  كتلــة الــرأس عنــد الرضــيع كبــرية فــال ميكــن إمالتــه للخلــف وتركــه
  .C.L.F، مث تطبق تقنية مباشرة إىل وضعه األول

  املصــاب يف ظــروف خاصــة عنـــد يــده علـــى صــدر املســعف يضــع ميكــن أن
  .للتأكد من وجود حركة يف الصدر و وجود ضجيج أانعدام الرؤيا 

  :فحص النبض .3
  السـبابة  يف العنـق بوضـع مـن الشـريان السـباتي عنـد البـالغ يفحص النـبض

ام على مسار الشريان ملدة  والوسطى إذا مل جنـد و  ثـواني 5فقط دون اإل
 . سه من اجلهة األخرىاقياول النبض حن



 

  أفضلميكن قياس النبض من الشريان الكعربي يف املعصم إال أن السبايت.  
 بني حلميت الثدي أو من الشريان العضدييقاس بنفس الطريقة السابقة ولكن من  الرضع نبض.  
  :النزوففحص  .4

  لكامل جسم املصاب ملعرفة إذا كان هناك نزوف خارجيةنظرة سريعة ينظر املسعف. 
  املسعف كفه يف الفراغات الطبيعية حتت جسم املصاب للتأكد من عدم وجود نزوف خارجية غري ظاهرة  ميررمث. 
  مثلجيب أيضًا مالحظة عالمات قد تدل على نزيف داخلي: 
 )عالمة نزف داخلي(ختشب يف البطن ملعرفة وجود  )حول السرة(جس البطن  -1
 .)نزف داخلي من الرأس( وهي ازرقاق حول العينني: أو النظارة عالمة الراكون -2
 ) .نزف داخلي من الرأس(وهي ازرقاق خلف األذن : عالمة املعركة -3

 ). نزف داخلي من البطن(وهي ازرقاق حول السرة : عالمة كولن -4

  : فحص الجهاز المحرك .5
  األكتــاف، العنــق(أن حيــرك بــبطء أجــزاء اجلســم املختلفــة  الــواعياجلهــاز احملــرك بــأن نطلــب مــن املصــاب  فحــصيــتم ،

 .، وال نلمس شيئًا يؤمل املصاب)الكاحل ، الركبة، األوراك، األصابع، املرفق
  ية اليت وجدناه عليها دون حتريكهبالوضع الغير واعينقوم بفحص املصاب.  
  احلوض، األضالع، الكتف، الرأس(اجلس بيكون املسطحة  العظامفحص(.  
  األطراف( أي مترير اليدين فوق العضو سحباليكون ب الطويلة العظامفحص(.  
 دم، أمل، وذمة ،تشوه: على وجود إصابة إذا وجدنا  نستدل.  

     
  :حاالت خاصة 

  :إذا كان المصاب واعي  .1
  أنا مسعف من اهلالل األمحر(عرف عن نفسك(.  
  سأقوم مبساعدتك، (اذا تفعل م املصابأخرب...(  
 يفضل كتابة املعلومات(عن األمور التالية  استجوبه(: 

 ؟اذا حدث؟ و هل معه أحد آخرم .1
 ؟ما امسه .2

 

 ؟هل يشعر باألمل؟ وأين .3
 ؟...) ،غثيان، دوار(هل يشعر بأي شيء آخر  .4
 ؟زمرة دمه .5
 ؟هل هو مصاب بأية أمراض .6
 ؟هل هناك حساسية ألدوية معينة .7
 .اسم طبيبه .8
  .هاتف أقرباؤههاتفه و  رقم .9

  ي، صرع،مريض سكر : قد يكتب عليها(احبث عن قالدة ما...(. 
  اإلسـعافات األوليـة و ) جـة هلـاحـني احلا(السـابق تقـرر ضـرورة إقنـاع املصـاب بلـزوم سـيارة اإلسـعاف على ضـوء الفحـص

  .اليت ستقدمها له 
  :إذا كان المصاب على بطنه  .2
  تابع مراحل الفحصعذر تتمة الفحص اقلبه على ظهره و ، لكن إذا ترهبنفس طريقة فحصه وهو على ظه فحصهيتم. 
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  .باإلبالغليقوم  أحد المتجمهرينوخيتار  لتقدمي اإلسعافات الالزمة له بجانب المصابالمسعف يبقى 

 

  كيف نبلغ ؟  ماذا نبلغ ؟  من يبلغ ؟  من نبلغ ؟
  ./110/ اإلسعاف* 
  ./112/النجدة * 
  ./113/ اإلطفاء* 
ــــــــــذي *  ـــ ـــ ـــ ـــــــفى اـلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــــنحيل املشـ ــــ ـــ ـــ ســـ

  .إليهاملصاب 
  .املصابأهل * 

ـــــــــخص ـــ ـــ ـــ ـــــــالغ شــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــادئ ، بـ ـــ ـــ ـــ هــــ
ـــــــاب ـــ ــــ ـــــــــــي، األعصــ ـــ ـــــــــري ، واعــ ـــ غــــ

  .النطقسليم ، مضطرب

رقــــــم اهلــــــاتف اســــــم املتصــــــل و * 
   .الذي يتصل منه

  .بدقةمكان احلادث * 
  .املصابنيعدد * 
  .اإلصاباتنوعية * 
  

  .املبلغيعرض املسعف املعلومات أمام * 
ـــــــ*  ـــ لِّ َ بـ ُ ـــــــرر امل ــــــــه يكـــ ـــــــا ـلـ ـــــــــات الــــــــــيت لقنهـــ غ املعلومـ

 َ بـ ُ ـــاملســـعف ثانيـــةً ليتأكـــد املســـعف أن امل غ لدـيــه لِّ
  .والصحيحةاملعلومات الكاملة 

يعـــــود ليؤكـــــد قيامـــــه و  لإلـبــــالغ املبلـــــغ ينطلـــــق* 
  .بالتبليغ
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  : مراقبة الوعي .1



 

  ً  .فحص الوعي كما ذكر سابقا
  :مراقبة التنفس .2
  ً  .فحص التنفس كما ذكر سابقا
  :مراقبة النبض .3
   كما ذكر سابقًا كما يتم مراقبة الضغط الدموي الشرياينفحص النبض.  
  : مراقبة العين  .4
  يــدل علـى بعــض حــاالت الــدماغ والتضـيق يـدل علــى عـدم وصــول األكسـجني إىل قــد يراقـب البؤبــؤين ألن اتسـاعهما

 .التسمم و خاصة املخدرات
 الرتميش تدل على حالة الوعي اتحرك. 
  االمحرار قد يدل على ارتفاع ضغط شرياين، أما االصفرار قد يدل على يرقان: لون صلبة العنيتغري.  
  : مراقبة الجلد .5
 لون اجللد تغري،  ً  .االختناقاالزرقاق يدل على : مثال
 اجلفاف أو التعرق،  ً  .الصدمةالتعرق البارد دليل وجود  :مثال
  لداجلحرارة.  
  :مراقبة األذن .6
 الرأسدليل نزيف داخلي يف ( يراقب خروج سائل زهري(.  
  دليل وجود جرح خارجي يف األذن(أو خروج دم.(  
  :مراقبة األنف .7
 ويالحظ فيما إذا كان هنالك حركة يف جناحي األنف مع التنفس تراقب عملية التهوية من خالل األنف.  
 يراقب خروج دم أو سائل خماطي.  
  : مراقبة الفم .8
  تراقب عملية التهوية 
 يراقب خروج دم أو اقياء أو لعاب.  
  الغرغرة(يراقب خروج أصوات(.  
 يراقب لون الشفتني. 
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بعد أن يقوم املسعف باخلطوات السابقة يسلم املصاب إىل الطبيـب األخصـائي ويشـرح لـه حالـة املصـاب واإلسـعافات الـيت 
  .هنا تنتهي مهمة املسعفو قدمها له 

  :مالحظات عامة
دئته بل جيب القيام بطمأنة اإلدالء باملعلومات اليت تزعج املصاب معدجيب  .1  .دون أن نكذب عليه املصاب و
 :تتضمن حترير بطاقة شخصية للمصابجيب  .2

  ،عملهامسه، عنوانه، رقم هاتفه. 
 سبب اإلصابة أو نوع احلادث. 
 أمراض يعاين منها املصاب أو أدوية يتناوهلا. 

إال يف حـال وجـود إصـابة تتنـاىف مـع احليـاة   الطبيـبال جيـوز للمسـعف أن حيكـم علـى املصـاب أنـه ميـت بـل هـي مهمـة  .3
ً كانفصال الرأس عن اجلسم م  .ثال

  ذهبية قواعد
  .اجللد احلركي  الدوران  التنفس  الوعي : أولويات الفحص * 
  .املسعف ال يرتك املصاب حىت تسليمه لالختصاصني* 
  .و اإلسعاف األويل  يف إسعاف املصاب مها اإلبالغ عملنيإن أهم * 
  .األسوأ هو أال تفعل شيئًا على اإلطالق* 
  .كي ال حيدث األسوأ  األسوأتوقع * 
  

 
  

  
 
 
 
  
  



 

 
 
 
  

 
 
 
 
  

  الفصل الثاين

  الوظائف الحیویة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :أعضاء ووظائف جسم اإلنسان 1 -2
إن الوحدة األساسية املكونة جلسم اإلنسان هي اخللية، وهذه اخللية حباجة دائمةً إىل األكسجني والطاقة واحلرارة إلجناز 

اجتماع اخلاليا مع بعضها يشكل األعضاء اليت جتتمع مع بعضها لتشكل أجهزة اجلسم، وهذه وظائفها املختلفة، وإن 
  .قة متناسقة لتأمني حياة اإلنسان وحاجاتهياألجهزة جيب أن تعمل مشرتكة بطر 

، يفةتقسم الوظائف احليوية إىل وظائف حميطية تربط اإلنسان مبحيطه أي يعمل اجلسم مع احمليط اخلارجي على تأمني الوظ
  .   وظائف داخلية تؤمن االتصال بني أجهزة اجلسم وإىل

إن كل وظيفة ختـدم نفسـها وختـدم كـذلك الوظـائف األخـرى كافـة، ولـيس هنـاك وظيفـة مسـتقلة عـن الوظيفـة األخـرى، وأي 
 .بكاملهها يتأثر اجلسم احدإخلل يصيب 
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  :يتكون جهاز التنفس من

، ومهمتـه ترطيـب اهلـواء الـداخل :األنف والجيوب األنفيـة .1
  .وختليصه من الغبار واجلراثيم، وتعديل حرارته

 .ومهمته توجيه اهلواء والغذاء كل إىل جمراه :البلعوم .2
وتســــاعد يف منــــع دخــــول الطعــــام والشــــراب يف  :الحنجــــرة .3

 .جمرى التنفس وهي عضو الصوت
 .وتنقل اهلواء إىل الرئتني :الرغامى والقصبات .4
تـــتم عمليـــة ختلـــيص الـــدم مـــن ثـــاين أوكســـيد الكربـــون  وفيهمــا :الـــرئتين .5

CO2 ، وتزويده باألوكسجنيO2. 
  

212  
  :يتكون جهاز اهلضم من



 

 .وفيها األسنان وتفرز فيه بعض األنزميات من الغدد اللعابية :الفم والبلعوم .1
 .سم ينقل الطعام إىل املعدة 25أنبوب عضلي طوله  :المري .2
 .وفيها ميزج الطعام باألنزميات واحلمض املعوي، ليرت 1.5وهي عبارة عن جيب عضلي يتسع إىل  :المعدة .3
 .البنكرياس والكبدوتصب فيه عصارات  :اإلثني عشري .4
 .حيث تتم عملية امتصاص املواد الغذائية املهضومة إىل الدم :األمعاء الدقيقة .5
 .ومهمتها امتصاص املاء من فضالت الطعام :األمعاء الغليظة .6
 .الشرج .7
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  :يتكون اجلهاز البويل من
 .وفيهما يتم استخالص البول من الدم :الكليتين .1
 .سم ينقل البول إىل املثانة 25قناة ضيقة طوهلا حوايل  :الحالبين .2
 .يتجمع فيه البول قبل طرحه، كيس غشائي عضلي بيضوي الشكل  :المثانة .3
، قناة تتصل باملثانة وتنفـتح خـارج اجلسـم بفتحـة مسـتقلة عنـد األنثـى :اإلحليل .4

ــه . نــاة القاذفــة عنــد الــذكروبفتحــة مشــرتكة مــع الق ، ســم عنــد األنثــى6-2طول
 .سم عند الذكر20-15وحوايل 
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  :يتكون اجلهاز احلركي من

عتـرب وت، توي على النقـي املولـد للـدموحت ،ارتكاز العضالتتؤمن كما  ،اخلارجي للجسم الشكلإعطاء وتقوم ب: العظام .1
  .اجلسمكرب للكالسيوم والفوسفور يف املخزن األ

ا تساعد على حركة و  :المفاصل .2  .اجلسمتقوم بوظيفة ربط العظام مع بعضها كما أ
يــتحكم اجلهــاز العصــيب و  منهـا مــا هــو ال إرادي كالقلــب واألمعـاءؤمن حركــة اجلســم و يـ إراديمنهــا مــا هــو  :العضـالت .3

  .عملهابعمل العضالت حبيث يوجهها من خالل األوامر اليت يعطيها إىل تنفيذ 
  

215  
  من اجلهاز التناسلي الذكرييتكون:  

 

  .وتنتجان احليوانات املنوية وتقعان ضمن كيس الصفن التناسلمها غدتا : الخصيتين .1
 .املنوية بعد تكوينها حىت تنضج احليواناتحيث ختزن  :البربخ .2
 .بالقناة البولية التناسلية تتصالن :القناتين الناقلتين للنطاف .3
 .ومتر عرب القضيب :القناة البولية التناسلية .4
 .الحويصالت المنوية .5
 .البروستات .6
 .عليها تساعد افرازات الغدد الثالثة السابقة على نقل احليوانات املنوية وتغذيتها واحملافظة: غدتا كوبر .7
  من اجلهاز التناسلي األنثوييتكون:  
  .ويقعان ضمن البطن، يوم 28نتجان بويضة واحدة كل مها غدتا التناسل وي: المبيضين .1
 .واليت تتلقى البويضة وتتصل بالرحم :قناتي فالوب .2
 .الرحم .3
 .المهبل .4
 .الفتحة التناسلية الخارجية .5
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  :التاليةاجلهاز الدوراين من العناصر يتكون 

 .الدم إىل كافة أحناء اجلسم ضخي :القلب .1
 .وشعريات دموية ،أوردة ،شرايني :أنواع 3وهي  :األوعية الدموية .2
محايــة اجلســم بفضــل الكريــات البــيض و ، بواســطة الكريــات احلمــراء لغــذاء واألكســجني والفضــالتانقــل ويــؤمن  :الــدم .3

 .توزيع احلرارة على اجلسم بفضل جريانه املستمرو ، والصفيحات الدموية
  .يلعب دوراً هاماً يف املناعة ونقل الغذاء والفضالت: اللمف .4

217  
  التاليةمن العناصر  عصيباجلهاز اليتكون:  
 .يتكون من الدماغ والنخاع الشوكي :الجهاز العصبي المركزي .1
 .يتكون من األعصاب القحفية والشوكية :الجهاز العصبي المحيطي .2
 .ويضم اجلهاز العصيب الودي ونظري الودي :الجهاز العصبي الذاتي .3
 يقوم اجلهاز العصيب بتنظيم كافة عمليات اجلسم احليوية ويسيطر عليها سواء كانت إرادية أو ال إرادية. 
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 : التاليةمن العناصر  غدد الصمالتكون ت
 .وهي تنظم العمليات احليوية يف اجلسم من خالل تأثريها على الغدد األخرى :النخاميةالغدة  .1
 .الغذائي ستقالبتنظيم احلرارة واال :الغدة الدرقية .2
 .تنظيم املعادن يف اجلسم :الغدد جارات الدرقية .3
ــا مســؤولة عــ، تفــرز األدرينــالني والنورأدرينــالني :الغــدة الكظريــة .4 ن تــوازن كمــا أ

 .الغذائي واجلنس وتطوره ستقالبواملعادن واالاألمالح 
فهــو يلعـــب دوراً  ) خارجيــة اإلفــراز(باإلضــافة لكونــه غــدة هضــمية  :البنكريــاس .5

 .يف تنظيم مستوى السكر يف الدم) داخلية اإلفراز(كغدة صماء 
 .تفرز اهلرمونات الذكرية واألنثوية :الغدد التناسلية .6
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 .مسؤول عنها العني :حاسة البصر .1
 .مسؤول عنها األذن :حاسة السمع .2
 .مسؤول عنها األنف :حاسة الشم .3
 .مسؤول عنها اللسان :حاسة الذوق .4
 .مسؤول عنها اجللد :حاسة اللمس .5

  :وفيما يلي جدول خمتصر بأهم الوظائف احليوية يف جسم اإلنسان 
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  :حملة عن اجلهاز العصبي 3-1
  : مركزيالعصبي الجهاز ال .1
 :الدماغ  .1
  حيتوي على مراكز تنظيم وهو ، نصفي الكرة املخيتنيأي : المخ

الرؤية مع و ، باإلضافة إىل مراكز السمراكز الذاكرةات اإلرادية و احلرك
  .احلواس املختلفة كاللمس والذوقو 
  حيتوي على مراكز وهو ، أي نصفي الكرة املخيخيتني: المخيخ

، )...،ركوب الدراجة، بامللعقةاألكل ، السريك(نسيق احلركات ت
ّ  كما أنه مسؤول عن، توازنال حيتوي على مركزو  ً (ية اجلسم مقو  ) .عضالت الرقبةمثل  عضالت متقلصة دوما
  التنفس وتنظيم ضربات سؤولة بشكل أساسي عن الوعي و هي مويهمنا منه البصلة السيسائية و  :الدماغ المتوسط

 .حرارة اجلسم القلب و 
  : النخاع الشوكي  .2

هو طريق عبور خمتلف السياالت العصبية احلاملة للمعلومات املختلفة من احمليط إىل هو مركز احلركات االنعكاسية، و 
 ).البصلةالدماغ و املخيخ و ( صبية العليا املراكز الع

  
 :محيطي العصبي الجهاز ال .2
 .املركزية إىل املراكز العصبية ضم األعصاب اليت حتمل األوامر واملعلومات من و ي هوو 

  :  )اإلنباتية(الذاتية الجملة العصبية  .3
 :هي تتألف من قسمني و 

 :الجملة الودية  .1
  الرتقب االنفعال واالستنفار واخلوف واحلذر و تسيطر يف حاالت الغضب و. 
 النوراإلبينفرين( النورأدرينالينو ) اإلبينفرين(األدرينالين  الوسيط العصيب هو(.  



 

  األدرينالني يقوم بـ: 
  .التنفسع تسر  .1
  .ع ضربات القلبتسر  .2
  .تقبيض األوعية .3
  .)الظالمب رؤية أكرب ساحة ممكنة والرؤية يتمكن الشخص منل(ع احلدقة يتوس .4
 .)رارة اجلسم ثابتة يف حاالت الشدةللمحافظة على ح(التعرق  .5

  : الجملة نظيرة الودية  .2
  تسيطر يف حاالت الراحة و االسرتخاء. 
  األستيل كولينالوسيط العصيب األساسي فيها هو .  
  هذه اجلملة مسؤولة عن معاكسة األعمال السابقة: 

  .إبطاء التنفس .1
  .إبطاء ضربات القلب .2
  .توسيع األوعية .3
  .تضييق احلدقة .4

حتتوي يف داخلها راكز العصبية من الرضوض املختلفة، و ، وهي حتمي املالسحاياحييط باجلهاز العصيب املركزي أغشية 
  .ميتص الصدماتماغي الشوكي الذي السائل الد

  :درجات الوعي  3-2
 هي مدى تفاعل الشخص مع الزمان و املكان و األشخاص : درجة الوعي.  
 ألنه ال يكفي أن يكون الشخص ، هو إدراك الشخص لنفسه و حمليطه و التجاوب معهما) الصحو: (الوعي الطبيعي

ال بد دومًا من ربط الوعي مبدى إدراك حىت نقول إن وعيه طبيعي ، إذ أنه ) أي ليس يف حالة فقدان وعي(مستيقظًا 
  .الشخص لنفسه و ملا حوله و كيفية استجابته للتنبيه 

  :لدرجات الوعي هو  التصنيف التقليدي .1
  مالحظات  أجوبة  استيقاظ  تنبيه صوتي  تنبيه ألمي  درجة الوعي  

      الصحو الطبيعي  1
كلما ارتفع صوته كلما  يصرخ بشدة و 

  ..كانت حالته أقل خطورة

      التخليط الذهني  2
ال ، ينسى األيام، ال يعرف أين هو

  ..يستطيع العد

      الوسن  3
، فإذا  سألناه يفتح عيونه يبدو نائمًا

يشبه  ال مث يعود للنوم،وجييب بنعم أو 
  ..النوم السطحي

 

      الخبل  4
بيه األملي يفتح عيونه مث يعود نتيجة التن

  ..يغمضهاو 

      السبات  5

إذا استجاب للمنبهات األملية تكون 
االستجابة على شكل بعض االنعطاف 
أو اإلنبساط يف األطراف، إمنا ال يفتح 

  ..عيونه أبداً 
  يبدأ باستخدام األلفاظ النابية يفقد املصاب سيطرته على ألفاظه و قد  4، 3، 2أحياناً ويف الدرجات.  
 .يف تقييم درجة الوعي Glasgow scaleمعايير غالسكو  أما التصنيف احلديث فيعتمد على .2
 ن تقييم الوضع العام لوعي هذه الطريقة هي األكثر دقة يف حتديد درجة غياب الوعي وحسب هذه الدرجة ميك

  .عايف معتمد يف مجيع دول العاملوهذا التصنيف طيب إس .املصاب
  ملنبهات ثالثةيعتمد هذا التصنيف على إعطاء أرقام تقيم استجابة املريض:  

  .بالطلب من املصاب أن يفتح عينيه: فتح العينني  .1
 .يتم التكلم مع املصاب واالنتباه إىل كالمه: االستجابة الكالمية .2
وعنــد عــدم اســتجابته يــتم الضــغط علــى ، وذلــك بالطلــب مــن املصــاب أن حيــرك أحــد أطرافــه: االســتجابة احلركيــة .3

 .سرير الظفر بطرف واحد لتحريض األمل

 ة ليكون هلا الدالالت التاليةبقاسمجع األرقام ال يتم:  
  .طبيعي ):15(غالسكو 
  .إصابة الدماغ خفيفة واإلنذار جيد ):14-13(غالسكو 
  .إصابة الدماغ متوسطة واإلنذار مقبول ) :12-9(غالسكو 
 .إصابة الدماغ شديدة واإلنذار سيء) : 8تحت (غالسكو 

  

  :أسباب فقد الوعي  3-3
 وأهم أسبابه، ص مع الزمان واملكان واألشخاصهو عدم تفاعل الشخ فقدان الوعي: 

  االستجابة الحركية  االستجابة الكالمية  فتح العينين
  الدرجة  املعيار  الدرجة  املعيار  الدرجة  املعيار

  6  حركة كاملة  5  الكالم واضح ومتوجه  4  فتح العينني عفوي
  5  حركة موضعية مع حتديد مكان األمل  4  احلديث مشوش  3  استجابة للكالم

  4  سحب الطرف استجابة لألمل  3  كلمات غري مالئمة  2  استجابة لألمل
ً   2  أصوات غري مفهومة أو أنني  1  ال استجابة   3  عطف الطرفني معا

ً   1  ال استجابة       2  بسط الطرفني معا
  1  ال استجابة        



 

 .، مثل الصرع خلل يف كهربائية الدماغ : عصبية .1
 ...، أو الصوديومكالسيوم اضطراب ال ،نقص السكر :استقالبية  .2
 .من أن نأخذ يف االعتبار األسباب النفسية  بدّ أي حالة فقدان وعي عابرة ال أمام :نفسية  .3

  عابر، إال أن مرضه  اليت ال يعي فيها املريض ما يقوم به حيث أنه يعاين من فقدان وعيو  نوبة هلعإما أن تكون
  . ليس عضويًا وإمنا نفسي

  وميكن أن نصف نوبة )أي أنه ميثل أنه فقد وعيه(ا  اليت يتعمد املريض القيامو  نوبة هيستيرياإما أن تكون و ،
 :اهليسرتيا كما يلي 

  .خاصة أمام أهل املصاب أو الناس الذين يعرفونه حتدث فقط أمام اجلمهور و * 
ابأشياء ال يريد إجبار أهله على القيام (من خالهلا إىل حتقيق كسب ثانوي يسعى املصاب *   ) .و
 .ؤذي املريض نفسه خالهلا ال ي* 
 .ال حتدث أثناء النوم * 
 .ال حيدث خالهلا انفالت مصرات * 
  .تصيب غالبًا الفتيات يف سن املراهقة * 

مثل اضطرابات  لرتوية الدموية بسبب قليب املنشأحتدث نوب فقدان وعي عابرة نتيجة نقص ا : ةقلبي ة أووعائي .4
 .النظم

  :السبات  3-4
باإلضافة إىل ، لتفاعل معهما لفرتة أكثر من ساعةانعدام او عدم إدراك الشخص لنفسه والزمان واملكان واألشخاص و ه

  .الكالم تعذر فتح العينني واحلركة و 
  :أسباب السبات 

  ).A – E – I – O – U( ببداية األحرف الصوتية األجنبيةميكن مجعها 
 الكحول )A = Alchohol(.  
   الصرع)E = Epelipsy(.  
  زيادته أو نقصانه(األنسولني ()I = Insuline(.  
  اجلرعات الزائدة من األدوية )O = Overdose(.  
  بالبولة الدمتسمم : األورمييا )U = Uremia( .  

  :أهمية السبات 
البقية الذين يعيشون فهم ال و  ساعات ميوتون 6من األشخاص الذين يستمر عندهم السبات ألكثر من  %50إن 

ً  أي حيتاجون للعون(العيش يف حياة مستقلة يستطيعون  إال إذا كان سبب السبات دوائي املنشأ حيث أنه يف ، )الحقا

 

  .أيام دون تأثر 3-2هذه احلالة قد يصحو املصاب بعد 

  :املوت 3-5
  ميكن عكسه أو اسرتجاع تنفس  املوت، هذا النوع من هو توقف القلب والتنفس ) :األكلينيكي(الموت السريري

 .دقائق 5 – 3على أن ال يكون قد مضى على توقفهما أكثر من ( نبض املصاب و 
  ه كسع، هذا املوت الميكن الدماغ نتيجة نقص وصول األوكسجنيهو موت  : )دماغيال(الموت البيولوجي.  
  مما ميكن اجلهات الطبية جذع الدماغ من الناحية الطبية وضمن شروط معينة يعين املوت إن موت :يف البلدان الغربية ،

  .من استخدام أعضائه يف عمليات غرس األعضاء 
  ال يع :يف القانون السوري ً ا ، حيث أن الطب الشرعي يف سوريا يعر ترب موت جذع الدماغ موتا ف الوفاة على أ

 .القلب توقف الدماغ و 

  :مة يف التعامل مع املصاب فاقد الوعي اخلطوات العا 3-6
، إذ أنه ولة إبقاء وضعه على ما هو عليه ومنع حالته من التدهورإن اهلدف من التعامل مع املصاب فاقد الوعي هو حما 

عندما تبدأ اخلاليا العصبية يف اجلملة العصبية املركزية يف التموت فإن هذا التموت غري عكوس لذلك فإن هدفنا من 
  .اإلسعاف هو منع اخلاليا العصبية من الوصول إىل مرحلة التموت أو إيقاف التموت إىل احلد الذي وصل إليه 

 .الوعي من احلاالت املهددة للحياةنطلب سيارة اإلسعاف باعتبار أن فقدان  -1
وتكرار التنبيه  املصابحناول احلفاظ على مستوى وعي و ) عن طريق فحص الوعي(ملياً حناول تنبيه املصاب صوتياً وأ -2

 ).وسن ،خبل، ختليط ذهين(الصويت عند االستجابة األملي و 
 .العالمات احليوية بصورة مستمرةنراقب  -3
 .عودتهجيل وقت الغياب عن الوعي و تس -4
اري اهلوائية و نتأاملصاب بوضعية األمان اجلانيب و  نقوم بوضع -5  .ننتظر قدوم سيارة اإلسعافكد من انفتاح ا

  :مالحظات
 م املسعف بفحص مصاب واكتشاف أنه فاقد الوعي فعليه فوراً التأكد من العالمات احليوية ووجود التنفس عند قيا

 .النبض مث سالمة اجلهاز احلركيو 
  يف نوب فقدان الوعي العابرة بشقيها سواء الناجتة عن نقص الرتوية الدماغية املؤقت أو الناجتة عن أسباب متفرقة

االستفسار عن حدوث سوابق مماثلة ويف حال وجود قصة سريرية إجيابية وتأكدنا من نوع فقدان أخرى، ال بد هنا من 
ٍ ليس هناك حاجة للنقل إىل املشفى وإمنا نقوم باإلسعاف بصورة عرضية ، وننصح املريض بعدها مبراجعة  الوعي فعندئذ

 ً  .الطبيب الحقا
 وعي وال التعامل معه، حيث أنه ال توجد سوابق وسبب يف بعض احلاالت ال نستطيع كمسعفني حتديد سبب فقدان ال



 

  .فقدان الوعي جمهول لذلك نقوم باتباع اخلطوات العامة يف التعامل مع املصاب الفاقد الوعي 

  :PLS وضعية األمان اجلانبي 3-7
  يالوع الضطرابهي وضعية. 
 ا املصاب على األرض  .هي وضعية يستقر 
 رى حت  .التنفسيول دون سقوط اللسان للوراء وإغالق ا
 عند حدوث (سمح بتصريف السوائل إىل خارج الفم ت ً   .)اقياء مثال
  :المصاب ممدد على ظهره 7-1- 3
  ):ورك  -طريقة كتف ( حالة وجود مسعف واحد  .1
  املصاب إىل بعضهما رجلييضم املسعف. 
   ركبتيهجيثو على  ً  .منه قدر االمكان جبانب املصاب مقرتبا
  املصاب القريبة منه ويبسطها جبانبه على األرض حبيث تشكل زاوية قائمة مع اجلسم ذراعميسك. 
  يده على كتف املصاب البعيد عنه واليد األخرى على الورك البعيد عنه املسعفيضع. 
 حبركة واحدة يقلب املسعف جسم املصاب حنوه وبذلك يستند اجلسم على رجلي املسعف . 
 جيذب املسعف ركبة املصاب العلوية ليثبتها على األرض. 
  يقوم املسعف برتكيز الرأس على يد املصاب العلوية حتت خده بشكل جيد حبيث تكون راحة الكف على األرض. 
 أما الذراع املمدودة فريفعها املسعف ويضعها على الكتف العلوي. 
 خلف وهو بالوضعية اجلانبيةحنرر املسالك التنفسية للمصاب وذلك بإرجاع الرأس لل. 
  الركبة العلوية و الورك و املرفق( : نقاط ارتكاز 3يصبح بذلك جسم املصاب مرتكزا على(. 
 وهي تقوم على إمساك املسعف للركبة واملرفق املقابلني لـه مث جـذب اجلسـم حنـوه ) ركبة -مرفق (توجد طريقة : مالحظة

 .و تركيزه بالوضعية السابقة

  ):األمان الجانبي المحسن(عدد من المسعفين حالة وجود . 2
 الك التنفسـية تستخدم هذه الطريقة عنـد الشـك بوجـود كسـر يف العمـود الفقـري يف حـال حـدوث خطـورة علـى املسـ )

 ... ) ،إقياء، جرح خطري يف الفم
  مسعفني 4حتتاج هذه الطريقة إىل. 
  حبيـث ) يف اجلهـة الـيت سـيقلب إليهـا(أس املصـاب قبل أي شـيء يقـوم املسـعفون بتجهيـز مسـند الـرأس ليوضـع جبانـب ر

 .تكون مساكة املسند مساوية املسافة بني الرأس وطرف الكتف
 دوء وحذر  .يقوم قائد الفرقة بتحرير املسالك التنفسية 
 يتوزع املسعفون األربعة كما يلي:  

 

  . يديه بالرأس من جانبيه جيثو على ركبتيه وكوعيه أمام الرأس حبيث متسك ):قائد الفرقة(المسعف األول * 
يديــه علــى الكتــف  ىإحــد، ذراع املصــاب بشــكل زاويــة قائمــة مــع جســمه عيضـ، جبانــب املصــاب :المســعف الثــاني* 

  .واليد األخرى على اخلصر
  .إحدى يديه على الورك واألخرى على أسفل الفخذ، جبانب املصاب :المسعف الثالث* 
ً  :المسعف الرابع*    .يضم رجلي املصاب إىل بعضهما ولقائد الفرقة وه جيثو أمام قدمي املصاب مواجها
  يعطـي قائـد الفرقــة األمـر بالبــدء فيقـوم املســعفون بتحريـك جسـم املصــاب بشـكل متوافــق حبيـث جيــذب املسـعفان الثــاين

األخـرى مـع جسـمه حـىت  أما املسعف الرابع فيثبت إحدى رجلي املصـاب علـى األرض ومييـل، والثالث املصاب حنومها
الرأس وإمنا مييله ليحقق استقامة الرأس مع العمـود الفقـري مث يضـع الـرأس  عقائد الفرقة ال يرف. تصبح فوق الرجل املثبتة

يف حني يقوم فقط املسعف الرابـع بتجهيـز لفـات مـن القمـاش لتوضـع  ،على املسند ويتأكد من حترير املسالك التنفسية
 .ك يثبت جسم املصاب مع احملافظة على استقامة حمور املصابأمام وخلف املصاب وبذل

 
  :المصاب ممدد على جنبه 7-2- 3

  .تأمني حرية املسالك التنفسية هنا يكمل املسعف تركيز املصاب بوضعية األمان اجلانيب مع االنتباه إىل
  :المصاب ممدد على بطنه 7-3- 3

بوضع يده حتت خده مع إرجاع الرأس إىل اخللـف  كنكمل وضع املصاب بوضعية تكون فيها املسالك التنفسية حمررة وذل
تثـىن الرجـل املقابلـة وكـل ذلـك لتثبيـت املصـاب علـى  اكم، تثىن الذراع األخرى حبيث تكون اليد متجهة إىل األعلى، دوء

 .األرض ومنع حركته
  

  
 

 كل مصاب لديه اضطراب وعي يجب أن نضعه بوضعية األمان الجانبي



 

 

  :The Shock الصدمة 3-8
  : تعريف 8-1- 3
  بصـورة  ) والغـذاء األكسـجنيالـدم احملمـل ب( ويـة لدماضطراب يف عمل اجلهاز الدوراين ينـتج عنـه نقـص يف الرتويـة اهي

  .وهي ترافق معظم اإلصابات ،األعضاء النبيلةكافية إىل 
 الكبد ،الكليتني، الرئتني، القلب، الدماغ: النبيلة هي  األعضاء.  
   : األسباب 8-2- 3
 .واحلروق والكسورالنزف الدموي  .1
 .األمل الشديد .2
 .انسداد الطرق التنفسية وإصابات الطريق التنفسي .3
 .التحسس والصدمة التحسسية .4
 .االنتانات و الصدمة االنتانية .5
  . واإلحتشاء القليب الذحبة الصدرية .6
  ...).شديدفرح أو حزن (نفسية  .7
 :األعراض والعالمات 8-3- 3

ألكسجني فذلك يدفعه واال تصله كمية كافية من الدم  خالل اإلصابة) املركز املسيطر على اجلسم( على اعتبار أن الدماغ
يف  النبيلةوتوجيهه باجتاه األعضاء دم من اجللد ال سحبدف تزويده حباجته لذلك يبدأ بإىل إصدار جمموعة من األوامر 

 :ما يلي نالحظ على املصاباجلسم لذلك 

  ما أراه:  

 .)راحة الكف، أطراف، شفاه، لسانوجه، (شحوب  .1

 .تعرق .2

 .رجفان .3

 .تقيؤ .4

  .وعيللالدماغ بشكل متزايد حيدث فقدان  يفيف حال استمرار نقص الدم واألكسجني ختليط ذهين و  .5
  الشعور بالغثيان ،أشعر بالتعب ،)أو الدفء(أشعر بالربد  ،أشعر بالعطش ،خائف :ما أمسعه من املصاب.  

  ما أحس به:  
ً (منتظم نبض غري  .1 دف إرسال املزيد من الدم إال أن القلب يتعب حيث  خيطي غالبا يزداد عدد ضربات القلب 

 

 .)النبض ىءبعد فرتة فيتباط
ً  +سريع (تنفس غري منتظم  .2 دف تأمني املزيد من  حركات التنفسحيدث تسرع يف حيث  سطحي غالبا

 ).يتباطىءاألكسجني إال أنه بعد فرتة 
 .برودة أطراف .3
 .باردتعرق  .4

 
  :الحالة الصدمية إسعافتالفي و  8-4- 3

   .. طمأنة ،تغطية ،رفع األرجل، تمديد
  سبب الصدمةمإبعاد املصاب عن. 
 ترفـع رجليــه قلـيالً مبقــدارو  ميـدد املصـاب علــى األرض 

تقريبًا وذلك لتحسني اجلريان الدموي  سم 30–25
 .لديه

  فــــك الثيــــاب حــــول عنــــق املصــــاب لتحريــــر املســــالك
 .التنفسية

  لك كمـادات مـاء حـار ألنـه يزيـد الرتويـة يف األوعيـة املغذيـة للجلـد حارمـًا بـذاسـتخدام  تغطية املصاب لتدفئتـه وال جيـوز
 .ة منهاألعضاء النبيل

 ونراقبه املصاب نطمئن. 
  إسعاف السبب) ً  .إن عرف) النزيف مثال
 حـىت اليتوجـه الـدم للمعـدة ويـؤدي لتفـاقم  إذا شكا املصاب من العطـش ترطـب شـفتيه وال يعطـى املصـاب املـاء ليشـربه

  .حىت نتجنب حدوث إقياء يف حال احتاج املصاب لعمل جراحي الحقاحلالة الصدمية و 
 اتمالحظ : 

  قدافإذا كان املصاب ً  .ملشفىا نضعه بوضع األمان اجلانيب مع رفع رجليه قليالً وينقل إىل :الوعي ا
  دخوله يف احلالة الصدميةكل مصاب مهما كانت حالته  جيب أن نتالىف  
 حـىت نـتالىف دخـول  مـنهم خنفـف أن علينـا لـذلك النزيـف ،األمل ،اخلـوف : الصـدمية احلالـة مسببات أكرب من إن

  .املصاب يف احلالة الصدمية 
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  :قدمةم 4-1
ا جسم اإلنسان إن أهم العمليات الفيزيولوجية اليت  ، لذلك تعترب عملية التنفس إحدى أهم هي التنفس والدورانيقوم 

  :ن يكون يف ذهنه حتري ثالثة أمورجيب على كل مسعف عند حتري أي إصابة أمور اليت حتافظ على حياة اإلنسان، و األ
A )Airway( : وهي حتري املسالك اهلوائية.  
B )Breathing( : وهي حتري التنفس عن طريق CLF.  
C )Circulation( : ا الدوران أي عمل القلب و تتم بتحري النبض   .واملقصود 

 :مم يتألف جهاز التنفس 4-2
  .األنف و الفم .1
 .حنجري  ،فموي، أنفي :إىل ثالثة أقسام يقسم :البلعوم .2
وي على احلبال الصوتية حتتوعة غضاريف و تتألف من جمم: الحنجرة  .3

  .الكالم فهي املسؤولة عن إصدار األصوات و ، يف داخلها
ذو بنية غضروفية هو جزء و ) الفلكة(يعتلي احلنجرة لسان املزمار 

رى التنفسي أثناء بشكل ورقة الشجر ، وهو املسؤول عن إغالق ا
 .عملية البلع 

ن من جمموعة حلقات غضروفية أنبوب غضرويف مكو  :الرغامى  .4
 ً فمن املمكن أن حيدث فيها انسداد،  لبنيتها الصلبة ناقصة، و نظرا

 .يف مستوى يعلو الرغامى ب أن حيدث االنسداد يف احلنجرة و للكن الغاو 
القصبة حيث تصنع ، ئيسيتني ميىن ويسرى مث تتابع التفرعاتتتفرع بدءاً من الرغامى، تبدأ بقصبتني ر  :القصبات .5

ا هذو  ،)أن القصبة اليمىن امتداد للرغامىكو (ا القصبة اليسرى معها اليمىن مع الرغامى زاوية أكرب من اليت تصنعه
 ً  .لالنسداد من القصبة اليسرى جيعل القصبة اليمىن أكثر تعرضا



 

كما أن الرئة ، السبب هو توضع القلب يف منتصف وأيسر جوف الصدر، و الرئة اليسرى أصغر من اليمىن :الرئتين .6
 ً   .لالنسداد اليمىن أكثر تعرضا

 .)العضالت الوربية، حلجاب احلاجز ا( :العضالت المساعدة .7
   .اليت تؤمن التبادل الغازياألوعية الدموية  .8

  : مالحظات فيزيولوجية  4-3
  إن األكسجنيO2 و إن أي نقص يف ، هو الغذاء األساسي خلاليا اجلسمO2  سيؤدي إىل تلف يف هذه اخلاليا

ائي بعو  ) 7-3(د أكثر اخلاليا تأثراً بنقص األكسجني هي اخلاليا العصبية املوجودة يف الدماغ واليت تتلف بشكل 
ا النهائي من األكسجني دقائق   .من حرما

  إن نسبة الغازات يف اهلواء هي: 
  .أكسجني 21%
  .اآلزوت 78%
 .غازات نادرة وغبار 1%
  21اإلنسان الطبيعي يف جو طبيعي يأخذ %O2  مع الزفري % 16و يطرح % 5من اهلواء أثناء الشهيق يستهلك

 . CO2أوكسجين و نسبة من غاز ثاني أكسيد الكربون % 16هواء الزفير يحوي  أن مبعىن

  :كيف يتم تنظيم حركة التنفس 4-4
  ا اإلنسان طيلة حياته من الوالدة حىت املمات ) ل غري إراديبشك(التنفس هو عملية فيزيولوجية حيوية يقوم 

  CO2و طرح   O2دف إىل تزويد اجلسم بـ و 
  مرحلتني تشمل عملية التنفس:  

  تتوسع الرئتني ف ض الضغط داخل الصدراخنفمما يؤدي إىل اينخفض احلجاب احلاجز نتيجة تقلصه  :الشهيق
  .يدخل اهلواء إليهماو 
  ه ، فعندما يرختي احلجاب احلاجز ينزح الصدر للعودة إىل حجمحيدث بشكل انعكاسي بعد الشهيق :الزفير

 .الطبيعي كاستجابة ملرونة جداره
  السيسائيةإن حركات التنفس تكون مضبوطة عن طريق املركز العصيب للتنفس املوجود يف البصلة.  

ينقص  يف حال توقف عملية التنفس
أكسجني الدم و بالتايل تنقص تغذية 

  .لدماغا
  إن الدماغ يؤمن وسائل الدفاع ضد أي

 

سعال والبلع، مبعىن أنه يف حال وهي ال) ردات فعل األمان(مشكلة تؤذي التنفس وهذه يطلق عليها مصطلح 
حدوث أي طارئ يؤثر على الطرق التنفسية فإن الدماغ يرسل إشارات سريعة لتحريض ردات فعل األمان إما 
بالسعال لطرد جسم أجنيب أدى إىل انسداد أو بالبلع، و هذه الردات حتدث فقط يف حال كون الدماغ يعمل أي 

اجلانيب جتنباً حلدوث ري واعي فإن املسعف يضعه يف وضعية األمان املصاب واعي، أما يف حال كون املصاب غ
 .ستوى الطرق اهلوائية يف ظل غياب ردات فعل األمانانسداد مب

  

 :اإلصابات التنفسية  4-5
 فقدان ، التحسس، التسمم ،الغرق ،االنسداد، الرضO2 )االختناق(،  زيادةO2 )أمراض معينة ، )فرط التهوية

  .توقف التنفس  ،)الربو(
 عام تقسم إصابات جهاز التنفس إىل  بشكل:  

 .صعوبة التنفس  .1
اري التنفسية  .2  .انسداد ا
  .توقف التنفس  .3

  :أسباب اإلصابات التنفسية  4-6
وعنـد ) احلليـب(األطفـال ، )املـاء(الغـرق ، )نقديـة قطـع، طعـام(أجسـام غريبـة  :وجود عائق في الطرق الهوائيـة  .1

 .ناء النوم حتت وسادة إىل اختناقهالرضيع أئ الرضع قد تؤثر وضعية رأس

 :بسبب : إصابة مركز التنفس العصبي .2
 .متكن مادة سامة من الدخول إىل الدورة الدموية كالرصاص والسيانيد تؤثر على مركز التنفس العصيب  .1
 .ككسور العمود الفقري الرقبية ، ذية رضية للدماغ تؤثر على مركز التنفس العصيبأيف حال حدوث  .2

رضوض الرقبة فوق مستوى الفقرة ، بعض أمراض العضالت، مشكلة عصبية :مشكلة في العضالت التنفسية  .3
 . شلل األطفال، ئيةالصعقة الكهربا، التسمم باألدوية املهدئة أو باملسكنات أو املنومات، الرقبية الرابعة

كأشـخاص عـالقون يف قبـو أو حتـت قلة اهلـواء احملـيط أو انعدامـه  : نقص األكسجين داخل الرئتين أو انعدامه .4
يــارات أو يف مكــان املرتفعــات كحالــة املظليــني أو متســلقي ، ازات الســامةتســمم اهلــواء بأخــذ الغــ، ضــيق مــزدحم اال

 ) .اجلبال

يف حالة احتواء الدم على مادة متنع األكسجني من االرتباط بالكريات احلمراء، مثل أول أكسيد  :دموية  مشاكل .5
ـــــــــــــى  COالكربــــــــــــــون  ـــــــــــــل، قدرتــــــــــــــه علــ ـــــــــــــوايل  االرتبـــــــــــــــاط بالـــــــــــــــدمو هـــــــــــــــو قاتــ ـــــــــــــجني حبــ ـــــــــــــن األكســ   أكــــــــــــــرب مــ



 

وهــو يــؤثر علــى  H2Sأو غــاز كربيــت اهليــدروجني . مــرة، وهــو أحــد نــواتج احــرتاق بنــزين الســيارات) 200-300(
 .أو كما يف تأثري بعض غازات احلروب. املراكز العصبية و موجود يف املراحيض وبعض الصناعات

 :صعوبة التنفس 4-7
   : اماتهعال
 .)بطيء أو سريع(سرعة التنفس  .1
  .)سطحي أو عميق(طبيعة التنفس  .2
  .)حبة الصوت ،هلاث(وات غري طبيعية عن املصاب صدور أص .3

  :اإسعافه
 .و إخراج املصاب إىل اهلواء الطلق، أالنوافذ فتح .1
 .حترير املسالك التنفسية .2
 .املتجمهرين إبعاد .3
 .)وطبيعي منتظم بنمط يتنفس أن منه الطلب ،املصاب طمأنة(تاليف احلالة الصدمية  .4
 .جالـس نصف:  املالئمة االنتظار وضعية .5

  :SSP ضعية النصف جالسو 4-8
 وهي وضعية إصابات الصدر واجلهاز التنفسي. 
  ا تساعد علىر وجود نزيف داخلي يف الصدعند  .هبوط الدم إىل أسفل الرئتني وإجراء العملية التنفسية فإ
  ا وجود صعوبة تنفسعند  .ختفف من ضغط األحشاء واحلجاب احلاجز على الرئتني فإ
 الطريقة:  

  .جيثو املسعف على ركبتيه خلف رأس املصاب*  
  .يضع إحدى يديه حتت رقبة املصاب و يضع األخرى بني لوحي الكتف*  
حــىت إذا ارتفــع جــذع املصــاب بزاويــة ، يرفــع املســعف املصــاب وهــو يقــرتب منــه*  

علــــى فخذيــــه وكــــذلك يســــتند الــــرأس علــــى جســــم عــــن األرض يســــنده  45
  .املسعف

مناســب لســند املصــاب واحلفــاظ عليــه يف هــذه  يبحــث املســعف عــن أي شــيء*  
ـــا، كرســـي مقلـــوب(الوضـــعية  وإذا مل جيـــد يبقـــي املصـــاب مســـتنداً ..) تبطاني

 .عليه

  كل مصاب يتنفس بصعوبة يجب أن يوضع بوضعية نصف جالس: قاعدة 
 

   :مالحظات
  ا املصاب عند وجود حالة صدمة وضعية النصف جالس تعاكس الوضعية اليت ننالحظ أن رفع األرجل (ضع 

قد يتعرض لصدمة، ) واملوضوع نصف جالس(عوبة التنفس ، مع العلم أن املصاب الذي يعاين من ص)وخفض الرأس
خلطأ رفع صدر أنه من احيث . عية اليت يشعر فيها بالراحة أكثر، لذلك نضعه بالوضولكن املهم هو راحة املصاب

 ً  .املصاب وقدميه معا
  ال نضع املصاب بوضعية نصف جالس إذا كان ذلك يعيق العمل اإلسعايف. 
 أي ميكن وضع املصاب نصف جالس أثناء القيام باإلسعافات األولية لنصف جالس ليست وضعية انتظار فقطا ،

  .لبشرط أن يكون ذلك غري معيق للعمإذا كان حباجة هلذه الوضعية 

  :انسداد ااري التنفسية 4-9
  :االنسداد الجزئي  .1

  . مبحوح بصوت تكلمقد يجهد أثناء الكالم و ، الوجه امحرار، سعال : هتعالما
   : إسعافه
 يف غريب جسم وجود عند اجلسم من عيطبي فعل رد هو فالسعال) تسعل عم خليك( السعال يتابع فقط دع املصاب 

رى  .إلخراجه التنفسي ا
 ذلك من فائدة الف ماءاملصاب  سقت ال. 
 ظهره على ضربهت ال  ً ً تام االنسداد يصبح أن من خوفا  .ا
  إسعاف االنسداد التامإجراءات ب اً نقومأصبح االنسداد تامإذا توقف عن السعال و. 

  :االنسداد التام  .2
   ،ازرقاق ،الكالم أو السعال على القدرة عدم : هتعالما

ً  يصدر قد األحيان بعض يفو   معرفة أجل من العاملية والعالمة  حاد حلن ذات أصواتا
  .رقبته حول ليديه املصاب وضع يه املختنق الشخص

   : إسعافه

 مرات بني لوحي الكتف مع اإلمالة إىل األمام  4ضرب : املصاب الواعي  إسعاف
 . هاميليش مناورة بيقطاجلسم الغريب نقوم بتيف حال عدم خروج و 

  الواعي يكون بإجراء مناورة هاميليش مباشرةإسعاف املصاب غري. 
  



 

  : (Heimlich)مناورة هاميلش  4-10
  :ويتم ذلك كما يلي) عدة ثواين فقط(ية بسرعة كبرية تنفسال لكاسجيب أن يتم حترير املقبل أي شيء 

 املرأة صدرية ،فك ربطة العنق إن وجدت وأول زرين بالقميص باإلضافة إىل فك احلزام وأول زر بالبنطال. 
 الرأس للوراء إرجاع. 
  فتح فم املصاب ً يقوم املسـعف بتنظيـف مـا بداخلـه بواسـطة إدخـال إصـبعه مغلفـة بقطعـة قمـاش نظيفـة بعـد حيث  :فورا

 حيـث يفـتح TJL (Tongue Jaw Lift)منـاورة و جيـري أ يسـدهجعل اإلصبعني بشـكل كالبـة لتنظيـف الفـم ممـا قـد 
امــه علــى لســان املصــاب  بشــاش  هفــإذا متكــن املســعف مــن رؤيــة اجلســم الغريــب يســحباملســعف فــم املصــاب واضــعًا إ

  ..معقم

     
  :من مث نبدأ بإجراء مناورة هاميليش كما يلي

  : واقف المصاب .1
 رجليه ميركز، مث بظهر املصابيلصق صدره و  املصاب خلف املسعف يقف  ً    .لوقوع املصاب بوضعية متوازنة حتسبا
 إبطيه حتت من املصاب ببطن لتحيط من حول خصر املصاب هييداملسعف  ررمي.  
 ع يف السرة وأصبع جبانبه لألعلىاصب( املصاب سرة من إصبعني مسافة األوىل باليد نقيس(.  
 ام مغلقة قبضة بشكل السابقني اإلصبعني أعلى الثانية اليد توضع  .املصاب جهة من واإل
 القبضة فوق األوىل اليد توضع. 
  ً  .لإلمام تتم إمالة املصاب قليال
 منفصلة حماولة منها كل تكون أن جيب الضغطات ،)املسعف جسم باجتاه( والداخل لألعلى الضغطب يقوم املسعف 

املفروض أن ال حنتاج ( خروجه حىت بأدائها ونستمر الغريب اجلسم إلخراج
 4إىل أكثر من 

ضغطات وإال فإن 
 .)قياسنا غري دقيق

  

 

  :المصاب جالس  .2
 يقف املسعف خلف الكرسي.  
 ينخفض إىل مستوى املصاب بعضالت رجليه و ليس بظهره.  
  يتم تنفيذ املناورة بنفس طريقة املصاب الواقف حيث منيل الكرسي إىل األمام. 

 
  

  ) : المسعف(  أنت هو المصاب .3
الكرســي حبيــث يســند املصــاب نفســه  ظهــرلتم ذلــك علــى الطــرف العلــوي يــو 

يـده علـى طـرف الكرسـي العلـوي  يتعلى الطرف العلوي للكرسي واضـعاً قبضـ
حبيـــث يرخـــي  واألضـــالع،ويكـــون مكـــان االســـتناد علـــى اجلســـم حتـــت القـــص 

 .مرات وهكذا 4املصاب جسمه 
  : األرض على ممدد المصاب .4
 ظهره على املصاب ميدد أن املسعف على. 
 الرأس إىل أحد اجلانبنييل متياع مع فتح فم املصاب وإرج.  
 املسعف ركبيت حتيط حبيث املصابفخذي  فوق األرض على املسعف لسجي 

  .املصاب سمجب
 ع يف السرة وأصبع جبانبه لألعلىاصب(املصاب  سرة من إصبعني يقيس(.  
 اليدين مرفوعةجيب أن تكون أصابع (فوقها  وىلاأل اليديضع  مث بعد االصبعني، الثانية يده كعب يضع(.   
 مشدودتني املسعف يدي على للمحافظة االنتباه مع) املصاب صدر باجتاه( واألعلى لألسفل يكون الضغط.  
   : طفل المصاب .5

ً  الضغط ختفيف مع ولكن السابقة الطرق نفس تستخدم ، يف حال عدم االستفادة يتم الضغط على الصدر يف قليال
  .مرات CPR 4مكان تدليك الـ 

  :ع رضي المصاب .6
 كلي انسداد إىل أدت اليت الغريبة األجسام إخراج تقنية ختتلف  ً   .البالغ عند عنها قليال
 علينا  ً  من ذراعنا علىنثبت الرضيع بني ساعدينا، حيث حنمله  أن أوال

ام و  اإصبعيكون ، و لألسفل ووجهه فخذنا على نسندهو  رجليه بني اإل
  . الرضيع بفك انيطحي السبابة

 بني لوحي الكتفخفيفة  ضربات 4 بضربه نقوم.  
 السبابة الثانية اليد إصبعي تكون حبيث سوية بالذراعني منسكه مث ومن 



 

ً  األخرى الرجل فخذ على الثانية اليد على ونقلبه صدغيه، من الرضيع رأس حول والوسطى  االستناد أجل من أيضا
  .لألعلى ووجهه

 مث نضع اصبعني جبانبه من األسفل الرضيع حلميت بني الواصل اخلط منتصف نضع اصبع يف. 
 نزيل االصبع املوجود بني حلميت الثدي. 
 ضغطات 4 القص عظم منتصف ويف عمودي وبشكل الصدر منتصف على بالضغط نقوم .  
 الغريب اجلسم خروج حىت اخلطوات السابقة نكرر . 
ً  بدين المصاب .7   :حاملأو  جدا

 منطقة يف الصدر على الضغط جيري،  اخللف من م اإلحاطة نستطيع ال
  .مرات CPR 4يف مكان تدليك الـ  القص عظم

  :توقف التنفس  4-11
 واعي وهي حالة مهددة للحياة أن املصاب غري بعد أن مت فحص الوعي ووجدنا

جهاز التنفس لنعرف إذا كان املصاب يتنفس أم ال  نفحص، وقمنا باإلبالغ
  :فإذا وجدنا املصاب اليتنفس علينا  C.L.Fبواسطة 

  سـريعتني قـويتني  إنقـاذيتيننفختـين سـد أنـف املصـاب باإلصـبعني وإعطـاء الـرأس و  إرجـاعب :التنفسـيةفحـص املسـالك
الرأس وإعطاء نفختني  إرجاعجيب مل يرتفع الصدر إذا حمررة وعلى العكس  سالكومراقبة حترك الصدر فإذا انتفخ فامل

الرأس غري صحيح يف املرة األوىل وهنا إذا مل يرتفع الصدر  عتني مرة أخرى حيث ميكن أن يكون إرجاعسريإنقاذيتني 
 .لشاميهبإجراء فاملسالك مسدودة فنقوم 

 ويف حــال عــدم اإلحســاس بــالنبض يــتم اجلــس  ثــواين 5ملــدة اجلــانبني أحــد  جبــس الشــريان الســبايت مــن فحــص النــبض
تـنفس ال غيـابو  نـبضالد و وجـنالحـظ  ماوعنـد ،)الطرف الثاين ملدة مخس ثواين على أن ال تتجاوز املـدة عشـرة ثـواين

  CPR يف حال غياب النبض نقوم باإلنعاش القليب الرئويأما  ، ABبالتنفس االصطناعي نباشر

 :)AB  )Artificial  Breathingالتنفس االصطناعي  4-12
 :عند البالغ  .1
  مبدأ التنفس االصطناعي:  

وســطيًا     الدقيقــة/مــرة 20 - 12 تـواتر التــنفس الطبيعــي عنــد البــالغ هــو
  .ثواين 4نفس كل  دقيقة /نفس 15
  تقنية التنفس االصطناعي:  

 مبلـل  شـاشبواسـطة (سـح فـم املصـاب ومي جيثو املسعف جبانـب املصـاب
 

 .)إن أمكن سافلونبال

  ام و  كف يده القريبة من رأس املصاب على جبني املصاب  املسعفيضع سـبابة اليـد ويغلق فتحيت أنف املصاب بإ
 .، ومن مث يتم إرجاع رأس املصاب للخلفني من اليد األخرى على أسفل ذقنهاصبعكما يضع ،  

  كــرب مســاحة ممكنــة حــول فــم املصــاب مث أيطبــق املســعف فمــه علــى
 .هادئرئوية مفردة تعطى بشكل عميق و يعطي نفخة 

   هـواء الـزفري مـن اخلـروج علـى النفخ يفتح األنـف ليـتمكن  انتهاءبعد
صــدر املصــاب إلخـراج اهلــواء فهــو ، وال يضــغط املســعف علـى راحتـه

مث ينظـر  .نعكاسي لـدخول اهلـواء لـداخل الصـدرخيرج لوحده كفعل ا
ملشــاهدة أي حركــة عفويــة قــد تصــدر  أثنــاء الــزفريإىل صــدر املصــاب 

 .عن املصاب

  يعد املسعف كل نفس أعطاه بصوت مرتفع ، كما يلي: 
1،2،3 )1 ( 1،2،3 )2 ( ...... 1،2،3 )14(   

  ..ثواين 4أن يتم تنظيم التواتر حبيث أن يكون نفس كل كما ميكن 
 يقدمه املسعف وال يعد بعده) 15(لنفس األخري عند الوصول ل. 

  ةدورة جديدثواين، فإذا وجد النبض يبدأ مباشرة ب 5سعف بفحص نبض املصاب مدة امل يقوممث. 

  حول التنفس االصطناعي عملية مالحظات:  
 املصاب رأس إرجاع جيب  ً   .التنفس جمرى عن اللسان إلبعادللخلف  جيدا
  بكامل فم املصاب عند إعطاء النفسجيب اإلحاطة. 

 نفسني كل بني األنف حترير إىل ننتبه. 

 يفضــل وضــع مرفــق اليـــد بالــدوار و يشــعر  كــيالاآلخــر  بــني الــنفس و  هجذعــو  هرأســ رفــعجيــب علــى املســعف أن ي ال
 .املوجودة على جبني املصاب على األرض

  مـن أجـل و  املسعف أن يدير رأسه باجتاه صدر املصاب بعد إعطاء كل نفس حىت ال يأخذ زفري املصابجيب على
  .مراقبة صدر املصاب

 يثبـت للمتجمهـرين أنـه مـتقن  ، ولكـي وواثـق، لكـي ال خيطـئ املسـعف أثنـاء العـدعـايل بصـوتجيب أن يكون  العد
  .لعمله

 وبالتايل اهلضمي الطريق إىل سيدخل الرئتني حجم عن ئدالزا اهلواء ألن، الالزم من أكثر هواء إعطاء نتجنب 
ً  االصطناعي التنفس عملية سيعرقل مما املصاب عند اإلقياء منعكس سيتحرض وعندئذ املعدة  يتم قد و، قليال



 

  .الرئتني إىل اإلقياء استنشاق
 ننتبه  ً   .)د/  مرة 30-20( مثل كبرية بسرعة سانفاأل إعطاء عدم إىل أيضا
 ننتظـر حـىت ينتهـيو  البعيـدة يـده فـرد بعـد كتفـه و وركـه عرب املقابل اجلانب إىل املصاب ندير إقياء حدوث حال يف 

 .االصطناعي التنفس ومتابعة الفم بتنظيف نقوم مث اإلقياء من
  والسـبب يف . مـن اسـتمرار وجـوده، حيث نفحـص النـبض فقـط للتأكـد لفحص التنفس يف بداية كل دورة داعيال

ً و أن عودة ذلك ه عـدم حـدوث املصاب شـهقة قويـة يتبعهـا بالسـعال، و ، حيث يشهق التنفس تكون واضحة جدا
 ً  .ذلك يعين أن التنفس مازال متوفقا

  أثناء قيامه بالتنفس االصطناعي) ..،طعام، علكة(د أي شيء يف فمه على عدم وجو  املسعفحيرص. 

  4 نفس كـل تقدمي علينامبا أنه  ً فقـط بعـد تقـدمي الـنفس، ولكـن  3نـا العـد إىل الـرقم أنـه علي ثـواين، فهـذا يعـين نظريـا
، وتفســري ذلــك )1( 3،  2،  1رأينـا يف التطبيــق العملـي الســابق أن املسـعف يعــد أربـع عــدات بعـد تقــدمي الـنفس 

  .ثواين 4ات مع تقدمي النفس تساوي هو أن العد أسرع من الثواين أي أن مدة األربع عد
 املصاب أنف طريق نينفخ اهلواء عأن  يف حال استحالة فتح الفم على املسعف . 

  يف حال مريض حدث لديه اضطراب تنفس يكون على شكل:  
 1 – هو عبارة عن حماوالت غري فعالة للتنفس  
 2 – تنفس سطحي خفيف  
 3 – أزيز  
  أي نقوم بإجراء تنفس اصطناعي للمريض رغم أن ما يبدو ظاهريًا هو عدم ( يعامل معاملة توقف التنفس

عوضاً  CPRال ننسى القيام بقياس النبض للتأكد من عدم وجود  ضرورة إلجراء ( وجود توقف يف التنفس
  ).عن التنفس االصطناعي

  ـألنه قد حنتاج العمل بال أرضية صلبةدائمًا يتم العمل بالتنفس االصطناعي بوضع املصاب على CPR. 

 هــذا يعــين أن هنالــك عــائق يســد املســالك  البنفســجي،زرقــاق أو اللــون يراقــب املســعف تغــري لــون املصــاب إىل اإل
  .ن الرأس مقلوب إىل الوراء بالشكل املناسبأذٍ يتأكد من أن املسالك حمررة، و عندئ التنفسية،

  أي يف حــال عــدم مــرور أحــدها نقــوم: فعالــة جيــب أن تكــون األنفــاس اإلنقاذيــة  ً مــن  بعــد األنفــاس اإلنقاذيــة ابتــداء
يف حال شعرنا بوجود مقاومـة أول األنفـاس مث زالـت هـذه املقاومـة أثنـاء إعطـاء األنفـاس، أمـا يف (  النفس الذي مر

 ).سداد تام عندها نكمل خطوات التصرف الصحيح حسب السابقنحال عدم تغري املقاومة بسبب ا

  وأجري له حنجرته  استؤصلتحالة وقف التنفس عند إنسان فاقد احلنجرة أي هنالك طريقة أخرى تستخدم لدى
طريقـة الفـم  أو .الفوهـةينفخ املسعف اهلواء عـن طريـق وضـع فمـه حـول حيث  قنعطريقة الفم للر رغامي وهي غف

 

ٍ يـنفخ املسـعف اهلـواء  )الرغـامى واخلـارجوهي عبـارة عـن أنبوبـة تـربط بـني (إذا كان املصاب حيمل قُنية للقنية  عندئـذ
ويـنفخ مباشـرًة  األنبوبـةويف حال تسرب اهلواء إىل اخلارج حول األنبوبة ينزع املسعف هذه  األنبوبة،من خالل هذه 

ألن  الكبـرية،زع القنيـة إال إذا كـان الصـدر ال يرتفـع إطالقـاً بسـبب نسـبة التسـرب نـال تأوجيـب  ،عرب الفوهة اجللديـة
جيــب االنتبــاه يف حـال وجــود القنيـة إىل التأكــد مــن كمـا ، بعـض فاقــدي احلنجـرة تنغلــق فــور نـزع القنيــة فوهـة عنــدال

 .خلوها من املفرزات

  إن إجراء التقنيات السابقة تتم بالطريقة نفسها يف حالة عدم وجود كسر بالعمود الفقري الرقيب، أمـا يف حالـة الشـك
 .مسعف آخر يثبت الرأس و يفتح الفمفيتم التنفس االصطناعي مبساعدة 

 يف حال توفره بدالً من طريقة فـم األنف بوضعه على الفم و إلعطاء النفخات للمصاب  جهاز األمبواستخدام  ميكن
 .فم –
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :عند الطفل .2
 عند الطفل و الرضيع مخس أنفاس وذلك ألن توقف التنفس غالبًا ما يكون ناجم عن  ةس اإلنقاذيانفيكون عدد األ

  .سبب تنفسي عند األطفال والرضع
  الدقيقة/مرة 25- 18 عند الطفل هو الطبيعيتواتر التنفس    دقيقة /نفس 20وسطيًا  ثواين 3نفس كل.  

 بالشكل التايل دقيقةخالل  نفس 20نعطي  :التقنية: 

 1،2،3 )1 (1،2،3 )2 (  ......1،2،3 )19 (  
  ونكمل كما سبق يقدمه املسعف وال يعد بعده) 20(عند الوصول للنفس األخري.. 

  لفرتة قصرية أثناء البكاء قد حيدث أحيانًا عند األطفال انقطاع التنفس :  عند األطفال البكاءغشي حالة خاصة
  .طبيعية ال تستوجب أي عمل إسعايف ، و هذه احلالةالشديد

 :عند الرضيع .3

 اق فم املسعف على فم وأنف الرضيعجيب إطب.  



 

  نفخة طفي الشمعة(يكون النفس بنفخ اهلواء نفخة خفيفة من فم املسعف وليس من رئتيه.( 

  دف فتح جماري التنفس عنده ألن حجم االنتباه لوضع الطفل الرضيع حبيث إما أن نضع إحدى يدينا حتت كتفيه 
يه كتفأو أن نضع منشفة صغرية حتت   الطريقة،ذه  فرأس الرضيع كبري مقارنةً مع جسمه لذلك يرجع للخل

 .وأصابعه تسند الرأس فل،الطي كتفأن نضع الطفل على يد املسعف وكف املسعف بني   وأ، )بينهما(

  ضعلش للر اميه بطريقةيتم حترير مسالك التنفس .  

  الدقيقة/مرة 32-25 هوعند الرضع تواتر التنفس الطبيعي    ً   .ثانية  2نفس كل  دقيقة /نفس 30  وسطيا

 خالل دقيقة بالشكل التايل نفس 30نعطي  :التقنية:  
 1،2،3 )1 ( 1،2،3 )2 (  ......1،2،3 )29 (  
  ونكمل كما سبق يقدمه املسعف وال يعد بعده) 30(عند الوصول للنفس األخري..  

  ملراقبة النبض ) مكان فحص النبض(أثناء إجراء التنفس االصطناعي للرضيع جيب أن ال نرفع اليد من بني الثديني
 .وعمل الالزم يف حال توقف النبض

 ونفرغ املعدة من اهلواء بالضغط على البطن بإصبعني فسوالتن بعد االنتهاء من دقيقة تنفس اصطناعي نراقب النبض ،
اية عظم القص والسرة يف املنتصف(   .مث ننظف فم الرضيع ويتابع العمل) بني 

 ينتفخ  رضيعإفراغ املعدة من اهلواء يتم ألنه احيانًا قد يدخل بعض اهلواء إىل معدة الرضيع عندئذٍ يرى املسعف بطن ال
 .ذلك يوضع الرضيع على جنبه لبضع ثواين ولتجنب التقيؤ الناجم عن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  :جدول تسلسل فحص املصاب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

-  +  

-  +  

-  +  

-  +  

  الحماية

  فحص الوعي
  4× ) تنبيه صويت+ تربيت (
 4× ) صويت + تنبيه أملي (

  تتمة الفحص  )110( إبالغ  أسئلة

 تقدمي اإلسعافات الالزمة CLFفحص التنفس 

-  +  

إرجاع الرأس اكثر وإعادة 
  اإلنقاذينيالنفسني 

نستمر مبناورة هاميليش 
  حىت مرور اهلواء

  فحص النبض

  قليب رئوي إنعاش  تنفس اصطناعي

  فحص النبض

  هايملش مناورة  نقل+ محل 

+  -  

-  +  

  فحص املسالك التنفسية 
  نفسني انقاذيني+ 

وإسعاف اإلصابات ووضع فحص تتمة ال
 األمان اجلانيب



 

 
 
 :االصطناعيفي إجراء التنفس یدویة الطرق ال 4-13

  :طريقة سيلفستر 
  :عندمايلجأ املسعف هلذه الطريقة 

  .قد تضر املسعف يكون املصاب قد تنشق أو ابتلع مواد سامة – 1
  .ال متكن من وضع فم املسعف على فم املصاب إصابة الوجه بكسور – 2
  )تسممية كيميائية، جرثومية،حوادث، أسلحة نووية، (إذا اضطر املسعف لالحتفاظ بكمامته  – 3
  .املسعف يكون فاقد احلنجرة – 4
  .عدم قدرة املسعف على إعطاء اهلواء بالطرق السابقة بسبب وجود تشوه بالوجه – 5

  :اليدويةمبدأ الطرق 

  الزفري،فالضغط حيدث  :الصدريإن الطرق اليدوية متكن من إجراء عملية التهوية عن طريق العمل على القفص 
  .بفضل العضالت اليت تربط بني الذراعني وبني األضالع الشهيق،وجذب اليدين يساعد 

  يوضع املصاب دائمًا على سطح صلب ممدد على ظهره مع مسند مستعرض حتت الكتفني وهو عبارة عن ثوب أو
دف تسهيل قلب  10حرام يلف بشكل أسطواين مث يطوى على نصفه ويكون بطول عرض الكتف ارتفاع  سم 

 .اءالرأس والذراعني إىل الور 

 املصاب،مث يرفع ذراعي  املصاب،ملتصقاً جبسم  ركبتيه،على  فجيثو املسع 
 األخرى،مث يقبض براحيت يديه جمتمعتني على كتف املصاب اليت من اجلهة 

 .فتكون إحدى يديه حتت اإلبط مباشرةً واليد األخرى تكون فوق الكتف

  يصبح ممدداً الذي وجيذب معه املصاب  للوراء،يبسط املسعف ذراعيه ومييل
حتت لوحي  )يدهالذي يكون مبتناول (املسعف املسند  ضععلى فخذيه وي

 للوراء،وأما الرأس املقلوب  ،ممدداً على ظهرهاملصاب هكذا  ونالكتف ويك
فيجب أن يالمس األرض وجيب أن تتم هذه املرحلة التحضريية بسرعة 

 .جاهزوهكذا يكون املصاب أصبح  قصوى

  على ركبتيه وجيلس على عقبيه خلف رأس املصاب املسعف  جيثوبعد ذلك

 

جيب االنتباه إىل املسافة بني الركبتني والرأس باختالف طول املسعف وذلك من أجل تطبيق الضغط بشكل عمودي و 
 .على صدر املصاب أثناء الزفري

  ويضعهما على  املصاب،بأن ميسك املسعف مبعصمي  بالعمليتم البدء
 .فوق بعضهماوال يوضعان  )الواحد جبانب اآلخر(القص 

  يبدأ املسعف ً   :هيحبركة زفري واملراحل  دائما
 ينحـــين املســـعف إىل األمـــام حبيـــث إذ يـــتم بالضـــغط علـــى الصـــدر  :الـــزفري

وظهـر  املصـاب،يكون وضع يـدي املسـعف بشـكل عمـودي علـى صـدر 
 .ومتوازيتنيويداه ممدودتني  مستقيم،املسعف 

 الضغطيتوقف املسعف فجأة عن عملية : اإلرخاء. 

 للخلفيتم ذلك جبذب األطراف العلوية : الشهيق.  

  وهو جيتذب معصمي  عقبيه،الوراء وجيلس ثانية على  إىلمييل املسعف
  .املصاب للوراء حىت يالمسا األرض

  وينبغي دائمًا االنتقال من حركة إىل  كتواتر حركات التنفس االصطناعي سابقة الذكر،تواتر احلركات   يكونجيب أن
  .بسرعة وبدون توقف أخرى

  ميكن أن يسهل مهمته برفع ركبتيه عن األرض القامة،إذا كان املسعف قصري. 

 :خاصة تصرف المسعف أمام حاالت  4-14
 :االختناق  1- 4-14

  :  أهم أسبابه 
  الغاز الطبيعي ●
  .CO2مكان مغلق يزداد فيه الـ   ●
  .COغاز أول أكسـيد الكربون  ●

  :إسعافه 
ً %  100حوايل (البد من تقدمي األكسجني وبرتكيز مرتفع  ذلك ليتمكن هذا الضغط اجلزئي املرتفع من و  ،)تقريبا
ً  من مثوخضاب الدم، و  COاألكسجني من فك االرتباط القوي بني الـ   . COمن  ارتباط اخلضاب مع األكسجني بدال

  :مصطلحات 
  عدم وصول األكسجني إىل خاليا اجلسم : االختناق.  



 

  اري التنفسية جبسم غريب : االنسداد   .منع وصول األكسجني إىل الرئتني بسبب انغالق ا
  رى التنفسي: الشردقة   .نتيجة دخول جسم غريب أو سائل ما انسداد جزئي يف ا
  املصاب بصوت غري مبحوح، نقدم له املاء ، يتكلمانسداد باملري: الغصة.  
  مشكلة بالعصب احلجايب احلاجز، تتمثل بإصدار تقلصات غري طبيعية من احلجاب احلاجز، تسعف عن  :احلزقة

ً كيساملصاب  طريق إعطاء  ً ورقي ا   )CO2 تركيز لرفع( ليتنفس فيه  ا
  :نوبة فرط التھویة  2- 4-14

  .كيز ثاين أكسيد الكربون يف اجلسمتر األكسجني أو نقص تركيز هي زيادة  :تعريفها 
  :أسبابها 

  شدة نفسية ، قلق، خوف(سببها نفسي على األرجحStress(  
  إصابات الرأس، نزف(إصابات معينة(  
  ربو، سكري، محى(أمراض معينة(  

  :أعراضها 
 شعور باالختناق. 
 خدر وتنميل أصابع ،دوار، تشوش.  
  عميق، أو بطيء و )د /فسن 30قد يصل إىل ( تنفس سريع.   
  تركيز زيادة(تشنج عضلي يف أصابع الكف O2  تركيز نقص CO2   جمموعة عمليات حيوية معقدة 

  ) ..تشنج، تقلصات عضلية Ca++ يزداد تركيز شاردة الـ 
   :إسعافها 

يف اهلواء الذي يتنفسه املصاب  CO2أنف املصاب لزيادة تركيز الـ كيس من الورق بشكل حمكم على فم و وضع   -1
  .الكيس طاملا املصاب مرتاح بوجودهال نزيل ، و )هواء الزفري(

 )باعتبار السبب نفسي(إبعاد املصاب عن الزحام  -2
 .يبقى معه مسعف واحد -3
 .وضعه نصف جالس -4
  .تدليك يديه ملساعدته على ختفيف التشنج العضلي -5
  :الغرق 3- 4-14
  املصاب يف املاء يسبب نقص أو فقدان يف األكسجني، ألن وجود أنواع االختناقهو نوع من.  
  و املاء الذي ، مع العلم أنه (يس من الضروري أن يدخل الرئتني ويؤدي إىل االختناق ليبتلعه املصاب ميأل املعدة غالبًا

  .)جد نسبة من املاء يف رئيت املصابقد تو 

 

  الغريق يأيت عمل املسعف كما يلي إخراجبعد: 

 نستدل (املاء عن تقدمي التنفس االصطناعي  راج املاء من جوف املصاب إال يف حال إعاقةال يقوم املسعف بإخ
  .)ني بإخراج املاء أو يبدأ بالتقيؤ، فإما أن يرد على النفسياء بعد إعطاء النفسني اإلنقاذينيعلى وجود امل

  على بطنه ويضع يدي املصاب فوق بعضهما بعد ثنيهما من  املصاب املسعف يقلبعند احلاجة إلخراج املاء
اري اهلوائية و أيت الذقن فوق اليدين تعند األكواع ويوضع الرأس فوقهما حبيث    .حمررةذه احلالة تكون ا

  مث يقف املسعف فوق املصاب من ناحية اجلذع وينحين بركبتيه ليتمكن من شبك يديه على البطن مث يقوم
إخراج املاء عن طريق ضغط املعدة على احلجاب احلاجز الذي يضغط بدوره  دفمرات  4على األبالضغط حنو 

 ماءعلى الرئتني فتفرغ ما بداخلها من 

  بعد أن خنلع ثياب املصاب وجنففه  الربد،وحنمي املصاب من  ظهره،مث نرجع املصاب للتمديد على األرض على
 .ملصاباونغطيه جيداً مع وضع عازل بني األرض وظهر 

  ً  .الطبيبيتم إبالغ كما حىت بعد استعادته وعيه   جيب عدم سقي املصاب ماء

  تنفس اصطناعي أو إحياء قليب رئوي حسب حالة الغريق إجراءيتم. 
 أسباب الوفاة عند الغريق:  

 .نقص األكسجني وتأذي اخلاليا الدماغية .1
 .مالمسة اجلسم للماء البارد أو الساخنيتوقف القلب لدى قد قد يكون السبب تنبيه العصب املبهم حيث  .2
 .االرجتاج الدماغي بسبب االرتطام جبسم صلب حتت السائل .3
  .إن السباحة يف املاء البارد قد تثري نوبات االحتشاء أو الصرع وبالتايل ميكن أن تكون هي بالتايل سبب الوفاة .4

  :حالة الشنق في 4- 4-14
 األش ً  .حيدث لديهم اختناق  خاص الذين حياولون االنتحار شنقا
  إذا وجد مكان احلادث شخص آخر يطلب منه املسعف أن ميسك جبسم املصاب وإذا مل يوجد فيضع املسعف

بسرعة حتت املصاب فرشة إذا كان باإلمكان تفاديًا حلدوث كسور أثناء سقوط املصاب بعدها يقطع املسعف حبل 
 .الالزمباإلسعاف املصاب ويقوم بعدها  الشنق بأسرع وقت ممكن ويقوم بفك احلبل من على رقبة

 يف الشنق املنفذ مبحكومني اإلعدام يراعى يف حبل املشنقة و وضعيته العديد من الشروط حبيث تصبح آلية : مالحظة
  .الشنق هي إحداث كسر يف الفقرات الرقبية 

  :الحنجرةفي منطقة  تضیق 5- 4-14
  تالحظقد  ً األمر الذي يسد جمرى اهلواء  أو وجود ورم حنجري احلنجرةم وذمصاب ال يستطيع التنفس نتيجة ت أحيانا

اري  )...دبور، عقرب، حنلة(فس وهذا التضخم نتيجة لسعة وبالتايل حيدث توقف التن اهلوائية أو ورم أو التهاب با
  .يف أي جزء من الطريق اهلوائي



 

 ضيقحتت منطقة الت غامى إسعايففغر ر إجراء أو الطلب من طبيب  الطلب إبالغ النجدة واإلسعاف :هنا والعمل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اخلامسالفصل 

  الجھاز الدوراني
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  :لمحة عن الجھاز الدوراني  5-1

  ..اجلهاز اللمفاوي ،الدم، األوعية الدموية، القلبيتألف اجلهاز الدوراين من 

  :ب ــالقل .1
 وسط الصدر فوق من جموفة تقع إىل اليسار قليالً  الإرادية عضلة

 .وبني الرئتني  احلاجزاحلجاب 
  ا أمين وأيسر وكل مإىل قسمني مستقلني عن بعضهالقلب ينقسم

  :هما مؤلف من جتويفنينم
 .يف األعلىاألذينة  .1
 .يف األسفل  والبطني .2
 حبيث يوزع الدم إىل كافة أحناء اجلسم أشبه باملضخة القلب عمل 

. 
  ر يف نقطة خروجه من تتغذى العضلة القلبية عن طريق الشرايني : تغذية القلب اإلكليلية اليت تتفرع من الشريان األ

 .البطني األيسر
 ا ال تتعب ا تعمل نصف و  بالرغم من أن عضلة القلب تعمل طوال حياة الشخص إال أ السبب يف ذلك هو أ

  .نيةثا 0.4) = الراحة(ثانية، االنبساط  0.4) = العمل(نقباض اال: حيث أن  الوقت و تسرتيح النصف اآلخر

 :األوعية الدموية  .2
  وشعريات دموية ،أوردة ،شرايني: أنواع  3وهي. 
  تشكل شبكة مغلقة تنطلق من القلب حاملة األكسجني والغذاء حيث

 كون عند انطالقها من البطني ذات قطر كبري مثت. شرايينتسمى 
أوعية تفرع ويصغر حجمها حىت تشكل أوعية رقيقة جداً تسمى ت

يوجد ( اليت تقوم بتزويد اخلاليا بالغذاء واألكسجني شعرية شريانية
ا )استثناء هنا لألوردة والشرايني الرئوية  ليت تأخذهاا، مث تطرح فضال



 

تدخل إىل القلب عن  حىت األوردة بشكل يزداد فيه قطرها باستمرار مشكلة اليت تسري األوعية الشعرية الوريدية
 .طريق األذينة

  الدورة الدموية الكربى: 
ً للقلب  البطين األيسرمن  الدم نطلقي  تتفرع شرايينالذي يتفرع إىل  الشريان األبهرعرب األكسجني والغذاء  حامال

تصبح ذات جدار رقيق جداً اليت  أوعية شعرية شريانيةويصغر حجمها حىت تشكل أوعية رقيقة جداً تسمى  بدورها
ن من حدوث املبادالت بني الدم واخلاليا حيث ي اخلاليا تطرح و ، بتزويد اخلاليا بالغذاء واألكسجني الدم قومميّك

ا  تشكل اليت  األوردةاليت تسري بشكل يزداد فيه قطرها باستمرار مشكلة  األوعية الشعرية الوريديةتأخذها و فضال
البطين األيمن ومن مث إىل اليمنى  األذينةإىل القلب عن طريق  ندخالاللذان ي الوريدين األجوفين العلوي والسفلي

 ً   .للقلب لتبدأ الدورة الدموية الصغرى جمددا
  الدورة الدموية الصغرى: 

ً للقلب  البطين األيمنمن  الدم نطلقي ن شراييالذي يتفرع إىل  الشريان الرئويغاز ثاين أوكسيد الكربون عرب  حامال
حيث تطرح الكريات  رئوية انيةأوعية شعرية شريويصغر حجمها حىت تشكل  بدورها تتفرعإىل الرئة  دخلت رئوية

اليت تسري  الرئوية األوعية الشعرية الوريدية نتقل عربتو  ،احلمراء غاز ثاين أوكسيد الكربون وتتحمل باألوكسجني
ومن مث  اليسرى األذينةدخل القلب عن طريق اليت ت األربعة الرئوية األوردةبشكل يزداد فيه قطرها باستمرار مشكلة 

  ...للقلب لتبدأ الدورة الدموية الكربى وهكذاالبطين األيسر إىل 

  :الدم  .3
  ويأخذ معه غاز ثاين األساسي الذي حيمل الغذاء واألكسجني ويوزعها على أعضاء اجلسم املختلفة  العنصرهو

 .) اليت تطرح بشكل بول أو براز(والفضالت ) الذي تطرحه الرئتني( Co2أوكسيد الكربون 
 لدم من نقي العظام الطويلة يتم صنع عناصر ا. 
 من يتألف : 

  RBC الكريات الحمراء .1
RED Blood Cells نقل األكسجنيت O2  وثاين أوكسيد

 .الدموية لالنسان كما حتدد الزمرة، Co2الكربون 
الدفاع :WBC  White Blood Cells الكريات البيضاء .2

 اجلراثيم والفريوسات  عن اجلسم ضد 
تشكل اخلثرة الدموية عند حدوث  : الصفيحات الدموية .3

 .النزيف 
 ،العناصر الغذائيةو  حيمل العناصر السابقةسائل  : البالزما .4

 

ّ از غاللوالفضالت ا   .ةي
 الدم  وظيفة: 

 .عملية نقل للغذاء واألكسجني والفضالت  .1
 .محاية اجلسم بفضل الكريات البيض والصفيحات الدموية  .2
 .املستمر توزيع احلرارة على اجلسم بفضل جريانه  .3

  

  :  جهاز اللمفاويال .4
 من  مؤلف: 

 .كريات بيضاء وجزء من سوائل الدم سائل مكون من   :اللمف  .1
 .هاصب فيت و سري بشكل موازية لألوعية الدمويةاليت ت :يةاو فماألوعية الل  .2
ً اليت تصنع جزء :اويةفمالعقد الل  .3 ، اللمفيةاء وهي موجودة على طول مسار األوعية البيض من الكريات ا

 .وتتضخم عادة عند حدوث االلتهابات

  
  إصابات القلب 5-2
 :مقدمة 1- 5-2
  بمثلث الحياةعلينا أن ندرك أوالً ما يسمى.  

طبعًا ملدة أكثر من (ال ميكن وجود الوعي دون وجود تنفس : وبناء عليه



 

        )عدة دقائق
     .وال وجود ألي من الوعي والتنفس دون وجود النبض

  وإيابًا بين الحياة والموتالطريق ذهابًا: 
  

  
  :صابات الجھاز الدوراني إ 2- 5-2
  ) :اإلحتشاء القلبي  –الذبحة الصدریة ( النوبة القلبیة  -1
  :Angina  )الذبحة الصدرية(خناق الصدر  .1

 سبب ترسب هو مرض ناجم عن نقص تروية العضلة القلبية الناتج عن تصلب األوعية اإلكليلية املغذية للقلب ب
االكولسرتول   .على جدرا

  األعراض و العالمات : 
 .أمل شديد ضاغط يف الصدر ينتشر إىل الرقبة والفك والذراع اليسرى  .1
 .تسرع النبض والتعرق البارد والغثيان  .2
 .ضيق نفس صدري  .3
 هنا انسداد شرياين جزئيأي حيدث  دقيقة15-10مدة النوبة التتجاوز.  
  وجبة ثقيلة  ،احلزن الشديد ،اجلهد الشديد :حمرضات النوبة... 

 

  اإلسعاف : 
 .رير املسالك التنفسية مما يعيقهاحت .1
 .فيها املصاب وفتح نوافذها وية الغرفة املوجود .2
 .وتغطيته وطمأنته SSPوضع املصاب بوضعية النصف جالس  .3
الضغط بشرط أن يكون يف حال توافره مع املصاب  حبة من النيتروغليسرين تحت اللسان عطى املصابي .4

 مم زئبقي ويتم طلب اإلسعاف ويف الطريق إىل املشفى يعطى 100النقباضي أعلى من االشرياين 
   .دقيقة يعطى حبة أخرى مع متابعة املراقبة15وكسجني وإذا مل يتحسن املصاب خالل األ

  :Myocardial Infarctionإحتشاء القلب   .2
  هو متوت جزء من القلب بسبب انسداد شرياين كامل نتيجة خثرة  :تعريف . 
  بعوامل اخلطورة القلبية التاليةنسبة االحتشاءات القلبية  زدادت :عوامل اخلطورة: 

  ا  : عوامل ثابتة ال ميكن التحكم 
 ).ر أكثر تعرضاً لإلصابة من اإلناثالذكو (اجلنس  .1
 ).احتمال اإلصابة يزداد بتقدم العمر(العمر  .2
  .الوراثة واالستعداد العائلي .3

  ا   : عوامل ميكن التحكم 
  .ارتفاع كولسرتول الدم  .1
 .ارتفاع الضغط الشرياين .2
 .التدخني  .3
 الكحول .4

 .السكريالداء  .5
 البدانة .6
 .اخلمول وقلة التمارين الرياضية .7
 .التوتر النفسي  .8

  األعراض والعالمات: 
بإعطاء  لال يزو و مدته طويلة أكثر من نصف ساعة  أمل شديد جداً يشبه أمل الذحبة الصدرية ولكن .1

 .النيرتوغليسرين
 .اخنفاض يف الضغط .2
 .النبضتسرع  .3
 .صعوبة يف التنفس .4
  اإلسعاف: 

ً مع تغطيته وطمأنته أل نصف جالسيوضع املريض بوضع  .1  .نه يكون خائفًا ومرتبكا
 .رير املسالك التنفسية مما يعيقهاحت .2



  

 

 .للمريض باحلركة أو الكالم حال نسم .3
 .احلالة للخثرةإلعطائه األدوية املسكنة واألدوية  بأقصى سرعة ممكنةينقل إىل املشفى  .4
 :بذلك ميكنه أن يهز برأسه ليجيب، و نسأله أسئلة تكون اإلجابة عليها بـ نعم أو ال:  استجوابه .5

 يزعجه وما يرحيه ما( شعري ذاامب(. 
 هل حدثت النوبة معه من قبل.  
 ؟هل يوجد لديه دواء  
  ؟ما رقم هاتف الطبيبمن هو طبيبه و  

 .الطبيب قبل من له املوصوف الدواء إعطاؤه .6
  . يرتح على الدواءأول مرة أو إذا كان مريض سابق ومل إذا كانت هذه باإلسعاف االتصال .7
 احململ على C.P.R إلجراء اضطررنا إذا حىت املصاب جذع حتت ليوضع خشيب لوح توافر جيب نقله عند .8

  .النقل أثناء
ً ، باملصعد نقله ميكننا ال .9  من متسع توفر وعدم املكان ولضيق، بداخله واملصاب املصعد تعطل من خوفا

 .تنفسه وضيق املصاب اضطراب يزداد أن ميكن حبيث واملصاب للمسعفني املكان
من العضلة القلبية أو أكثر نكون أمام ما يسمى صدمة قلبية و قد تؤدي لتوقف القلب % 40عند احتشاء  .10

  و تسبب الوفاة
  النرتوغليسرين:  

اومة بتوسع األوعية ختف املق، و )القلبوعية اجلسم أكثر من أوعية أ(النرتوغليسرين هو دواء موسع لألوعية 
  .الوعائية لعمل القلب فريتاح
، ألنه يف حال اخنفض الضغط جيب التوقف من املهم قياس الضغط بشكل مستمر خالل إعطاء النرتوغليسرين

 .سرينعن إعطائه نرتوغلي
 

  اإلحتشاء  الذحبة القلبية  
  يف أحد الشرايني اإلكليلية انسداد تام  تضيق يف أغلب الشرايني اإلكليلية  التعريف

  السبب

  كولسرتول وشحوم ثالثية وفربين(إما تراكم العصيدة(  
 ازدياد مساكة بطانة الشريان اإلكليلي  
  يصبح الوارد الدموي من)O2 ( أقل من حاجة القلب  
 تشنج األوعية الدموية  

أو أتت من (ترسبات تشكلت على جدران أحد الشرايني اإلكليلية 
 ازدادت هذه الرتسبات  ) خارج القلب مثالً الصمة الشحمية

ينقطع الدم عن جزء من  انفصلت وسدت يف مكان أضيق 
  القلب

  

 

 
 

  : توقف القلب  -2
 هأسباب :  
   .القلبية اتالنوب هي شيوعا األسباب أكثر .1
 ،الدماغ إصابات ،البليغة الصدر إصابات ،األدوية بعض ،الكهربائية الصدمة، الغرق:  األخرى األسباب من .2

اري انسداد( االختناق   . )القلب توقف إىل يؤدي مما التنفس توقف إىل يؤدي التنفسية ا
 هعالمات  :  

  . ةالصدم عالمات+  النبض توقف+  التنفس توقف
  االنعاش القليب الرئوي: اسعافه 

 :CPR (Cardiac Pulmonary Resuscitation)اإلنعاش القلبي الرئوي   3- 5-2
  :مبدأ اإلنعاش القلبي الرئوي .1

األمل مرتبط باجلهد حيث تفوق حاجة القلب من األكسجني عن   األمل
  الوارد منه

باجلهد يأيت حىت أثناء الراحة وغالبًا حيدث يف األمل غري مرتبط 
يف ) مسرع للقلب(الصباح الباكر حيث تكون نسبة الكاتيكول أمني 

  ..أقصاها

  األعراض
  أعراض صدمة
  صعوبة تنفس

  أمل صدري يزول عند الراحة

  أعراض صدمة
  إقياء+ تعرق + غثيان + صعوبة تنفس 

  أمل صدري ال يزول على الراحة

  مكان األمل

  )إحساس بضغط على الصدر( يبدأ من خلف القص 
  ينتشر إىل اليسار قليالً 

  قد ينزل لألسفل حىت املعدة
  قد ينتشر لألعلى حىت الكتف األيسر مث األمين

  )خاصة اليسرى (ممكن أن ميتد إىل الذقن والذراعني 

  نفس شكل األمل عند مصاب الذحبة
  لكنه يكون أشد و أقوى

ً  15النوبة أقل من تستمر   استمرار األمل   دقيقة 15تستمر النوبة أكثر من   دقيقة غالبا
  متزايد و مستمر  )دقائق مث يستقر 3 –2يزداد خالل أول (ثابت   شدة األمل
  غالبًا ما تكون هذه أول مرة  غالبًا لن تكون أول مرة  التكرار

  اإلسعاف

نعطيه حبة نرتوغليسرين حتت اللسان بشرط أن يكون الضغط 
  مم زئبقي 100االنقباضي فوق  الشرياين

 O2ونستدعي اإلسعاف ويف الطريق نعطيه 
  د  15و ميكن إعطاؤه حبة أخرى بعد 

  ال نعطيه نرتوغليسرين 
 O2 نعطيه 

  جيب نقله للمشفى
  

  يبدأ متوت جزء القلب الذي يغذيه الشريان املسدود  ال يتموت أي جزء من القلب  متوت القلب



  

 

 القلب عصر  ً ، اخللف من واألضالع الفقري العمود وبني األمام من الصدري القفص يف القص عظم بني ميكانيكيا
  . القلب انقباض إىل يؤدي مما الصدر جوف ضمن الضغط رفعحيث يؤدي ذلك إىل 

  بتطبيقCPR  التدليك ، لذلك يعطى النفس و )التدليك(وتوزيعه على اجلسم ) النفس(فإننا نقوم بإعطاء األكسجني
 .الذي ال جيهد املسعف يك باحلد األدىن الكايف للمصاب و التدلاوب حبيث يكون عدد مرات التنفس و بالتن
 اة املصاب ثالثة أضعاف يف حال مت تقدمي يزداد احتمال جن CPRله.  
  كلما كان تطبيق صولنا إليه ووصوله للمشفى أسرع و كلما كان و املصاب   جناةيزداد احتمالCPR  ً   .صحيحا
 :القلبي الرئوي نعاششروط اإل .2

القلــيب الرئــوي هــي التقنيــة اإلســعافية الوحيــدة الــيت يطبقهــا املســعف والطبيــب احملــرتف بالشــروط نفســها  نعــاشإن عمليــة اإل
ا   : لذلك على املسعف أن يكون ماهراً وسريع البديهة وواثقًا من نفسه وأن يكون مدركًا ومتقنًا لألمور التالية، والتقنية ذا

غ، إفحص:  3Cقاعدة  .1   : Care)(Check, Call,  C3أسعف ، بّل
 Check :تأكد من فقدان الوعي والنبض والتنفس. 
 Call :أرسل أحدهم ليبلغ. 
 Care :قدم اإلسعاف املطلوب. 

ً يقع القلب مباشرة حتت النصف األسـفل مـن القـص إىل اليسـار قلـي :القلبموقع  .2 متثـل املنطقـة الـيت جيـب ضـغطها و ، ال
 .أثناء إجراء التقنية

 :وضع اليدين .3
بـني احلفـرة فـوق القـص والزائـدة أي على عظم القـص يف منتصـف املسـافة : يكون مكان التدليك يف منتصف الصدر 

تشـبك اليـدان معـاً حبيـث تبقـى األصـابع مرتفعـة عـن ، حيدد املكان بالنظر مباشرة دون قياس، و )ناتئ الرهابة(اخلنجرية 
  .حىت التسبب كسراألضالع خالل التدليك املصابصدر 

 :التدليك اخلارجي .4
سـوف يضـغط القلـب بـني القـص والعمـود الفقـري وبالتـايل يرسـل الـدم عنـد البـالغ  سـم 5-3 رإن ضغط القص مبقـدا

وهـذا ، وبإزالـة الضـغط عـن القـص يعـود القلـب إىل التمـدد وميتلـىء بالـدم القـادم مـن األوردة، املوجود فيه إىل الشـرايني
  .روف مالئمة ثلث الدوران الطبيعيثر الظالدوران الدموي االصطناعي يعادل يف أك

 :وضعية املسعف .5
وتكــون كتفــا املســعف مباشــرة فــوق جســم ، أمــا املصــاب فيكــون ممــدداً علــى ســطح صــلب، جيثــو املســعف علــى ركبتيــه

  .املصاب
وهذا الوضع ميكن املسعف من اسـتعمال ، حيدث املسعف ضغطًا عموديًا حنو األسفل حبيث يكون املرفقان مشدودان

  

 

  .جسمه يف الضغط وليس عضالت طرفه العلوي مما يقلل تعب املسعف أثناء إجراء التقنية وزن
  .املصاب على أرضية صلبة ومستلق على ظهره .6
  : تقنیة اإلحیاء القلبي الرئوي .3
  تكون دورة الـ )مسعف وحيد(ويف حالة كل من طفل أو رضيع  )مسعف واحد أو مسعفني(عند كل من البالغ ،

CPR :  
  .الدقيقة /  3 ×) نفسين + تدليكة  30(
   .ثواين 10ملدة اس النبض تتضمن كل دورتني قيو 
  تكون دورة الـ )مسعفني( يف حالة كل من طفل أو رضيع ،CPR :  

  الدقيقة /  6 ×) نفسين + تدليكة  15(
 .ونقيس النبض كل دورتني

  تني مث بلغقم بدورة واحدة ملدة دقيقفإن كنت وحيداً أرسل أحدهم ليبلغ كما يف البالغ أما الرضيع و  للطفلبالنسبة..  
الرضيع هي أكرب بكثري منها عند البالغ ألن األسباب يف إعادة النبض عند الطفل و  CPRكون احتمال جناح تقنية الـ 
ب عند الطفل و الرضيع اليت تؤدي إىل توقف القل

  .عكوسة قابلة للتحسن 
  يف ) دة فقطالواح(راحة اليد بإضغط :  الطفلعند

  . سم 3مسافة   منتصف الصدر
  سنوات 3حديث الوالدة لغاية(الرضيع عند( : 

فقـــــط منتصـــــف  )الوســـــطى والبنصـــــر( إضـــــغط بإصـــــبعني
الصــدر حتــت اخلـــط الواصــل بــني حلمـــيت الثــدي بإصـــبع 

 .سم 2-1مسافة 
  

  : حاالت خاصة .4
  :CPR وجود مسعفين مؤهلين لتنفيذ .1
  حبيـث يكـون جاثيـًا علـى ركبتيـه جبانـب رأس املصـاب بينمـا يسـتلم املسـعف يستلم أحـد املسـعفني إجـراء التـنفس

املسـعفني أن  ىوعلـ، جاثيًا جبانب صدر املصاب وواضعًا يديه مكان التدليك الصـحيح نويكو ، اآلخر التدليك
  .يكونا متقابلني



  

 

 التــدليك فيمــا يقــوم املســعف دداعــتيقــوم املســعف الــذي يــدلك ب 
الضــروري أن يكـــون  نومــ، الــذي يعطــي الــنفس بتعــداد املراحــل

 .التنسيق كامالً بني املسعفني لنجاح العملية
 عنـد انتهـاء كـل  يقوم املسعف الذي يعطي النفس بقيـاس النـبض

 .دورتني
 ــنف فــان املســعف الثــاين  سعنــدما يقــوم املســعف األول بإعطــاء ال

 .اء الزفرييبدأ بالتدليك مباشرة حىت دون انتظار خروج هو 
  الشخص الذي يقوم بالتدليك  ميكـن أن حيمـل الرضـيع يف كفيـه حبيـث يضـغط باألصـابع : ومسعفني  رضيعيف حال

ــامني علــى الصــدر ممــا يســاعد يف زيــادة الضــغط داخــل الصــدر، و بــنفس الوقــت  األربعــة علــى العمــود الفقــري وباإل
  .نستطيع نقل الرضيع أثناء التدليك

  : CPRبين المسعفين أثناء إجراء  طريقة تبادل المواقع .2
عنــد انتهــاء (بعــد قيــاس النــبض  قــد يتعــب املســعف املــدلك لــذلك يطلــب مــن املســعف اآلخــر اســتالم مكانــه وذلــك

وأثنــاء ذلـــك يســـتلم  يســـتعد إلعطــاء الـــنفسفحص النــبض و ينتقــل املســـعف املــدلك إىل الـــرأس لـــيحيـــث ) الــدقيقتني
 . CPRاملسعف اآلخر مكان التدليك ليقوم سريعًا بتحديد املكان الصحيح للعمل مث يبدأ بالتدليك ومتابعة الـ 

ً  CPRلمساعدة مسعف آخر يجري  CPRتدخل مسعف مؤهل لتنفيذ  .3   :منفردا
  يعرف املسعف اجلديد عن نفسه و بأنه مؤهل للقيام بالـCPR  له هل قمت باإلبالغ يسأويستأذن للمساعدة و.   
 يباشـر املسـعف اجلديـد جبـس النـبض للتأكـد مـن وجـوده ) يكفي أن يومئ املسـعف برأسـه(ألول املسعف ا ةبعد موافق

  .أثناء أداء التقنية
 مث ) صحح(أخذ القياس الصحيح وذلك بعبارة و  هإن مل يشعر بالنبض يطلب من املسعف املدلك تعديل وضعية يدي

 .مبسعفني CPRيتابعان تنفيذ الـ 
  10ملـدة ويقيس النبض من جديـد ) قف(أما يف حال شعر بوجود النبض يطلب من املسعف املدلك التوقف بعبارة 

لتصـبح التقنيـة  و يعطـي نفـس) كـرر(ويف حـال عـدم عودتـه يقـول لـه ، ملعرفة فيما اذا عاد النـبض احلقيقـي أم الثواين 
 .و يبدأ بدورة جديدة مبسعفني مبسعفني

  :یتوقف المسعف عن تقدیم اإلنعاش القلبي الرئويمتى  .5
  ) .إذا مل يعد التنفس مع عودة النبض يبدأ بالتنفس االصطناعي(صاب عودة نبض امل .1
 .مع املصاب إىل املستشفى  إذا وصل .2
 .نتابع بعد تنظيف فم املصابحلني انتهاء املصاب من التقيؤ و  املصاب نتوقف أإذا تقي .3

  

 

  CPRتأمني املكان أو إبعاد املصاب ومن مث متابعة  هعليف اعوبالتايل إذا استط، آمن إذا أصبح املكان فجأة غري .4
ً ذا  إ .5 ً  عنه عندها يستلم العمل( جاء مسعف آخرو  كان متعبا     .)أو يعمل االثنان معا

  التدليك CPR  النفس  التنفس االصطناعي  املصاب

  بالغ
  د/ ن  15  مسعف

  سم 5-3  د  /  3× ) نفس  2+  ةتدليك 30(  فم- فم 
  -  مسعفني

  طفل
  د/ ن  20  مسعف

  فم- فم 
  د/  3× ) نفس  2+ تدليكة  30(

  سم 3
  د / 6×  )نفس 2 +ة تدليك 15(   -  مسعفني

  رضيع
  د/ ن  30  مسعف

  فم+أنف- فم 
  د/  3× ) نفس  2+ تدليكة  30(

  سم 1-2
  د/  6× ) نفس 2+ تدليكة  15(   -  مسعفني

  : C.P.Rمخاطر تطبیق  .6
  .إن هلذه املخاطر عالقة حبالة املصاب وسنه كما تتعلق بكفاءة املسعفني أو تعبهم نتيجة التطبيق املتواصل

  : كسور األضالع .1
  وهي كثرية ً   .احلدوث عند املسنني الذين يكون القفص الصدري لديهم متصلبا
 طفالمن املفروض أال حتصل هذه الكسور عند املصابني الشباب والرضع واأل.  
 حدوثها يكون دائمًا بسبب خطأ تقين:  

 .القص بكثري أو خارجه ليس على عظمإذا كان الضغط  .1
  .سم 5وز إذا كان الضغط عنيفا جدا مع حدوث تقعر يف القص يتجا .2

  :عدم الكفاءة .2
  أشــهر علــى  3يكــون جتنــب مثــل هــذا االحتمــال مــن خــالل كفــاءة املســعف وبالتــايل تــدريب دوري حيصــل عليــه كــل

  .األقل
  وعــدم الكفــاءة قــد تــنجم بعــد فــرتة مــن العمــل بســبب تعــب املســعف ولــذلك جيــب عليــه أن يعــرف كيــف يطلــب مــن

  .مسعف آخر أن حيل حمله عندما يشعر بالتعب
  :يك القلبي العديم الجدوىالتدل .3
 جيب أال جيرى التدليك اخلارجي للقلب إال يف حال توقف القلب بشكل حقيقي  
  فالـدورة الدمويـة تعـود إىل (وال جترى هذه العملية الدقيقة واخلطرة يف حال إصابة املرء بضيق عارض أو غشيان وجيـز

  ).ثانية أو ثانيتني دحالتها الطبيعية يف هذه احلالة بع

  ):الضربة الذھبیة(المنطقة الواقعة أمام القلب  ضرب  4- 5-2



  

 

 تعريف:  
ً ضــربة خاطفــة تســدد إىل منتصـــف القــص فتحــدث يف القلـــب منبهــًا كهربائيــ طفيفــًا يكـــون يف بعــض األحيــان كافيـــا  ا

  .إلعادة نشاط القلب إىل طبيعته
 فعاليتها :  

  .ال تصلح إال للمصابني البالغني .1
ـــــا تفقـــــد  تنفـــــذ يف حـــــال وقـــــوع املصـــــاب أمامنـــــا حيـــــث .2 أ

ثانيـــة علـــى توقـــف القلـــب وذلـــك  30جــدواها بعـــد مـــرور 
 .ثانية من توقفه 30القلب ختمد بعد  ةألن كهربائي

 نفحــص النــبض ويف حــال توقفــه تضــرب املنطقــة  :طريقــة التنفيــذ
فــإن مل يالحـظ عـودة النــبض ، الواقعـة أمـام القلــب ضـربة واحـدة

  .القليب الرئوي نعاشجنري اإل
  : ف والنز 5-3
  خروج الدم خارج األوعية الدموية  هوالنزيف. 
  نزيف من املنافذ الطبيعية  ،نزيف داخلي ،نزيف خارجي :إىل  لموضع النزيفنسبة يقسم النزيف. 
  ساعة24حيدث بعد احلادث بـ(نزيف ثانوي ، نزيف مباشر: إىل  لوقت حدوثهنسبة يقسم النزيف( 
  نزيف شعري، نزيف وريدي، نزيف شرياين: إىل  حسب الوعاء المتضرركما يقسم النزيف. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  )الجرح (  النزف الشعري  النزف الوريدي  النزف الشرياني

  

 

 يكون الدم مليء باألوكسجني 
 لون الدم أمحر فاتح 
  خيرج الدم من اجلرح نابضًا بقوة متوافقًا

 مع نبض القلب
 ال ميكن ايقافه بالضغط بسهولة 
 أخطر أنواع النزوف  

  حيمل كمية أوكسجني أقل 
 لون الدم أمحر غامق 
  يسيل الدم من اجلرح دون أن

 يتوافق مع نبض القلب
  ميكن ايقافه بالضغط 
 أقل خطراً من النزف الشرياين  

 موجود يف كل اجلروح 
 حيمل دم الشرايني ودم األوردة 
  خيرج الدم بشكل تيار خفيف

 مستمر
 ميكن ايقافه بالضغط بسهولة 
  أقل النزوف ً   خطرا

  
  ً  األوعية إصابة أن من الرغم على فقط واألوردة الشرايني تتناول اليت اإلصابة على زفالن تسمية سنطلق:  إسعافيا

  . اجلروح عنوان حتت سندرسه له وإسعافنا يتخثر ما سرعان الدم هذا أن إال دم خلروج تؤدي الشعرية
 النزف تعريف أصبح بالتايل و :   

  . وريد أو شريان جدار يف اتصال تفرق بسبب األوعية داخل األصلي مساره عن الدم خروج
  :أسباب اإلصابات الدورانیة  5-3-1
 .كحوادث السري والسقوط والطلقات النارية   :الرضوض والحوادث .1
 .التهاب املعدة واألمعاء ، التهاب الكلى واملثانة، كالتهاب اجليوب األنفية  :االلتهابات .2
 . الشرياني ارتفاع الضغط .3
 . السرطانات واألورام .4
 ...) الناعور( أمراض الدم .5
 ).Vit Cنقص، Vit Kنقص( األمراض االستقالبية .6

  :النزیف الخارجي   5-3-2
  :نقوم باخلطوات التالية  املصاب جسمأحد األطراف يف  من خيرج الدم من كبرية لكمية مشاهدتنا فور

 ً باملسح بقطعة  اإلصابة منطقة معرفة حناول إذا مل يكن مكان اإلصابة واضحا
 ...نفحص اجلرح للتأكد من عدم وجود أجسام غريبةة و نظيفقماش ناشفة و 

A  ن يد مع وجود عازل بي مكان النزيفالضغط اليدوي على
 : المسعف والجرح 

  لنزيفيضغط املسعف بيده بقوة على مكان ا. 
  بني يد املسعف واجلرح وذلك حلماية اجلرح من  لجيب أن يتواجد عاز

ض املعدية اليت قد حيملها محاية املسعف من األمرا التلوث وكذلك



  

 

 .املصاب
   قفاز (العازل قد يكون ً ً طبي ا ً كيس، ا ً نظيف ا  .)...قطعة قماش نظيفة ، ا

  هذا النزف يكون مزعجًا وقد يصرفنا عما هو أهم لذلك جيب أن نتذكر أولوياتنا االسعافية عند اسعاف اجلروح
  . والنزوف

   مع رفع اجلزء املصاب الصدمة عند املصاب يفتاللعلى األرض املصاب ميدد.  
B  ضاغط أول  رباطوضع:  
 الرباط الضاغط ميك ً  أو وشاح ن أن يكون غالبًا رباطًا مثلثيا

.. 
  منطقة جيب أن يغطي الرباط الضاغط األول كامل

 .صابةاإل
 مث يعقد الرباط  حول الطرف املصاب الرباط املسعف يلف

 ً   .بعد أن يرفع يده الضاغطة على منطقة اإلصابة جيدا
  توضع عقدة الرباط الضاغط حبيث تكون بعكس جهة

  .صابةاإل
  حىت حضور الطبيب  الرباط يبقى الطرف املصاب مرفوعًا بعد وضع. 

  

 

C لمراقبة ا:  
 األول يقوم املسعف مبراقبة كالً مما يلي عند املصاب  رباطبعد وضع ال:  

 .مراقبة الوظائف احليوية  .1
مشدود بشكل زائد وهنا جيب  رباطالمراقبة أصابع الطرف املصاب ألن برودة وازرقاق األصابع تدل على أن  .2

 .أن يرخى قليالً 
بالدم بشكل كامل وهنا  رباطالالحظ ذلك من خالل تشرب يمراقبة مكان اإلصابة ملعرفة استمرار النزيف، و  .3

ً يضع املسعف  ً  رباطا ً  ضاغطا  :ثانيا
D ضاغط ثاني  رباط وضع :  
  ّ   :بأنه  رباطصف هذا اليت

 .األول الرباطمن  أعرض .1
ً مشدود يكون .2  .من الرباط األول أكثر ا
  الرباط الضاغط األول عقدةمكان  عقدته تكون بعكس .3

E لمراقبة ا :  
ً السابقة و  تتم املراقبة كما سبق يف املرحلة   .يف حال عدم توقف النزف نقوم بوضع مضغط مباشرة

F  المضغط: 
  :تعريف المضغط .1

ً . املطاط من مصنوع غري)  إصبعني مقدار(  سم 3 بعرض ضيق رباط هو   .وهو يستخدم يف حاالت استثنائية جدا
  :وظيفة المضغط  .2

  .األوردة و الشرايني فيها مبا العضو عن الدموية الرتوية كل يقطع
  :مكان تطبيق المضغط  .3

 وأعلى الركبة أعلى(  والفخذ العضد:  مكانان له أن أي وحيد وشريان وحيد عظم فيه مكان يف إال يطبق ال املضغط
  ) .الكوع

  :شروط تطبيق المضغط  .4
 .عدم توقف النزف بعد وضع الرباط الضاغط الثاين .1
 .آخر مصاب مع البقاء تستوجب خطرة حالة وجود .2
  .املصاب نفس مع خطورة أكثر أخرى إصابة وجود .3
 .يف األطرافحاالت البرت  .4



  

 

 .اهلرس يف األطرافحاالت  .5
 .كسر مفتوح مرتافق مع نزيف .6

  :طريقة وضع المضغط  .5
  نثين الرباط من منتصفه حبيث حنصل على طرفني

  .متساويني
  الطرف املصاب ) أو فخذ(نضع الرباط فوق عضد

ون الطرف املثين من أقرب ما ميكن لإلصابة حبيث يك
ية طرفا الرباط احلران من اجلهة الداخلجهة املسعف و 
 .جلسم املصاب

 ين و ميسك يدخل املسعف يده داخل طرف الرباط املث
يسحبهما خارج الفتحة اليت بطريف الرباط احلرين و 

 .يشكلها الطرف املثين
 مث  يقوم املسعف بشد الطرفني احلرين أقصى ما ميكن

 .يفصلهما عن بعضهما و يشد كل طرف باجتاه
 أو (العضد  باجتاهني متعاكسني على يلف الطرفني

ً ) الفخذ   .بإحكام ويربطهما معا
  :قواعد أساسية بعد وضع المضغط  .6
   أو حرف ) مضغط(كلمة يكتب املسعف ورقة يسجل عليها

 :مثال( وقت تركيب املضغط بالتوقيت العسكريمع ) م(
وتوضع يف  )18:20 الساعة السادسة والثلث مساء تُكتب م

تعطي ل املصاب، أو قد يكتب املسعف على جبني مكان ظاهر
فرتة قطع الرتوية عن الطرف يف املشفى الفكرة عن لطبيب ا

 .النازف
  إىل املشفى بسرعة مع املراقبة املستمرة للوظائف  املصابينقل

 .احليوية 
 يؤدي إىل عودة نواتج حتطم امليوغلوبني أبداً إال بوجود الطبيب ألن ذلك قد  وال يبدل و ال يزال املضغط ال حيل

 . اكم يف الكلية مما يؤدي إىل قصور كلوي حاد قد ينتهي بالوفاةالعضلي لترت 

  

 

 وجود طرف عالق حتت محل ثقيل  :الهرس في حالة) ً يف هذه احلالة يقوم هذا الثقل مقام ) جذع شجرة مثال
مما قد يؤدي إىل الوفاة  ، ة حل املضغطلذلك ال نقوم برفع الثقل عن الطرف العالق ألنه سيكون مبثاب، ضغطامل
  .نضع مضغطًا شديد األحكام قبل رفع اجلسم الثقيل، للمصاب ملفاجئةا
 يلف و الضاغط مع النقل املباشر إىل املشفىلرباط دون وضع ا املضغطمباشرة بتطبيق  املسعف يقوم :ة البترفي حال 

ً  حيوي آخر كيس داخل نظيف كيسقطعة قماش مث حيفظ يف   يف املبتور العضو ً و  ثلجا  بتماس حرق حيدث ألنه( ماء
  . املشفى نفس إىل املصاب مع إرساله مث) العضو جلد مع املباشر الثلج
 املصاب عند البرت مكان تغليف جيب  ً  .. )احلروق مع التغليف يدرس( لتجرمثه منعا
 املضغط تطبيق من ساعات 6 خالل مضغط عليه املطبق العضو ميوت ألنه الوقت يهمنا.  
  : النزیف الداخلي  5-3-3
  إمنا يستدل على وجوده من خالل األعراض والعالمات ، خليالدم يف أغلب حاالت النزيف الدااملسعف اليرى

  .األخرى اليت يالحظها على املصاب
 حىت ظهره جيب اعتباره معرضًا حلدوث النزيف الداخلي  أو بطنه أوتعرض إىل ضربة على رأسه  إن كل شخص

 .وبالتايل جيب فحصه ومراقبته جيداً 
  ةظهور أعراض وعالمات الصدميف سياق النزيف الداخلي قد يؤدي إىل إن فقدان الدم. 
  ًوسنبني يف اجلدول التايل أكثر حاالت النزيف الداخلي شيوعا: 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 



  

 

 اإلسعاف العالمات األسباب المكان

أس
 الر

 من
يف

نز
 

  ضربة على الرأس 
 أو السقوطريحوادث الس  
 كسر قاعدة اجلمجمة 
  ارتفاع ضغط مفاجئ داخل

 اجلمجمة 
 تشوهات خلقية وعائية 
 ضربة الشمس 

 الصدمةعالمات  .1
 الوعي أهم عالمة اضطراب .2
دم ممـزوج (قد يالحظ خروج سائل زهـري  .3

مــن األذن أو ) بالســائل الــدماغي الشــوكي
 .األنف أو الفم 

 .غشاوة يف النظر  .4
 .طنني يف األذنني  .5
أمامـيــة إصـــابة (عالمــة الراكـــون أو النظــارة  .6

 ).يف اجلمجمة
ــــة  .7 ــــ ــ ــ ــ ــ ــــــة املعركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة يف (عالمــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ــــــابة خلفيــ ــ ــ ــ ــ ــ إصــ

 ).اجلمجمة

  وضــع األمــان الجــانبييوضــع املصــاب يف 
ً مع وضع    كعكة تحت األذن األكثر نزفـا

 .للسماح للدم باخلروج من الرأس 
  الجيوز وضع أي دك يف األذن املصابة . 
  ــــــع ــ ــــفى مــ ــــرعة إىل املشـــــ ــــــاب بســـــ ــــل املصـــ ــــ ينقـ

 .املراقبة املشددة

 من
يف

نز
 

صدر
ال

  

 على الصدر  ضربة 
 حوادث السري أو سقوط 
 ضالع كسور يف األ 
  سرطان الرئة 
 مرض السل 
 جروح عميقة يف الصدر  

 الصدمةعالمات  .1
 أمل يف الصدر  .2
نفث دم مع (من الفم  سعال مدمى .3

  )فقاعات هوائية 
 صعوبة يف التنفس .4
  جهد وتعب أثناء الكالم .5

  نضعه بوضعية النصف  :املصاب واعي
والنقل إىل املشفى مع  SSPجالس 

 املراقبة املشددة 
  بوضعية يوضع   :املصاب فاقد الوعي

مع  سو نصف جلمع االمان الجانبي 
  االنتباه أن األولوية لوضعية األمان اجلانيب 

طن
 الب

 من
يف

نز
  

  ضربة شديدة 
  حوادث سري أو سقوط 
 أودوايل مريهضمية  قرحة 
 سرطانات 
 جروح عميقة يف البطن 
 الكحول،أدوية  

 لصدمة عالمات ا .1
 يف البطن   شبوختأمل  .2
ــــاء ا .3 ــل القهــــــوة دم قيــ ــبه طحــــ النزيــــــف  :يشــــ

 معدي 
 النزف أسفل األمعاء: براز مدمى .4
  النزف أعلى األمعاء: براز زفيت .5

  املصاب واعي:  
ــــــدةوضــــــعية  ــــفى و تمــــــرين المع ــــل إىل املشــ نقــ

 مع املراقبة ة بسرع
  املصاب فاقد الوعي:   

  أمان جانبي مع ثني الركبتين  وضعية

لد 
الج

ت 
تح

)
ت 

دما
الك وية
لدم

ام ا
ألور

وا
(  

ــــوض الــــــيت  ــو الرضــ ــــي هــــ الســــــبب األساســ
حتــدث بســبب ضــربة تــؤدي إىل ارتشـــاح 

  دموي حتت اجللد

األمحر باللون  مكان االصابةتلون  .1
 البنفسجي و 

  املكانوجود ورم يف  .2
  بالوخزإحساس  .3
  .أمل وضعف يف مكان اإلصابة .4

  كمادات باردة فوق اإلصابة 
  رفع الطرف املصاب 
  يف حال حدوث الكدمات  :مالحظة

جيب استشارة الطبيب  دون مسبب واضح
  .فقد تكون عالمة ألحد أمراض الدم 

  
    

  

 

  

  مالحظة هامة

ً  وغالبًا ما يتعرض ، حدوث عطش شديد للمريض من عالمات الصدمة ◌ يكون شديداً إذا كان سبب االصابة نزفيًا
  .من املصاب من أجل تأمني ما يشربهاملسعف إىل إحلاح شديد 

  :من املهم جداً معرفة أنه 
 إن اضطر األمر ميكنو  لصدمةاذا ظهرت عليه عالمات ا يف حاالت النزيف يفضل عدم إعطاء املصاب أي سوائل

  .ترطيب شفيت املصاب ووجهه املاء 
 

  :وضعیة تمرین المعدة
  منطقة البطنوهي وضعية إصابات. 
 يساعد على تشكيل اخلثرةيف البطن مما بتشكيل ضغط على مكان النزيف هذه الوضعية  تسمح.  
 الطريقة:  

  .املصاب ممدد على ظهره* 
  .املصاب لتشكيل ضغط عليهيضم املسعف رجلي املصاب ويقوم بثنيهما ودفعهما باجتاه بطن * 

  :النزیف من المنافذ الطبیعیة  5-3-4
ً (هو سيالن الدم خارج اجلسم من أحد املنافذ الطبيعية  قد يكون هذا النزيف نتيجة إصابة يف هذا ) كاألنف والفم مثال

  .املنفذ أو نتيجة إصابة داخلية
 اإلسعاف العالمات األسباب الموضع

ذن
األ

  
  على األذنضربة 
 أدى إىل  رض صويت قوي

  انثقاب طبلة األذن
  جرح يف األذن  

  من األذن خروج دم أمحر
  يوضع املصاب بوضعية األمان اجلانيب مع وضع كعكة

 كثر نزفًا حتت األذن اال 
 ينقل إىل املشفى مع املراقبة.  

نف
األ

 

 ضربة مباشرة  
 حرارة عالية 
  ارتفاع يف الضغط 
 انثقاب الوترية 
 اطية األنف باالصبعرض خم. 
  أجنبية يف األنفأجسام 
 بعض االمراض الوراثية 

 من األنفخروج دم أمحر 

  جيلس املصاب ورأسه مستقيم 
 5من األنف ملدة غضرويف يضغط على اجلزء ال  - 

  .دقائق  10
  يوضع ثلج أسفل اجلبهة لتخفيف اجلريان الدموي يف

 املنطقة 
  ضع قطعة ندقائق  10إذا استمر النزيف أكثر من

 .ننقل املصاب اىل املشفىو  مدهونة بالفازلنيشاش 



  

 

 اإلسعاف العالمات األسباب الموضع

عوم
والبل

فم 
ال

  

  جروح يف الفم بسبب الرضوض
أو العض على اللسان كما يف 

 الصرع 
 رعاف خلفي 
 بعض األمراض التقرحية  

  من الفم خروج دم أمحر

 يوضع املصاب بالوضع الذي يرتاح فيه 
  يتم الضغط بقطعة شاش معقم على مكان النزف إن

  أمكن
  اليعطى للمصاب أي طعام أو شراب. 
  حيتفظ بقيء املصاب وبصاقه لعرضها على الطبيب. 
  يستدعى الطبيب أو ينقل املصاب إىل املشفى بسرعة

.  

حة 
فت

رج
الش

  

 زحار ،  ،بواسري ،سرطان أمعاء
  .انثقاب أمعاء 

  خروج دم من الشرج

  زفيتأو خروج براز 

وينقل إىل الوضعية املرحية له دون حراك بيوضع املصاب 

  .املشفى 

ك 
سال

الم
ولية

الب
  

 حصاة يف اجلهاز البويل 
 أو بلهارسيا التهاب بويل 
 سرطانات بولية  

  خروج بول مدمى
يوضع املصاب بالوضعية املرحية له دون حراك وينقل إىل 

  .املشفى 

ية 
اسل

 التن
لك

مسا
ال

)
هبل

الم
 (  

 حاالت اإلجهاض 
  رمحية أو مهبليةالتهابات 
  سرطان 
  تناول حبوب منع توقف عن

  احلمل

خروج دم من املهبل يف غري 

  أوقات الطمث الشهري

مع النقل السريع إىل  مترين املعدة توضع املصابة بوضعية

  . املشفى

 :اضطرابات الضغط الدموي الشریاني 5-4
 :الضغط الدموي الشریاني ما ھو 4-1- 5
  الضغط الدموي الشرياين هو الضغط املطبق على جدران الشرايني الكبرية أثناء مرور الدم عربها مؤديًا لتمددها وهذا

 : فهناك، الضغط متغري
 .ملم زئبقي 120يوافق مرور الدم ضمن الشرايني الكبرية أثناء انقباض القلب وهو حبدود  )انقباضي(ضغط أعظمي  .1
 .ملم زئبقي 80يوافق مرور الدم ضمن الشرايني الصغرية أثناء انبساط القلب وهو حبدود  )انبساطي(ضغط أصغري  .2
 :النبض الشریاني  4-2- 5
  ا عرب أي ر يؤدي إىل حدوث موجة تنتقل عرب جدران الشرايني ميكن االحساس  إن ضخ الدم من القلب إىل األ

 .Pulseشريان سطحي وهذا ما يسمى النبض 
  الدقيقة/ نبضة  100 - 60نبض االنسان الطبيعي عند البالغ هو . 
  دقيقة / نبضة  120 – 80سنوات  9عند الطفل حىت.  
  دقيقة/ نبضة  140 – 100عند الرضيع 

  

 

 عند الرياضيني تكون عضلة القلب أكرب والنبض أقل . 
  سوسة  :أهم الشرايني السطحية ا

 نبض الشريان السبايت  .1
 نبض الشريان حتت الرتقوة  .2
 نبض الشريان العضدي .3
 نبض الشريان الكعربي .4
 نبض الشريان الفخذي .5
 نبض الشريان املأبضي .6
 نبض شريان ظهر القدم .7

  :العوامل المؤثرة في الضغط الشریاني  4-3- 5
   .قوة تقلص القلب .1
   .حالة األوعية الدموية .2
   .سرعة القلب .3
   .الرجالالضغط الدموي لدى النساء أقل من : اجلنس  .4
  .عمريرتفع الضغط الشرياين بتقدم ال: العمر  .5
  ).لزوجة الدم(ان الدم يف الشرايني مقاومة جري .6
غط الشرياين أخفض منه اجللوس يكون فيها الض باختالف الوضعية  فاالستلقاء و خيتلف الضغط الشرياين: الوضعية  .7

  .يف الوقوف
 . يؤدي إىل ارتفاع الضغط: النفعال ا .8
 : غط الشریانيطریقة قیاس الض 4-4- 5

  : مقياس الضغط الزئبقي أو الهوائينستخدم عادة 
  .)سم 4فوق احلفرة املرفقية بـ (د نلف كم جهاز الضغط حول العض .1
  .شريان العضدي يف احلفرة املرفقيةنضع السماعة فوق منطقة مرور ال .2
  .جبس النبض الكعربي عند معصم اليدنقوم  .3
  .يحىت زوال النبض الكعرب ) مضخة اهلواء(االجاصة املطاطية املتصلة باجلهاز  ننفخ .4
يدل على (الضغط بالتدريج وذلك بفتح صمام مضخة اهلواء ببطء مع قراءة املؤشر حىت مساع أول صوت  خنفض .5

  ).الضغط األعظمي



  

 

 ).يدل على الضغط األصغري(يف فتح صمام اهلواء حىت زوال الصوت فجأة  نستمر .6
  

  
  
 :أمراض األوعیة واألمراض المتعلقة بالضغط الدموي الشریاني 4-5- 5
  :Hypertensionارتفاع الضغط الشریاني  1- 4-5- 5
  بشكل  ملم زئبقي 160/90أكبر من يعترب اإلنسان مصابًا بارتفاع التوتر الشرياين إذا كانت أرقام قياس الضغط

  .مستمر 
  صداع وطنني أذين ، دوار ، رعاف : األعراض. 
  أسبابه: 

  . )أغلب احلاالت(الشرايني  تصلب .1
  .عوامل نفسية .2
 . فرط نشاط الدرق .3

  

 

 . احلمى .4
 .فقر الدم .5
 . األمراض الكلوية .6
  االختالطات:  

  .النزوف الدماغية  .1
 .اجللطات  .2
 .الذحبات الصدرية  .3
 .األذية الوعائية العينية  .4
 .األذيات الكلوية  .5
  يض بوضع أفقي دون حراك مع طمأنته وسؤاله عن وهنا ميدد املر  نوبة االرتفاع الشديد للضغطأكثر مما خيشى منه

دوائه الذي يتناوله وإعطائه منه ويف حال عدم توفره يعطى حبة نيرتوغليسرين حتت اللسان وينقل إىل املستشفى 
 .بأقصى سرعة ممكنة 

  : Hypotensionانخفاض التوتر الشریاني  2- 4-5- 5
  وال يوجد قيمة حمددة الخنفاض الضغط الشرياين  .هو اخنفاض الضغط عن احلدود الطبيعية :تعريف.  
  األسباب : 

 .تناول جرعة زائدة من دواء خافض للضغط  .1
 ....خسارة السوائل أو الدم نتيجة حروق شديدة أو نزوف شديدة  .2
 .اضطرابات قلبية كاإلحتشاء  .3
 .أسباب أخرى  .4
  آلية اخنفاض الضغط: 

  .نقص يف عمل القلب  .1
 .الكبرية عدم فاعلية األوعية  .2
  .وهو ما حيدث يف  الصدمةاخنفاض مقاومة جدر األوعية مما يؤدي إىل تراكم الدم يف احمليط  .3
  األعراض والعالمات: 

 .تسرع نبض وتنفس  .1
 .غثيان وإقياء  .2
  .تعرق بارد  .3



  

 

  اإلسعاف: 
 ميدد املصاب بوضع أفقي وتتم تغطيته وطمأنته  .1
ملعقة متوسطة من امللح حيث تكرر هذه العملية كل ربع  جنعل املصاب يشرب كأسًا من املاء حيل فيه مقدار .2

 .ساعة حىت يستعيد املريض شيئًا من عافيته
 .يستدعى الطبيب لفحص املريض  .3

 ) :برودة النھایات(الشرث  3- 4-5- 5
  اضطراب يف الدوران احمليطي سببه الربد حيدث عند أشخاص معرضني لإلصابة  :تعريف.  
  لى األصابع واألذنني واألنف تظهر اإلصابة ع  :األعراض والعالمات.  

هب بالضغط وتعود إليه بعد تكون األعراض على شكل حس خدر وتنميل يف املنطقة املصابة مث تظهر زرقة فيها تذ
  .وعند تدفئة املنطقة حيدث حكة فيها ، إزالته
  املعاجلة:  

 .الوقاية من الربد  .1
 . حتسني الدوران احمليطي من خالل تدليك املنطقة  .2
 .طاء أدوية موسعة لألوعية بيد الطبيب ميكن إع .3

 :عضة الصقیع 4- 4-5- 5
  هي جتمد النسج وانقطاع الدم عنها بسبب تعرضها لربد شديد  :تعريف.  
  مراحل  3تظهر إصابات على  :املراحل:  

كما يبدو املصـاب شـاحبًا . يبان األطراف واألذنني والوجنتنييشعر املصاب تدرجييًا باخلدر والتنميل يص: اخلدر  .1
.  

يف غضــون ســاعات تصــبح : ظهــور عالمــات عضــة الصــقيع  .2
املنـــاطق املصـــابة بـــاردة كـــالثلج وتفقـــد إحساســـها كمـــا تظهـــر 

ً وهنا يصبح لون املصاب مشعي، الفقاعات على اجللد  .تقريبًا  ا
متــــوت  يف حــــال اســـتمرارية تقــــدم اإلصـــابة حيــــدث: الغنغرينـــا  .3

 .النسج بسبب انقطاع الرتوية الدموية عنها 
  اإلسعاف : 

 .حيمل املصاب إىل مكان حممي من الربد والريح  .1
 .وليس بشكل سريع تدريجييلف املصاب داخل بطانية وتتم تدفئته بشكل  .2

  

 

 .يطلب من املصاب إجراء بعض التمارين الرياضية لتحريك عضالته  .3
 .بالسكر ومينع إعطائه الكحول يعطى املصاب سوائل ساخنة حمالة  .4
 .ينقل املصاب إىل املشفى  .5

 :الدماضطرابات  5-5
  :أمراض الدم  5-1- 5

  : Hemophiliaالناعور 
 أما اإلناث فتكون حاملة له دون أن تظهر إصابتها مرض وراثي يصيب الذكور فقط  . 

  العامل الثامن أو التاسع(حيدث فيه نقص يف أحد عوامل التخثر املوجودة يف الدم(. 

  ويلة دون تشكل اخلثرة الدموية طيف هذا املرض يستمر نزف الدم لفرتة. 

  جيب االنتباه ملرضى الناعور وجتنيبهم أي حادث أو إصابة تؤدي إىل نزف دموي. 

  يف حاالت إصابة مرضى الناعور بنزف جيب نقلهم إىل املشفى بالسرعة القصوى.  
  :الدم  نقل 5-2- 5

وحقنها يف اجلهاز الدوراين عند إنسان آخر جريح ) املتربع(من دم إنسان سليم هو عملية يتم خالهلا سحب كمية حمددة 
 ).اآلخذ(أو مريض 

 :ما ھي الزمر الدمویة  1- 5-2- 5
  هناك عدة أمناط للزمر الدموية :  

  أمناط أخرى  -ج                    RHمنط  -ب                           ABOمنط  -أ
  :   ABOالنمط  .1

  حسب هذا النمط يقسم األشخاص إىل أربعة زمر هي :A , B , AB , O) (  
  الكريات احلمر يف جسم اإلنسان إما حتمل على سطحها مستضدات هيA , B , AB  أو ال حتمل شيئًا من

الزمر الدموية لإلنسان تتبع  نوع املستضدات املوجودة و ، Oهذه املستضدات وعندها يطلق عليها اسم الرمز 
  .  Aهو شخص حتمل كرياته احلمراء املستضد   Aلكريات احلمراء فالشخص ذو الزمرة الدموية على ا
  البالزما إما حتوي على أضداد هيa , b ,   أو الحتوي على أضدادo . 

   عند اجتماع األضدادa ,b) (مع املستضدات)    (A , B  املوافقة هلا حيدث ارتصاص لدم املعطي عند اآلخذ
  . مما يغري من صفات الغشاء اخللوي وبالتايل يؤدي إىل احنالل الدم 

  تص كريات دم املعطي مع مصل اآلخذتر  الهي أن والقاعدة األساسية يف نقل الدم.  
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  وهكذا تكون الزمرةO   الزمرة معطيًا عامًا وAB   ً  . آخذاً عاما
   RHالنمط  .2

 ند نقل الدم جيب حتمًا تأمني ع ً اص يتواجد وعامل الريزيوس هو بروتني خ. قاعدة توافق عامل الريزيوس أيضا
 +Rh، وينقسم البشر تبعاً هلذا العامل إىل حاملني لعامل الريزيوس ويسمون موجبني على سطح الكريات احلمر

ً % 15سبتهم ون -Rh، وغري حاملني للعامل ويسمون سالبني من البشر% 85ونسبتهم   .من البشر دائما

 اوية على عامل الريزيوس محراء ح جيابية الريزيوس و سلبيته عندما حنقن كريةيف هذا النمط لدينا زمرتني إ
 3يف شخص سليب عامل الريزيوس حيدث تشكل بطئ لألضداد ضد العامل السابق يبلغ ذروته خالل ) إجيابية(

  .يصبح الشخص السليب متحسسًا بشدة أشهر فإذا ما أعيد النقل بعامل إجيايب
  ً الطفل األول تعرب كرياته إىل  .ن امرأة سلبية يكون الطفل إجيايبعند زواج رجل إجيايب م:  مالحظة هامة جدا

دم األم فتتشكل هلا أضداد لكن الطفل األول ال يتأذى والكن يف احلمل التايل تنتقل األضداد عرب املشيمة إىل 
ول الوالدة األوىل و عند وجود مشكلة حنقن األم باملصل اخلاص فال حيدث احنالل يف دم الطفل يف الفرتة ح

   .ساعة من الوالدة األوىل  72الوالدة التالية و يتم احلقن خالل 
  )مصل ( بالزما   كريات حمر  الزمرة الدموية
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 :الدمنقل شروط  2- 5-2- 5
 .سنة  65 -18السن املناسب للتربع من   .1
  .ظًا بشكل سليم و حمف يكون الدم املنقول جيب أن .2
 .عقامة األدوات املستخدمة  .3
 ) .كإلتهاب الكبد أو اإليدز(اليتربع شخص أصيب سابقاً مبرض معدٍ  .4
 .كغ   48أن اليقل وزن املتربع عن  .5
فيها الشخص بالدم يف حال كونه رجل و أربعة  أن يكون مر على األقل شهرين ونصف على آخر مرة تربع .6

 .أشهر يف حال كون املتربع امرأة 
 .ال يفضل أن يتربع بدمهم كل من احلامل أو املرضع أو املصاب بفقر الدم  .7
 .نقل الدم مع األخذ بعني االعتبار توافق الزمر الدموية وعامل الريزيوس  .8

A+ , A- , B+ , B- , AB+ , AB- , O+ , O-  

 
 
   

   
 
 

   
 
 
 
 
 
  
 
  

    
 
  

  : مضاعفات نقل الدم  3- 5-2- 5
  . التفاعالت األحنالليه  .1
 .القصور الكلوي احلاد  .2
 .التفاعالت القلبية الوعائية  .3
 .التفاعالت األرجية  .4



  

 

  .نقل بعض األمراض  .5
 :مالحظات حول نقل الدم 4- 5-2- 5
 300ادل يع تقريبًا حيث يسحب منه ما ليترات 5اإلنسان البالغ السليم مبقدار  يقدر حجم الدم يف جسم 

 .من الدم  ميلليليتر
 أشهر  3وميكن التربع بالدم كل ، التوجد خماطر من التربع بالدم ضمن الشروط السابقة. 
  فوق الصفر  4ْوحيفظ يف درجة حرارة يوضع الدم املسحوب يف كيس بالستيكي معقم حيوي مادة مانعة للتخثر

 .وذلك ملدة التتعدى الواحد والعشرين يومًا 
  لكي تتم عملية نقل الدم دون مشاكل جيب حتمًا تأمني

 .  قاعدة توافق الزمر الدموية
 أي زمرة دموية تستطيع أن تأخذ من مثيلتها . 
 قاعدة يف نقل الدم: 

الموجب يعطي للموجب فقط، أما السالب فيعطي 
  .لسالب والموجب ل
 60أو أكثر من  18 حال كان الشخص يف عمر أقل من يف 

كان هناك حاجة كغ و   48أو يف حال كان وزنه أقل من 
نصف الكمية وهي تساوي (مية اليت تسحب عادة من األطفال ماسة إىل زمرة دمه عندئذ ميكن أن يسحب منه الك

  ). املسحوبة من البالغني
 األخذ البد من إجراء التصالب ومن اختبار صالحية الدم املنقولل الدم من املعطي إىلقبل نق .  
  اكتشف حديثاً العديد من الزمر الفرعية اليت قد تؤدي إىل عدم التوافق بني املعطي و اآلخذ و بالتايل إىل احنالل الدم

.  
 ممكنة من األضداد مثالً ذلك لنقل أقل كمية دموي احملدد الذي حيتاجه الشخص و احلل األمثل حالياً نقل العنصر ال

  .نقل الصفيحات أو الكريات البيض أو احلمر حسب العنصر الالزم 
 منهم  وحفظها ضمن شروط  أخذ كمية من الدمهو ل الدم املتكرر عند املرضى الذين حيتاجون إىل نق حديثًا األفضل

  .جتميدها حبيث يتم نقلها إىل صاحبها عند احلاجة إليها معينة و 
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 :ما ھو الجلد  1- 6
 متني منيع يغطي جسم اإلنسان ويفصل الوسط  غالف: اجللد

  .اخلارجي عن اجلسم 
 تاطبقثالث اجللد من  ويتألف     : 

 البشرة اخلارجية .1
 األدمة الداخلية .2
     النسيج الشحمي حتت اجللد .3

  :وظائف الجلد  2- 6
  .احلرارةحيمي من الصدمات ومن تقلبات  .1
  .بتحسس مشاعر احلرارة والربودة واألمل وشكل األشياء وملمسها حيتوي على أطراف عصبية تسمح .2
  .عن طريق التعرق طرح الفضالت .3
  .عرتض دخول اجلراثيم للجسمي .4
  .من الدم % 30املساعدة يف حفظ السوائل يف اجلسم وهو خمزن لـ  .5
  .املسامهة يف تركيب الفيتامينات مثل فيتامني د  .6

  :صابات التي تصیب الجلداإل 3- 6
  احلروق -2اجلروح     - 1   :وتقسم اىل إصابتني أساسيتني  
 األشخاص األكثر عرضة لإلصابات اجللدية:  

 .بسبب ضعف يف اجللد: املسنني واألطفال .1
 .متعاطي املخدرات والعقاقري املخدرة .2
 .و اجلنود أصحاب املهن اليدوية و الكيميائيني .3
  .لسكري واملصابني بالتهابات فطريةومرضى امرضى االضطرابات العصبية  .4

  :الجروح  4- 6
  :ميكن تصنيف اجلروح بشكل عام إىل 

 بسيطة  .1
 بليغة  .2
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 وال حتتاج إىل مشفى وهي نوع من الشقوق واخلدوش السطحية اليت مل تلوث.  
  اللوازم الضرورية: 

 قطعة قماش نظيفة  .1
 .ضمادات شاش معقمة .2
  .بوفيدون، سافلون: مواد مطهرة  .3
 .مقص وملقط .4
 .ضماد الصق .5
 .كفوف طبية .6
  تعقيم األدوات: 

  .دقيقة بعد بدء الغليان 20ملدة غلي باملاء  .1
 .حرق بالكحول .2
  .املستشفياتو يف العيادات ) األوتوكالف، صدالصاد املو (اهلواء املضغوط  .3
  تنظيف يدي املسعف:  

  .إذا وجدت كفوف معقمة فهي األفضل .1
 .حتت األظافرالرتكيز على اجللد بني األصابع و صابون مع غسل باملاء و ال .2
 .)رتكه ليجف لوحدهن(بالكحول  .3
  خطوات إسعاف اجلرح البسيط: 

  .غسل مكان اجلرح البسيط جيداً باملاء .1
ويــتم التطهــري بشــكل  ،) نســتخدم الكحــول أوامليكروكــروموالبوفيــدون ، ســافلون(بواســطة  تطهيــر مكــان الجــرح .2

  .املركز اىل اخلارج ولعدة مراتمن أو شعاعي  حلزوين
 .تنشيف اجلرح جيداً بشاش وليس قطن .3
  .وضع مرهم مضاد حيوي أو بودرة يود .4
 .وضع قطعة شاش معقمة على مكان اجلرح .5



  

 

وإذا كــان اجلــرح يف مكــان مفصــل أو كــان . تثبــت مــن اجلهــات األربــعو  وضــع قطعــة شــاش فــوق القطعــة الســابقة .6
  .من الشاش الضماد غري ثابت يتم تثبيته بلفائف

 مالحظات:  
  ).وضع اليد القصوى(جيب وضع اليد يف اجلروح بوضع املد  .1
 .لتسريع االلتئام  ساعة  24يستحسن تغيري الضمادة مرة كل  .2
سـاعات  6ينـز كثـرياً نغـري عليـه كـل  اجلـرح إذا كانبعد التضميد  .3

. 
تضــميد اجلــرح البســيط يلتهــب و يعامــل معاملــة اجلــرح  أمهــلإذا  .4

  البليغ
الكحـــول يقتـــل اجلـــراثيم والكريـــات الدمويـــة ويســـبب حتلـــل الـــدم  .5

  .ن جديد ويؤخر التخثر الدموي مث يتطاير فتنشط اجلراثيم مو خيرش األنسجة احلية وقتل الكريات البيض 
  .جيب استشارة الطبيب بدون تأخري) حرارة موضعية، آالم واخزة، نتفاخا، امحرار(يف حال ظهور دالئل التهابية  .6

642  
  هنالك عدة عوامل جتعلنا منيز بني اجلروح البسيطة والبليغة :  

   .)جرح حباجة إىل تقطيب(جرح عميق : العمق  .1

  

 

 .جرح كبري: املساحة  .2
 .)قرب العني(خطري جرح يف مكان : املكان  .3
 .)، إيدز، ناعور  سكري(مصاب لديه مرض : األمراض  .4
 .)مصاب غري ملقح ضد الكزازعند (ملوث بشدة و بداخله أجسام غريبة  جرح .5
 ).املسنني واألطفال(العمر  .6
  .)مؤمل بشدة، امحرار، حرارة موضعية، انتفاخ، خروج قيح(ملتهب  جرح .7
 اإلسعاف:  

ً عدم ملس اجلرح أو سحب األجسام الغريبة منه حيث أن بقاء اجلسم الغريب داخل اجلرح يشكل ضغط .1 اً فيزيائي ا
 .التخفيف من حدة النزف لذلك جيب عدم إزالته من قبل املسعف األوعية الدموية مما يساهم يفعلى 

ً اجلروح البليغة ال نقوم بتطهريها جتنب .2  .نظيفةإمنا فقط نغلفها بقطعة قماش و  زعاجهإيالم املصاب أو إل ا
 .نقل املصاب للمشفى بالسرعة املمكنة .3
 .و نفسه املستخدم يف اسعاف احلروقتغليف اجلروح البليغة ه .4

 ىتغليفه والنقل إىل املشف                           البليغ إسعاف اجلرح
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 :الجرح النافث في الصدر  .1
  يف هـذه احلالـة يكـون لـدى املصــاب جرحـًا عميقـًا يصـل حـىت الرئــة

حيوي فقاعات هوائيـة صـادرة عـن  جرحو وهنا حيدث نزيف داخلي 
عنـــات هـــذا النــوع مــن اإلصـــابات تســببه ط .الرئــة خيــرج عنـــد الــزفري

حــىت كســر مفتــوح يف  أوقنبلــة  ســالح أبــيض أو رصاصــة أو شــظية
  .أضالع القفص الصدري 

  و أالكتيمـــة عـــدة طبقـــات مـــن الضـــمادات املعقمـــة  املســـعفيضـــع
، تثبـت مـن أطرافهـا األربعـة حىت كيس نظيف يكون شكلها مربعـي

قســم منــه دون لي الــذي يــرتك بالصــق طــيب مــا عــدا الطــرف الســف
صــق وذلـــك لكــي يســمح خبـــروج الــدم دون الفقاعـــات اللإغــالق ا



  

 

 .اهلوائية 
  بوضع النصف جالس وينقل بسرعة إىل املشفى مع املراقبة  املصابيوضع.  
 :الجرح البليغ في البطن  .2
  علـى املسـعف أال  اجلـرح خـارج ، وإذا كانـت األحشـاءكـامبـاط مثبتـًا بإحمكان اجلـرح جيـداً حبيـث يكـون الر  يغلفهنا

 .إمنا يضع على اجلرح قطعة قماش نظيفة ويغلف البطن احياول إدخاهل
  مع النقل السـريع إىل املشـفى ويف حـال تـأخر الوصـول إىل املشـفى ترطـب الضـمادة  مترين املعدةبوضعية  املصابيثبت

 .باملاء
 كما ميتنع املسعف عن إعطاء املصاب أي سوائل. 

 :سام غريبة الجرح الذي يحتوي على أج .3
  ســكني، مفــك براغــي، قطعــة (الغريبــة علــى الغالــب تكــون  األجســامهــذه

حبيث بقيت هذه األجسام منغرزة يف اجلـرح، وهنـا )  حديد أو زجاج كبرية
ـا تشـكل نقطـة على املسعف أال حياول إخراجها وإمنا يثبتها  ا أل يف مكا

 الــدخول أثنــاء  أذيــة ســببت مل إذاو  ضــغط علــى األوعيــة الدمويــة املصــابة،
ا مت اخلروج أثناء يسببها فقد    .◌ً نسبيا الدخول من اجلراثيم نعكما أ
   ـــتم بـــأن حتـــاط بكعكـــات مناســـبة هلـــا يف احلجـــم توضـــع فـــوق  التثبيـــتوي

 .اجلسم الغريبثلثي بعضها حىت تغطي 
  أو مثلـــث حـــول اجلـــرح  8بواســـطة ربـــاط يلـــف بشـــكل  الكعكـــاتتثبـــت

  .إسعايف مثقوب يف منتصفه
  املصابميدد  ً   .على األرض ويغطى وينقل إىل املشفى بسرعة مع احلرص الشديد على عدم حتريكه كثريا
 :جرح العين  .4
  إن جرح العني دائمًا جرح خطري.  
  ـــه أال حيـــرك  املصـــابميـــدد علـــى األرض بشـــكل أفقـــي ويطلـــب من

  .رأسه أبداً وأن يبقى بصره موجهًا إىل فوق 
 ن الضـمادات الصـغرية يضع املسـعف علـى العينـني عـدة طبقـات مـ

ظيـــف وتثبـــت بإحكـــام بشـــريط الصـــق مـــن الشـــاش أو النســـيج الن
 .، مث ينقل املصاب إىل املشفىطيب

  

 

  فهنـــا جيـــب تغطيـــة العينـــان ملنـــع حركـــة العـــني ) جســـم غريـــب منطمـــر يف العـــني(وجـــود إصـــابة نافـــذة يف العـــني  حـــاليف
دوء وينقل إىل ااملصابة، ويبقى املصاب مستلقيًا ع  .ملشفىلى ظهره 

  تعرض العـني لكدمـة نتيجـة لكمـة أو حـادث سـيارة فهنـا كـذلك تغطـى العـني املصـابة ويبقـى املصـاب مسـتلقياً  حاليف
دوء وينقل إىل املشفى   .على ظهره 

  حالة خاصة: 
 غالباً ما تدخل بعض األجسام الغريبة إىل العني : إزالة جسم غريب عن سطح كرة العني أو عن سطح األجفان

يجًا يف العني وإمنا خطر االحتكاك بسطح العني واالندخال فيها  ا حمدثة ليس فقط   .وحتتك 
 سم الغريب بأداة صلبة يغسل املسعف يده جيداً واليسمح للمصاب بفرك عينه املصابة أو حماولة إخراج اجل.  
  غسل العني باملاء بحناول إخراج اجلسم.  

 :جروح األذن  .5
  قطع أو متزق صيوان األذن  
  يضع املسعف ضماد على مكان اإلصابة على أال يضغط بقوة.  
 وضع نصف جالس(رأس املصاب أعلى من مستوى اجلسم  يبقى. ( 
 احلفاظ على األجزاء املقطوعة من األذن، وينقل املصاب بسرعة إىل املشفى  جيب. 

 ) :الخصيتين(جروح األعضاء التناسلية  .6
  ويالحـظ يف هـذا النـوع مـن ) قطعـة حديـد أو خشـب(تنتج هذه اإلصابة عن حوادث الرفس أو الضرب بأدوات ثقيلة

  .اإلصابات حدوث آالم حادة وتورمات وأحيانًا نزيف حاد 
 وضع ضمادات على مكان اإلصابة وتثبت بطريقة تغليف جروح البطن ت.  
  توضع فوقها كمادات باردة وجيب احلفاظ على األنسجة املتمزقة ألجل خياطتها. 
  يف حال حدوث النزف يستعمل الضغط اليدوي إليقافه. 
 السريع إىل املشفى  النقل. 

 :جروح األقدام  .7
 وة مكان اجلرح بضماد  غري مشدود بق يغطى.  
 الطرف املصاب  يرفع. 
 رض على الطبيب لفحص مكان اإلصابةللمصاب باملشي على القدم املصابة ويع اليسمح. 

  :الكزاز  5- 6



  

 

 هـــي جرثومـــة ال هوائيـــة تفضـــل العـــيش يف أوســـاط فقـــرية و  مـــرض حيـــدث نتيجـــة تلـــوث اجلـــرح جبرثومـــة املطثيـــة الكزازيـــة
 . باألوكسجني

  وحيــدث  .تاروث احليوانــ ،الصــدأ، توجــد يف األغلــب يف الــرتابإن هــذه اجلرثومــة واســعة االنتشــار يف الوســط احملــيط
ــذه العصــية حــىت ولــو كــان جرحــًا صــغرياً مــن نــوع اجلــروح الــيت قــد حتــدث يوميــًا ومــن هــذه  الكــزاز عنــد تلــوث اجلــرح 

  ....اجلرح بالرتاب تلوث، أشواك النباتات، الدبابيس، وخزات املسامري: اجلروح
  األعراض والعالمات :  

 ا وإمنا عن الذي   .فانات اليت تفرزها هذه اجلراثيمال تنتج اإلصابة بالكزاز عن اجلراثيم حبد ذا
 تفرز) غالبا اجلروح عرب( اجلراثيم هذه دخول عدب  ً ً ( مسا  .األعصاب عرب ينتشر) ذيفانا
 ند وجود قصة موجهة ال ننتظر ظهور األعراض ع( يوم 51 إىل أيام 2 فرتة بعد عضلية بتشنجات األعراض تبدأ

ً حىت تقول بوجود إصابة بالكزاز وإمنا نقوم ب  ) .اختاذ اإلجراءات الوقائية مسبقا
 مث ،بسببها فمه فتح املصاب يستطيع وال مؤملة وتكون) الضزز( الفك عضالت يف يكون أوضحها التشنجات 

 . املصاب ظهر فيتقوس الظهر عضالت فيها مبا العضالت كافة إىل لتصل التشنجات متتد
 وميوت املصاب تنفس فيتوقف عضالت التنفس إىل السم يصل النهاية يف . 
 ا يصبح حىت عال برتكيز تكون أن جيب اجلراثيم  الكزاز يسبب جرح أي فليس اجلسم مناعة على التغلب بإمكا

  . املرض خلطورة لدائمة الوقاية ينبغي لكن
  الوقاية:  

  يعطى ضمن اللقاح الثالثي برنامج التلقيح الوطينالكزاز ضمن  سوريا يدخل لقاحيف ،DPT  :  سعال ، كزاز
وهو يعطى على ، سنوات10لألطفال بشكل إلزامي حىت عمر ، حيث يعطى )خناق( ديفترييا، )شاهوق(ديكي 

  ) .سنة 1.5أي بعمر (مث جرعة داعمة بعد سنة ) 5شهر  ،4شهر  ،3شهر (ثالث جرعات 
  سنوات لضمان استمرار املناعة الفاعلة  5ال بد من إعطاء جرعة داعمة من اللقاح كل.  
  وليد أثناء الوالدات سنوات خوفًا من حدوث تكزز ال 5عند السيدات يفضل دومًا إعطاء جرعة داعمة للقاح كل

 .، و هي حادثة شائعة يف الوالدات املنزلية غري العقيمة
  عطى لكل ي( فمن املفضل إعطاء جرعة من مصل الكزاز  ،التلوث جبراثيم الكزاز بإمكانيةعند وجود شك بسيط

 ) .سنوات  10أكرب من عمره جرح ملصاب 
  اللقاح   :  

  .سنوات  5فعاليته  ،يعطى فيها السم املخفف لتشكيل مناعة قوية يف اجلسم جتاههابرة 
  املصل :  

  

 

 .أشهر  6فعاليته  ،تعطل مسهاتقتل اجلراثيم و هو أجسام ضدية جاهزة تعطى للجسم ف
  العالج:  

  :إجهاض املرض، عندئذٍ  يفمل تكف اإلجراءات الوقائية السابقة يف حال ظهرت االختالجات و 
  .يقبل املصاب فوراً يف املشفى  -1
ً   يعطى كميات -2  . كبرية من مضادات الذيفان وريديا
 .على اجلراثيم املفرزةللقضاء )  Penicillin G" ( إعطاء كميات كبرية من الصادات وريديا -3
 .مرخيات و مضادات تشنج  -4
 .تنبيب رغامي  -5
 .مص مفرزات  -6

  :الحروق  6- 6
ً هو تلف يف اجللد نتيجة تعرضه ملصدر حراري    .مرتفع جداً أو منخفض جدا
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  : حرق الدرجة األولى  .1
  فقط  البشرةوهو حرق يصيب جزء من مساكة اجللد حيث تصاب.  
  امحرار البشرة ويكون سطح احلرق جاف، توذم، أمل: عالماته.  
 أو بعد التعرض ملنبع حراري أو انسكاب سائل حار) حرق الشمس(التعرض املديد ألشعة الشمس :  أسبابه. 

  : حرق الدرجة الثانية  .2

  تصاب البشرة بالكامل وأجزاء خمتلفة السماكة من األدمة.  
  توذم حتت اجللد وحدوث) حويصالت(ل فقاعات أهم ما مييزه تشك: عالماته.  



  

 

  : رق الدرجة الثالثةح .3
 ومتتد للنسيج الشحمي حتت اجللد وأحياناً اىل العضالت والعظام ل طبقات اجللد البشرة واألدمةتصاب كام. 
  للتمييز بني حروق الدرجة الثانية والثالثة تشد األشعار يف مكان احلرق فإذا اقتلعت بسهولة ودون امل يكون حـرق

 .) أعصاب يف حروق الدرجة الثالثة متوت( درجة ثالثة 
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  :إذا توفر أحد هذه العوامل علينا نقل املصاب إىل املشفى
 :مساحة الحرق .1

  الــيت وضــعها  التســعات قاعــدةلتقــدير مســاحة احلــرق يوجــد عــدة طــرق ومنهــا
  : حيث يقسم اجلسم اىل) PULASKY(العامل 

 18عنـــد الطفـــل ( مـــن مســـاحة اجللـــد يف اجلســـم% 9: الــرأس  والعنـــق .1
%(. 

 % 9الصدر  .2
 % 9البطن   .3
 % 18كامل الظهر  .4
 % 9كل طرف علوي  .5
 .)% 13،5عند الطفل (% 18كل طرف سفلي  .6
 %1األعضاء التناسلية  .7

  

 

  وعملية ولكنها ليست دقيقة  سريعةوهي طريقة. 
  احلرق كان أخطر مساحةكلما ازدادت. 
 من مساحة جسمه% 1 تعادل املصاب يد راحة نعترب املتعددةاحلروق  بقع يف .  
 نقل إىل املشفى عند البالغ  %  15 حرق درجة أوىل مساحته أكرب من  
 نقل إىل املشفى عند الطفل %  10 حرق درجة أوىل مساحته أكرب من  
 تغليف و نقل إىل املشفى %     1 حرق درجة ثانية مساحته أكرب من  
  تغليف و نقل إىل املشفى  حرق درجة ثالثة  

 .بازدياد العمق تزداد املضاعفات و الدرجة :عمق الحرق .2
ا ترتافق مع وذمة حنجرة وخطر االختناق  :مكان الحرق .3  .تزداد اخلطورة يف حروق الرأس أل
ل حرق الدرجة األعلى منه ألن نعامل احلرق عند األطفال وكبار السن كما نعام :عمر المصاب بالحرق .4

 . األطفال وكبار السن أقل حتمالً للحروق من الشباب
 .حدوث إنتان أو عدم حدوثه .5
 إذا كان المصاب لديه أمراض مزمنة  .6
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 الدرجة األسباب العالمات اإلسعاف
 د/10/غسل مكان احلرق مباء بارد وجاري ملدة.  
 ترك مكان احلرق لينشف باهلواء  
 وضع مرهم مربد 

 حرارة موضعية 
 امحرار 
 أمل 

 سأشعة مش 
  حرارة ضعيفة لفرتة

 طويلة
 أولى

 د/10/غسل مكان احلرق مباء بارد وجاري ملدة.  
 وضع مصل ملحي ملنع التشوه ولشد اجللد  
  تنشيف اجللد بلطف شديد  
 وضع مرهم مربد ومعقم  
 استخدام شاش خاص باحلروق  
  أيضاً استخدام شاش معقم وتثبيته بالشاش 

 امحرار 
 انتفاخ 
 أمل 
 حرارة 
 تشوه 
 حويصالت 

 حرارة قوية 
 معادن ساخنة 
  حرارة قوية لفرتة

 ثانية  قصرية

  تغليف مكان احلرق  
 نقل إىل املشفى بالسرعة املمكنة 

 تشوه 
 اسوداد 
 حالة صدمية 
 رائحة احرتاق 
 على حميط منطقة احلرق شديد أمل 

 مواد كيميائية 
 إشعاعات ذرية 
  ثالثة ليزر  



  

 

  :مالحظات هامة 
  الرتاب إلسعاف احلرق، قهوة، معجون األسنان: يف حرق الدرجة األوىل ال نستخدم. 
 اً، ألن اجللد موجود وحيمي األنسجةحرق الدرجة األوىل ال داعي لتغليفه حىت ولو كان بليغ.  
  إال إذا كان غائب عن الوعي أو شبه غائب بميكن إعطاء احملروق ماء للشر.  
  املصاب ماء إذا كان احلرق يف منطقة اجلهاز اهلضمي مينع إعطاء.  
  ن اإلنتــان الفقاعــة حتــوي ســائل مصــلي عقــيم حيمــي املنطقــة احملروقــة مــ) أي وجــود فقاعــات( يف حــروق الدرجــة الثانيــة

ــا (ل تواجــدها علــى املفصــل أو بقربــه كــن إجــراء بــزل ملــاء الفقاعــة يف حــالــذلك يفضــل عــدم ثقبهــا ومي عنــد الشــك بأ
ــا جر تلقائيــاســتنف مــع تــرك غشــائها كمــا هـــو  أو يف حــال كانــت كبــرية املســاحة) بســبب االحتكــاك احلاصــل يف مكا

 .ومحايتها من اإلنتان
 ة من خالل متديـد املصـاب بوضـع أفقـي وتغطيتـه بغطـاء قطـين أو صـويف وطمأنتـه كر املسعف يف تاليف الصدمدائمًا يف

 .وحمادثته باستمرار 
 احلروق قد تسبب انسداد يف ممرات اهلواء ملا حتدث من توذم  جيب مراقبة التنفس ألن.  
  جيب مراقبة درجة حرارة املصاب ألنه رغـم أن اإلصـابة هـي حـرق نـاتج عـن حـرارة مرتفعـة فقـد حيـدث لديـه بـرودة بعـد

  .فرتة 
  إسعاف مصاب حيرتق: 

 قدام على أي عمل انتبه إىل سالمتك الشخصية قبل اإل ر يف االشتعال يف مالبس احملروقعند استمرار النا
  ) .محاية املسعف(

  حناول أن مننع املصاب عن الركض.  
 مينع دحرجة املصاب (النايلون فتنطفئ النار لوحدها  إلطفاء النار يكفي أن نلف املصاب ببطانية خالية من

 ) .ألرضعلى ا
 النار اشتعال مساحة يزيد اءامل ألن(  باملاء إطفاؤه مينع البرتول مشتقات حريق( .  
 باملاء يطفأ الكيماوية املواد حريق  ً  . حصرا
 ا الثياب نزع مينع مباشرة ناراحلرق  سبب كان إذا ً  تعترب أل ً  حاجزا  . احلرق مكان جترمث ضد واقيا
  إذا( مباشرة احلرق منطقة فوق الثياب ننزع ساخن شاي أو ماء أو خمربية كيميائية موادإذا كان سبب احلرق 

ً  نزعها فيمنع عالقة الثياب كانت  ) .بتاتا
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  إن اهلــدف مــن تغليــف اجللــد هــو تغطيتــه حلمايتــه مــن العوامــل اخلارجيــة ريثمــا يكشــف الطبيــب علــى اجلــرح أو احلــرق
  .ملعاجلته 

  بالكامل يستعمل عادة للتغليف أي قطعة قماش نظيفة وكافية لتغطية اجلرح.  
  الرباط املثلثي هو أفضل أداة لتغليف اجلرح تغليفًا سريعًا ومؤقتًا. 
  املثلث  طرف. وهو مثلث قائم الزاوية و متساوي الساقني )136×  96×  96(النموذجية للرباط املثلثي األبعاد

 عام وبشكل.  التغليف يةتقن وحفظ املثلث لتوجيه ونستعمله) chief( الشيف أو رأسال نسميهعند الزاوية القائمة 
 . اجلذع باجتاه أو اإلصابة جهة بعكس الشيف يكون

 عامة الستعمال الرباط املثلثي قواعد:  
بشكل  أو احلرق جيب أن يغطي الرباط املثلثي اجلرح  .1

 .كامل
 .أو احلرقال يعقد الرباط املثلثي على مكان اجلرح  .2
 قد حيتاج املسعف أحيانًا إىل رباط لتثبيت املثلث  .3
من املفضل أال يشد الرباط بقوة كبرية على مكان التغليف  .4

.  

  : تغليف الرأس  .1
 مقدمة الرأس  تغليف: 

توضــع قاعــدة الربــاط املثلثــي أســفل اجلبــني، ورأس املثلــث 
متــدلٍ علــى الرقبــة ويعقــد الطرفــان علــى الرقبــة حيصــر رأس 

  .املثلث داخل العقدة، وتبقى األذنان حمررتني 
 مؤخرة الرأس تغليف:  

وتكــون ، ولكــن توضــع القاعــدة حتــت الرقبــة والعقــدة علــى اجلبــني، يعمــل املســعف مبوجــب الطريقــة املفصــلة أعــاله
  .األذنان مغطاتني

 
 
 
 
 
 
  



  

 

 :تغليف المفاصل واألطراف .2
 ان القاعـــدة العامـــة هنـــا تقضـــي بوضـــع رأس املثلـــث اىل األعلـــى باجتـــاه جـــذر الطـــرف فيمـــا تكـــون القاعـــدة أفقيـــة ،

 .اليد والقدمباستثناء حالة 
 يوضــع رأس املثلــث علــى الكتــف ويلــف هــذا  :الكتــف

قــد بعــد متريــره يع) ربطــة عنــق مــثالً ( الــرأس حــول ربــاط
ـــان ويشـــبكان حـــول  .حتـــت االبـــط املواجـــه يلـــف الطرف

 .الذراع ويعقدان فوق املرفق
 يوضــع رأس املثلـث فــوق القسـم اخلــارجي مــن  :المرفـق

يشبك الطرفان يف ثنية ، املرفق الذي يكون نصف مثين
  .املرفق ويعادان لريبطا فوق املرفق

 حبيث تكون القاعدة يف ، يوضع املثلث على اليد :اليد
. يطـــوى رأس املثلـــث علـــى األصـــابع. مســـتوى املعصـــم

 . يشبك الطرفان ويعادان لريبطا حول املعصم
 ـــــيت اتبعـــــــت بالنســـــــبة  :ورك الـــــــ ــ الطريقـــــــة هنـــــــا هـــــــي ال

ولكــن الربــاط الــذي يثبــت رأس املثلــث يكــون ،للكتــف
معقـــوداً حــــول اخلصــــر ويكـــون الطرفــــان متشــــابكان يف 

  .جهة الفخذ الداخلية
 ولكن الرأس يكون موضوعا اىل األمام فوق الركبة النصف مثنية، نفس طريقة ربط املرفق :الركبة.  
 ى الرباط املثلثـي ويثـىن الـرأس علـى ظـاهر القـدم بينمـا يلـف طـريف الربـاط حـول جـذر القـدم توضع القدم عل :القدم

  .ليعقدا حول الكاحل
 ):الساق،الفخذ،الساعد،العضد(أجزاء األطراف  .3
   املرفق عندالرأس. 
 ميتد بشكل موازي للساعد ونطلب من املصاب أن ميسكه املثلث طريف أحد.  
 جهة املرفقعد من السا حولالطرف الثاين  نلف. 
  من جهة املعصم معاكس ونلفه باالجتاه األول الطرفنقلب. 
  ً ً  نربط الطرفني معا  . عن مكان اإلصابة بعيدا
 مع االنتباه لتغيري املفاصل تبعًا ملوقع التغليف، الساق والعضدبق على الساعد ينطبق على الفخذ و ما ينط.  

  

 

  طريقة ثانية:  
  .يلف الطرفني باجتاهني متعاكسني ويربطان،وقاعدته فوق املفصل  يوضع رأس املثلث يف اجتاه أعلى الطرف

  :تغليف الصدر .4
جيري تغليف الصدر بوضع رأس املثلث من جهة 

وتعقــد القاعــدة الكبــرية عنــد اجلــزء ، علــى الكتــف
ــــث مــــع ، األســــفل مــــن الصــــدر يوصــــل رأس املثل

مـن خلـف الربـاط  وميـرر. ربـاط مثبـت اليـه بعقـدة
 .املثلث قاعدة طريف داخل عقدةالظهر لريبط 

  :تغليف البطن .5
جيري تغليف البطن بوضع رأس املثلث اىل األسفل والقاعدة عند 

 ً ــبطن تقريبــا يــربط الطرفــان علــى الظهــر نــأيت بربــاط رفيــع ، أعلــى ال
 .ونعقده مع رأس املثلث ومع عقدة الطرفني يف اخللف
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  : حرق الفم والحنجرة  .1
 دي لالختناقتفاخ وتوذم احلنجرة مما يؤ حيدث عند بلع سائل ساخن ويسبب ان : أسبابه.  
 إسعافه  : 

كي ال حترق عند   ه أي شي ودون حتريضه على االقياءعند بلع مواد كيميائية ننقله للمشفى دون إعطائ .1
  .خروجها

 ).ماء بارد(نعطيه مربدات  فقط عند بلع ماء ساخن .2
 .يق تنفس أو صعوبة بلعتتم مراجعة املشفى يف خال حدوث ض .3

  :الحروق الهضمية  .2
تعتــرب احلــروق الداخليــة حــروق خطــرة لــيس فقــط ملــا تســببه مــن إصــابات يف الفــم واحلنجــرة واملســالك التنفســية واجلهــاز 



  

 

اهلضمي وإمنا بسبب االختالطات املتأخرة اليت تنجم عنهـا عنـد ابـتالع املـريض للمـواد فهنـا مينـع اسـتفراغ املـريض وننقلـه 
مباشـرة إىل املشـفى وذلـك ألن التقيــؤ حيـدث حرقـًا آخـراً عنــد تصـريفه ، وجيـب علـى املســعف أن يسـتعلم عـن نـوع املــادة 

  .املبتلعة وعن اجلرعة اليت أخذت كما اليعطي املصاب أي سائل ليشربه 
  :حروق الجلد بالمواد الكيماوية  .3

دقائق  10-5يف حال التعرض إىل حروق مبواد كيماوية سواء كانت محوض أو قلويات فيجب غسل احلرق باملاء ملدة  
  مث يغلف مكان احلرق وينقل املصاب إىل املشفى 

  :حروق العين  .4
  عند تعرض العني حلروق ناجتة عن مواد كيماوية فهنا يوضـع رأس

ــة مــاء أو نســتعمل كــوب مــاء ب شــكلٍ يكــون املصــاب حتــت حنفي
الزاويـــة الداخليـــة علـــى فيــه رأســـه مـــائالً نســكب املـــاء علـــى العــني 

و كـي الزاويـة اخلارجيـة لغسـلها جيـداً  حنـوحبيث يتجـه املـاء للعني 
دقـــائق، مث  10-5وذلـــك ملـــدة ال حيـــرق القنـــاة األنفيـــة الدمعيـــة 

نضـع علــى العـني ضــمادة معقمـة نثبتهــا جيـداً وننقــل املصــاب إىل 
  .ب املشفى أو الطبي

  فهنــــا ) مســــيلة للــــدموع(عنــــد تعــــرض العــــني إىل غــــازات مهيجــــة
ويته جيدة وخيفف ضغط املالبس عنده    .تغسل العني باملاء بوفرة وملدة طويلة كما يوضع املصاب يف مكان 

  حالـة حـدوث حــرق نـاتج عـن التعـرض حلمــض الكربيـت هنـا جيـب مســح احلـامض بسـرعة وعـدم تعــريض : مالحظـة
  .ك ألن محض الكربيت عند احتاده مع املاء يولد حرارة تزيد من خطورة احلرق احلرق للماء ، وذل

  :حرق الكهرباء  .5
ا سطحية يف حني أن األتسجة الداخلية تكون قد أتلفت من الداخل و  تسبب احلروق الكهربائية إصابات تظهر على أ

  .هي عادة درجة ثانية أو ثالثة
  . املصاب ملس قبل الكهرباء مصدر فصل نسىنال -1
   .الدخول مكان فقط وليس الكهرباء خروج مكان عن التفتيش جيب هأن فحص املصاب مع مراعاة -2
 . الكهرباء رامس على الداخلية األعضاء يف أذية حدوث احتمال بسبب املشفى إىل املصاب نقل جيب -3

 :الحرق بسبب البرودة الزائدة  .6
  غازات سائلة(التعرض للربودة الزائدة  :سببها    )..جليد، اآلزوت السائلك

  

 

  ا   .فقاعات ،صعوبة تنفس، عالمات الصدمة، اضطراب وعي، قساوة العضالت :عالما
  إسعافها: 

 إزالة السبب. 
  ان حارليس ملك(نقل املصاب ملكان دافئ ولكن بشكل تدرجيي(. 
  جتفيف املصابإزالة الثياب املبتلة و.  
  ارة أخرى نطبقها ، و إذا توافرت لدينا مصادر حر عليهتدفثة املصاب، أي لفه ببطانيات ووضع ثياب جافة

 .)ةأكياس ماء دافئ(
 ةنقدم له سوائل دافئ. 
 إذا مل يتحسن وضعه نتصل باإلسعاف.  

 :حروق الشمس  .7
  لألشعة فوق البنفسجيةاملفرط يف اجللد مؤملة وحتدث نتيجة التعرض  إصابةهي  :تعريفها.  
 األشخاص الذي ينمو عندهم األطفال و ، لذا جند أن لد يقي جسم اإلنسان من أشعتهااجل علىالذي ينمو  الشعر

مينع من  روق عن غريهم، لكن يف نفس الوقت الشعر الكثيف األسود الشعر خفيف هم أكثر عرضة لإلصابة باحل
  .أخذ االحتياطات الوقائية

 بني العاشرة صباحًا وحىت الثانية بعد الظهر، كما تكون قوية عند  أن أشعة الشمس تكون قوية يف الفرتة ما وجند
املاء والرمال واجلليد تقوي من تأثري أشعتها وانعكاس ضوء الشمس من . خطوط الطول القريبة من املناطق اإلستوائية

  .احلارقة
 ألشعة الشمس احلارقة قد يؤدي إىل اإلصابة بسرطان اجللد يف مرحلة متقدمة من العمر واليت تبدأ بالتعرض  التعرض

  .الكثري هلا يف مرحلة الطفولة واإلصابة حبروقها
  ساعة 24قد ال تظهر األعراض لبضع ساعات أو حىت ( :عالماتها: (  

  .إمحرار اجللد وسخونته .1
  .تكون البثرات عليه .2
  .عالمات ضربة الشمسحدوث  .3
  .بدء تقشر اجللد بعد أيام من اإلصابة باحلرق .4
  إسعافها:  

  دقيقة على مدار اليوم 15- 10أخذ محام بارد أو كمادات باردة ملدة. 
  نقله إىل املشفى إذا:  



  

 

الدوار، سرعة النبض، سرعة التنفس، عطش متزايد، جلد كانت هناك عالمات لإلصابة بالصدمة، اإلعياء،  .1
  .شاحب، جلد بارد

 .يف العني وحساسيتها للضوء باآلالم شعر املصاب .2
 .الطفح اجللدي، واإلصابة بالرعشة كانت هناك أعراض مثل الغثيان، ارتفاع درجة احلرارة، ظهور .3
  .كان احلرق مؤمل وخطري .4
  تجنب حروق الشمس : 

 ا   .جتنب التعرض ألشعة الشمس خالل ذرو
   وخاصة على الوجه واألنف واألذن والكتف 15معامل احلماية هلا  واقية من الشمس كرمياتوضع.  
  دقيقة، مع إعادة وضعها بعد االستحمام يف مياه البحر  30الواقية قبل التعرض ألشعتها حبوايل  الكرمياتوضع

  .أو محام السباحة
 احلرص على ارتداء القبعات وخاصة لألطفال.  
 العني حلماية نظارات الشمس استخدام.  
 استخدام مرطبات للشفاه مع الكرميات الواقية. 
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 :اإلنتان .1
  ســاعة مــن احلــرق وغالبــًا مــا يــنجم عــن جــراثيم اجيابيــة الغــرام / 48/يعتــرب االخــتالط األهــم وهــو حيــدث عــادة بعــد

فال ضرورة لصادات حيويـة للجـراثيم سـلبية الغـرام أمـا بعـد اليـوم اخلـامس مـن حـدوث ) عقدية وعنقوديةمكورات (
 .احلرق فتبدأ العصيات سلبية الغرام بإحداث اإلنتان يف سطح احلرق

 املصدر الرئيسي لاللتهابات اجلهازية عند احملروق هي املصاب نفسه غالبا. 
  ي فهيأما العالمات املهمة لاللتهاب اجلهاز:  
  .ارتفاع حرارة .1
 .تبدل مستوى الوعي .2
 .شلل األمعاء .3
  .تطبل بطن مع انتفاخ .4

 .قصور دوراني بسبب فقدان السوائل الشديد .2

  

 

 )خصوصًا عند أصحاب البشرة البيضاء(  :حدوث الندبات المشوهة  .3
 :نتيجة االستلقاء على الفراش لفترة طويلة يحدث .4

  دور يف حدوثه) سريومات(إمساك مزمن للمحروق كما يلعب منط التغذية.  
 نتيجة الضغط و االحتكاك بني الفراش و عظام الظهر يؤدي حلدوث قرحـة تتوسـع وتصـبح صـعبة : قرحة الفراش

أشهر كما أن الرطوبة تزيد من حـدوث اإلنتـان يف هـذه القرحـة لـذلك جيـب أن يتقلـب املصـاب ) 3-2(الشفاء 
  .على أطرافه من فرتة ألخرى

   



  

 

 
  السابعالفصل 

  از الحركيالجھ
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  . العضالت ،املفاصل  ،العظام : يتألف اجلهاز احملرك من ثالثة أقسام 
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 رتابط فيما بينها بواسطة املفاصلإن اهليكل العظمي عند اإلنسان مؤلف من جمموعة من العظام ت. 

  
  وللعظام األنواع التالية:  

 .)...،عظمي الساق ،الفخذ، العضد ،الساعد(طويلة  .1
 .)...،الفقرات ،األصابع سالميات( قصرية .2



  

 

 .) ...،احلوض ،القص، الكتف، عظام اجلمجمة(مسطحة  .3
  ايتني  .يتكون العظم من جسم و
  من ثالث طبقات هي جسم العظميتكون: 

اعد يف تغذية ه يسن، كما أكسر يف العظم على تشكيل عظم جديدوالذي يساعد عند حدوث  : السمحاق .1
 .العظم ومنوه العرضي

 .وهو اجلزء األشد صالبة: لب العظم .2
 .والذي يتم فيه تصنيع عناصر الدم األساسية: نقي العظم .3
  مغطاتني بالغضاريف نهايتي العظمتكون. 
  اهليكل العظمي يتألف من:  
1 ا  تدعى الدروزتتكون من جمموعة من العظام اليت تتمفصل مع بعضها بواسطة مفاصل ثابتة  :الجمجمة وتتصل 

 .عظام الوجه 
2 وفيه قناة مير منها النخاع الشوكيمؤلف من فقرات متمفصلة مع بعضها :ريقالعمود الف ،.   
3 على العمود  يف اخللف رتكزتيف األمام عند عظم القص و  رتكزمؤلف من أضالع منحنية ت :القفص الصدري

  .)الرئتنيالقلب، (الفقري وهي حتمي األعضاء املوجودة داخلها 
4 ومن اخللف عظمي العجز والعصعص، )الورك(من العظام احلرقفية  واجلانبني مؤلف من األمام :الحوض.  
5 عظام املعصم واليد، الزند والكعربة، يتكون كل منها من العضد :الطرفان العلويان.  
6 عظام الكاحل والقدم، الشظية والظنبوب، يتكون كل منها من الفخذ :الطرفان السفليان. 
 ة والعشرينامستبقى العظام قادرة على النمو حىت سن اخل  ً  .تقريبا
  دور العظام:  

  .محاية العديد من األعضاء مثل الدماغ والقلب واألحشاءو إعطاء الشكل اخلارجي للجسم  .1
  . تؤمن ارتكاز العضالت عليها .2
  .حيتوي العظم على النقي املولد للدم  .3
  .ر يف اجلسم كرب للكالسيوم والفوسفو يعترب املخزن األ .4
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 إن املفصل هو القسم الذي يربط العظام مع بعضها. 
 يتألف املفصل من :  

  

 

  .اييت العظم املوجودتني قبل وبعد املفصل  .1
  . الغضروف املفصلي .2
 .  فصليةاألربطة امل .3
 .ي اجلوف املفصل يبطن :الغشاء املفصلي  .4
  اجلوف املفصلي ميأل سائل مفصلي كميته قليلة .5
 ا تساعد على حركة اجلسم قوم ت   .املفاصل بوظيفة ربط العظام مع بعضها كما أ
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  يوجد نوعني من العضالت:  

وهي تتقلص بشكل إرادي حبيث تؤمن حركة اجلسم ويستثىن منها عضلة القلب اليت  :العضالت الحمراء .1
 .تكون عضلة محراء الإرادية 

  . تتقلص بشكل الإرادي  مثل عضالت األمعاء  :العضالت البيضاء .2
  يتحكم اجلهاز العصيب بعمل العضالت حبيث يوجهها من خالل األوامر اليت يعطيها إىل تنفيذ عملها . 



  

 

  
 

72 إصابات الجھاز المحرك :  
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  إن أكثر إصابات العظم شيوعاً هي كسور العظام.  
  بشكل جزئي أو كامل  العظم عن بعضها أجزاء انفصال :تعريف الكسر.  
  ترقق العظام ( تعترب بعض األمراض عوامل مهيئة حلدوث الكسر  :األسباب- ( ...  

 .تؤدي حلدوث الكسر يف مكان تلقي الضربة :أسباب مباشرة  .1
  تؤدي حلدوث الكسر يف غري مكان تلقي الضربة: أسباب غري مباشرة  .2

  

 

 ر و أنواع الكس : 
   .)الشعر( عظمال طريف انفصال ال حيدث :كسر غري متبدل  -1
 العظم طريف) تباعد( انفصالحيدث : متبدل  كسر -2

  ال خيرج العظم من اجللد  :مغلق. 
  خيرج العظم من اجللد : مفتوح.   
 ر و عالمات الكس:  

 أعراض الصدمة . 
  أمل شديد يف العضو املصاب يزداد عند فحص العضو باجلس. 
 عجز وظيفي (  املصاب عدم القدرة على التحريك للعضو(. 
 وذمة وانتفاخ حول الكسر. 
  ً   .تشوه اجلزء املصاب أحيانا
  يف حال وجود األمل و العجز الوظيفي يشك غالبًا بوجود كسر   
 ر  و مضاعفات الكس:  

اور  دخولبسبب : إصابة العضالت  .1   .ة قطع العظم املسنونة واحلادة يف العضالت ا
  .بسبب أجزاء العظم املكسور متزق وعاء دموي ناتج عن:  النزف .2
  قد خترش قطع الكسر عصباً قريباً أو قد تقطعه بشكل كاملحيث : أذية اجلهاز العصيب  .3
  .يؤدي إىل حدوث جرح يف اجللد  فتوحالكسر امل: روح اجل .4
  طريقة فحص الكسر:  

  الواعي فال يستطيع عند املصاب فاقد الوعي أما املصاب  طريقة الجسأفضل طريقة لتحري إصابة الكسر هي
  حتريك العضو املصاب عند الطلب منه أن حيركه

  أصابعه جلس اهليكل العظمي للمصاب حبيث يبدأ جبس اجلمجمة و جيثو املسعف جبانب املصاب ويستعمل يديه
 .لينتقل إىل جس القفص الصدري وبعدها إىل الطرفني العلويني مث السفليني 

  خالل كيفية حصول احلادث واألعراض والعالمات املالحظة  من تكشفحاالت كسور العمود الفقري واحلوض
 .على املصاب

  
  

 

 تثبيته               إسعاف الكسر: قاعدة 



  

 

 قواعد تثبيت الكسر:  
  .جيب تثبيت املفصل قبل اإلصابة واملفصل بعد اإلصابة  .1
 .ت الكسر بالوضعية اليت وجد عليها املصاب يجيب تثب .2
 لدعم التثبيتاستخدام جبرية  .3
  .تعبئة الفراغات الطبيعية باحلشوات لدعم التثبيت .4
  .جيب عدم نزع الثياب لتثبيت الكسر وإمنا يثبت فوق الثياب  .5
  . منع حركة املصاب قبل تثبيت الكسر وعدم حتريك الطرف املكسور قدر اإلمكان .6

  :كسور األطراف العلوية  7-2-1-1
 :كسر الساعد  .1
 يجب تثبيت المرفق والمعصم . 
  حنتاج هنا إىل:  

  . رباط مثلثي /2/ .1
  )...، قطعة خشبية، جملة( دعامة أو جبرية  .2
  . أربطة رفيعة /3/ .3
 . حشوات .4
 المعصم تثبيت  :  

 فوقها اجلبريةو  بشكل متوازي أوالً أربطة رفيعة  3 نضع. 
  سالمية أول إىل بريةاجل تصل أنونراعي  بريةعلى اجل هساعدنطلب من املصاب أن يضعه.  
 ونضع حشوات )لفتني متتاليتني( اجلراح بعقدة املنتصف يف ذيال رباطال نربط.   
 واخللفي األمامي لرباطا نعقد 

عقدتني فوق ( دائمةعقدة 
 جعل لعدم االنتباه مع) بعض
 بل الساعد على ترتكز العقدة

  .وباجتاه اخلارج بريةاجل على
 ام كان إذا ً  اإل  حنو متجها

ام لفتني حولاألمامي  رباطالفعندها نلف كل من طريف  ،األعلى  .دائمةمث عقدة  اإل
 دائمة كعقدة وربطها اجلراح عقدة فك اآلن ميكن.  

  

 

 المرفق تثبيت :  
 املصاب الفراغ املوجود عند مرفق خلف من املثلث طريف أحد ندخل مث رفقامل عند رأسال : البسيطة العالقة 

 الساعد أمام من اآلخر الطرفونضعه على الكتف القريب، مث منرر 
 على أحد جانيب ببعضهما الطرفني نربط، مث نضعه على الكتف البعيدو 

 نعقد مث، املصاب زعجت ال كي العقدة حتت حشوة وضع بعد الرقبة
  .جسم املصاب و رفق نضع حشوات بني املو ، جانب املرفق رأسال
 عريض رباط وهو :العرضاين الرباط  ً  الطرف عضد على يوضع نسبيا

 املصاب إبط حتت يربط ، مثمرفقأقرب ما ميكن لل املكسور العلوي
ً  اخللف إىل املقابل  .املصاب يزعج ال لكي قليال

 ملصاب مثنية وهو غري قادر على حتريكها فهنا نستعمل جبريتني خشبيتني لتثبيتها حبيث تصل  ا يف حال كانت ساعد
 .كما سبقكل جبرية حىت مستوى املرفق مث نتابع التثبيت  

 :العضد كسر  .2
  تثبيت الكتف والمرفقيجب  
  طةيالعالقة البساملرفق بواسطة يثبت  :تثبيت املرفق .  
  على الشكل التايل العالقة المعاكسةيثبت الكتف بواسطة  :تثبيت الكتف :  

 الرباط املثلثي على الكتف  ةتوضع قاعد. 
  يعقد الطرفان حتت اإلبط املقابل.  
  املرفق يعقد رأس الزاوية القائمة أسفل.  

  :كسر الترقوة  .3
 املمدودة  حيدث هذا النوع من الكسور نتيجة حادث سقوط على الكتف أو على اليد.  
  على الشكل التايل  العالقة المنحرفةبواسطة  تثبيت الكتفهنا جيب : 
 من حتت مرفق وساعد املصاب حبيث ميرر الطرف القريب من الصدر إىل الكتف املقابل للكتف  ثلثمترر قاعدة امل

  .ويتم إخراج الوسطى والسبابة للمراقبة تسند الرباط) اخلنصر و البنصر(املصاب بينما تكون أصابع املصاب 
  على جانب الرقبةميرر الطرف اآلخر من حتت لوح عظم الكتف يف جهة اإلصابة ليعقد مع الطرف اآلخر.  
  يعقد رأس الزاوية القائمة بإحكام. 
 عريض رباط وهو : العرضاين الرباط  ً  يربط أقرب ما ميكن للمرفق، مث املكسور العلوي الطرف عضد على يوضع نسبيا

ً  اخللف إىل املقابل املصاب إبط حتت  .املصاب يزعج ال لكي قليال



  

 

 الثانية حلالةا :  
  .األخر السليم طرفه بواسطة املكسور طرفه حامالً  املصاب يكون .1
  .حشوات + الشكل مثلثي رباط 2 :األدوات  .2
 .عرضاين رباط+)يربط طرفا املثلث على الكتف السليم(معدلة  بسيطة عالقة : التثبيت .3

  ) : عظم المشط(كسر اليد  .4
 لق الطرف املصاب بعالقة بسيطةعهنا تغلف اليد وتثبت على لوحة خشبية تتعدى املعصم مث ي.  
 :كسر اإلصبع    .5
   يستخدم املسعف قطعة خشبية مسطحة يضعها حتت اإلصبع املكسور مث يقوم بتثبيتها بواسطة أربطة رفيعة ، ويعلق

 .الساعد بعالقة بسيطة 
  اورة بدالً من القطعة اخلشبية يف تثبيت االصبع املكسور   ).جبرية التوأم(ميكن استخدام األصبع ا
  فيها جبرية خاصة توضع حول اإلصبع املكسوروهناك طريقة ثانية يستخدم. 

  :   هامة مالحظة
 يف نزف األمر يكون أن فإما بردت أو ازرقت فإذا للمسعف واضحة األصابع إبقاء جيب الطرف العلوي كسور كل يف

ً  مشدودة العالقة أن أو ،الكسرالطرف    .، أو أن املصاب لديه حالة صدميةوإعادته الربط فك يستدعي مما كثريا
  :كسور األطراف السفلية   7-2-1-2
  : كسر الساق  .1
 تثبيت الركبة والكاحل يتم في هذه الحالة . 
  وتوجد عدة طرق لتثبيت كسر الساق. 
 بطانية(لتثبيت باستخدام غطاء طريقة ا: (  

  أربطة عريضة 4+ بطانية تلف على شكل ميزاب : حنتاج يف هذه الطريقة إىل. 
   كجبرية لتثبيت الساق املصابة هنا نستخدم الطرف السليم. 
  يكون املصاب ممدداً بشكل مسطح.  
   نقوم بإدخال األربطة العريضة من خالل الفراغات الطبيعية.                                           

ميرر من حتت الكاحل وجيب أن يكون هذا الرباط طويالً كفاية للمساعدة على تثبيت قدمي  : الرباط األول* 
  .املصاب 

  . ميرر من حتت الركبة إىل منتصف الساق  :الرباط الثاني * 

  

 

ً يوضع  حتت الركبة و ررمي :الرباط الثالث *    أسفلها قليال
  .الركبة  أعلى قليالً من مستوىميرر من حتت الركبة إىل أسفل الفخذ حبيث يكون : الرباط الرابع *  
 املصاب حبيث متتد من جذر الفخذ لتلف حول الطرف نية على شكل ميزاب وتوضع حول الطرف طاتلف الب

  .املصاب إىل اجلذر اخلارجي للفخذ 
  بني الساقني البطانيةحبيث تكون جتذب الطرف السليمة إىل حماذاة الطرف املصاب. 
  عقد األربطة األربعة بإحكام على أن يكون العقد على اجلهة اخلارجية للطرف السليم مع االنتباه إىل أن الرباط

وذلك لتثبيتها حبيث تشكل زاوية  8جيب أن ميرر حول قدمي املصاب بشكل ) الرباط حتت الكاحل(األول 
  .قائمة مع حمور اجلسم 

  التثبيت باستعمال جبائر خشبية:  
  حبيث يعادل طول كل منهما طول الطرف  لوحني من اخلشب متساويان يف الطول :حنتاج يف هذه الطريقة إىل

  . حشوات+  2أربطة عريضة عدد + أربطة رفيعة  4+  السفلي للمصاب
  يكون املصاب ممدد بشكل مسطح. 
  2نقوم بإدخال األربطة الرفيعة من خالل الفراغات الطبيعية املوجودة حتت الكاحل وحتت الركبة حبيث نضع 

 .متساوية  بينها أربطة على الفخذ واملسافات 2أربطة على الساق و 
 منها حتت الركبة واآلخر الطويل  حتت الكاحل  منرر األربطة العريضة واحد. 
  نضع جبرييت اخلشب حبيث متتدان من اسفل القدم حىت جذر الفخذ من الناحيتني الداخلية واخلارجية للطرف

 .املصاب 
  رباط  مث يلف أول و آخريفضل تغطية أطراف اجلبرية برباط مثلثي أو أي شيء آخر وذلك حىت التؤذي املصاب

 .الرفيعة حول جبرييت اخلشب لفة مضاعفة ويعقدان بعقدة بسيطةمن األربطة 
 دها بشكل حمكم شاحلشوات يف الفراغات الطبيعية ل نقوم بوضع. 
 تعقد بقية األربطة مع الرباطني السابقني بإحكام حبيث يكون العقد على جانب اجلبرية اخلارجية 
  8ل كاملصاب بشمي حول قدجيب أال ننسى أن الرباط العريض املوجود حتت الكاحل ميرر .  
  ميكن استخدام حبل يف تثبيت كسور الساق قليلة التشوه.  
  قبل التثبيت النهائي للكسر جيب أن حتل أشرطة حذاء املصاب.  
   :كسر الفخذ  .2
 والركبة والكاحل يجب تثبيت الورك  
  واحدة منهما قصرية داخلية متاثل اليت استخدمت يف تثبيت   2جبائر خشبية عدد : وحنتاج هنا إىل املعدات التالية



  

 

أربطة +  4أربطة عريضة عدد + كسر الساق واألخرى  طويلة وخارجية متتد من أسفل القدم وحىت إبط املصاب 
 .حشوات +  4رفيعة عدد 

  ميدد املصاب على األرض بشكل مسطح. 
  أربطة على الساق  2أربطة على الفخذ و  2نقوم بإدخال األربطة الرفيعة من خالل الفراغات الطبيعية حبيث توضع 
 رباط يدخل حتت الظهر  ،رباط حتت الركبة ،رباط حتت الكاحل :نقوم بإدخال األربطة العريضة على الشكل التايل

  . صدر املصابيدخل حتت الظهر ليثبت أعلى  رباط ،إىل حتت خصر املصاب
  تفك أربطة حذاء املصاب. 
 ة اجلراحخالل عقد األربطة التالية بعقد نقوم بإجراء تثبيت مؤقت من :  

  الرباط العريض املوجود أعلى الصدر.  
  على الفخذأ يفالرباط الرفيع .  
  مضاعفة وننتبه اىل أن الرباطني الرفيعني يلفان حول جبرية اخلشب لفة ، أسفل الساق يفالرباط الرفيع.  
  متأل الفراغات الطبيعية باحلشوات لسدها بشكل حمكم 
  تربط بقية األربطة وتعقد بشكل حمكم حبيث يكون العقد خارج اجلبرية اخلارجية ، والننسى عقد رباط الكاحل حول

 . 8 قدم املصاب بشكل رقم
  توجد طرق أخرى لتثبيت كسور األطراف ومنها :  

نفخًا كافيًا دون إفراط حبيث اليكون ضع حول الطرف املصاب وتنفخ من النايلون تو  مصنوعة :جبرية اهلواء املضغوط 
 ً ا تتمدد يف حاالت ارتفاع احلرارة وحاالت ارتفاع الضغط . طرف القدم بنفسجيًا أو باردا من مساوئ هذه اجلبرية أ

ا مرتفعة السعر    . فتشد على الطرف املصاب لتصبح كاملضغط كما أ
  عملية التثبيت ينقل املصاب إىل املشفى أو الطبيب املختص لتقدمي العالج الطيب الالزم، وخالل عملية بعد إمتام

 .النقل يراقب املصاب بدقة لتحري الوظائف احليوية والتدخل لدى حدوث طارئ
  :كسور عظام القدم  .3
  وهنا جيب نزع احلذاء أو متزيقه. 
 ض يلف من أمخص إىل خلف الكاحل مث يعقد عند أمخص وضع جبرية بطول وعرض القدم مث تثبت برباط عري

  .القدم
  ) :المفتوحة(الكسور المكشوفة    7-2-1-3
 كسر يف العظم يرافقه جرح يف اجللد يظهر من خالله طرف العظم املكسور  هو فتوحإن الكسر امل.  
  ً  .مضاعفات الكسر  ظهور يسبب إن الكسر املكشوف غالبا

  

 

  بوضع  قبل الكسر يف الكسور املفتوحة نزوفدائمًا ال مع الكسر املفتوح عندها تسعفيف حالة وجود النزوف مرتافقة
  . مضغط

  اإلسعاف :  
  دوء و أو عدة كعكات حسب طول اجلزء العظمي الظاهر تصنع كعكة ر حذوتوضع حول العظم املكشوف 

  .رباطوتثبت جيداً بواسطة 
 دوء وروية وذلك بطريقة التغليف امل   .ناسبة يغلف مكان اجلرح 
  الصدمة من خالل متديد املصاب وتغطيته وطمأنته على املسعف أال ينسى تاليف.  
  يثبت الكسر جيداً حسب وضعية املصاب.  
 سرعة العالج أكثر من الكسر املغلق ينقل املصاب إىل املشفى فوراً مع املراقبة ألن هذه احلالة تستدعي.  

  :ر الجمجمة و كس   7-2-1-4
  الكسور نظراً ألنه يهدد مباشرة حياة املصاب وهو من أخطر أنواع.  
 يعامل معاملة النزيف الداخلي يف الرأس  
 ،الوقت أو تظهر عليه  فيبدو املريض طبيعيًا لفرتة من قد تكون إصابة كسر اجلمجمة غري واضحة بعد وقوع احلادث

لذا جيب  ليفقده من جديد بعد فرتة ،اضطرابات يف التوازن والتصرف أو يفقد الوعي لفرتة وجيزة مث يعود إىل وعيه 
والنقل السريع إىل املشفى لدى مالحظة هذه  على املسعف مراقبة وعي املصاب بدقة ومجع املعلومات من الشهود

  .األعراض 
  :ر األضالع و كس  7-2-1-5
  األعراض والعالمات : 

  .صعوبة التنفس  .1
  .أمل موضعي شديد  .2
  .صعوبة السعال  .3
  . ريقد ترتافق نفث دموي صد .4
  اإلسعاف:  

  .يعامل معاملة نزيف داخلي يف الصدر
        :ر العمود الفقري و كس    7-2-1-6
  حملة عن العمود الفقري:  

  عصصية  4، عجزية 5، قطنية 5، ظهرية 12، رقبية 7: فقرة مرتاكبة فوق بعضها البعض 33يتألف من.  



  

 

  النخاع الشوكي الذي ميتد على طول الفقرات من ويف داخل الفقرات توجد قناة السيساء اليت مير من خالهلا
 .األعلى لألسفل، وهو حممي من قبلها 

  إصابات العمود الفقري:  
  : اإلصابة قصة من كسر يف العمود الفقري  بوجود نشتبه
  ضربة مباشرة على العمود الفقري.  
  نيةمن احلوادث تسبب أذى يف املنطقة الرقبية واملنطقة القط % 60(حوادث السيارات.( 
 ممكن أن تكون غري مؤذية يف بادئ األمر ولكن ميكن أن تظهر أعراضها فيما بعد :السقوط من مكان مرتفع. 
 حوادث السباحة. 
  حركة غري صحيحة جلسم املصاب ممكن أن تؤدي إىل تشنج أو إصابة يف العضالت احمليطة بالفقرات واملتصلة

 ً  .عليها باألضالع أيضًا ، فتشد على الفقرات وتسبب ضغطا
  األعراض والعالمات:  

  عالمات الصدمة.  
  أمل يف الظهر أو الرقبة.  
 كامل تنميل  : إذا كانت اإلصابة على مستوى الفقرات العلوية

ً من  شى يف هذه اإلصابة من اجلسم ابتداء الطرفني العلويني ودائمًا خيُ
أذية األعصاب مما يؤدي إىل التنفس يف البصلة السيسائية أذية مركز 

  .توقف التنفس و املغذية للجهاز التنفسي 
  تنميل الطرفني  :إذا كانت اإلصابة على مستوى الفقرات السفلية

  .السفليني 
  شلل جزئي أو كلي.  
  ضعف اإلحساس على مستوى األطراف. 
  
  اإلسعاف: 

دوء وحذر إن املسعف لدى مصادفته هذه احلالة يواجه إصابة غاية يف الدقة علية أن يتعامل  وبالتايل عليه . معها 
فهنا مينع حتريك املصاب أو ثنيه إىل الوراء أو  ،وجد عليها املصاب  اليت الوضعية على لدائمةا أن ينتبه إىل احملافظة

جراء من خطر على املصاب مستقبالً ، فكسر العمود الفقري قد إلعلى جنبه أو تركيزه يف وضعية اجللوس ملا هلذا ا
 اً على كسر بدون انزالق أو انفصال الفقرات عن بعضها أي أن النخاع الشوكي مل يتأذى بشكل واسع،قتصر يكون م

  

 

إال أن حتريك املصاب بشكل عشوائي قد حيول هذا الكسر إىل كسر مرتافق بانزالق الفقرات، وبالتايل أذية النخاع 
  .الشلل فالشوكي 

 ا بعني االعتبار توجد عوامل تؤثر يف اإلصابة وجيب على املسعف أخذه:  
  على بطنه  ،على ظهره ، على جنبه  :وضع المصاب.  

حيافظ املسعف على وضعية املصاب كما هي دون أن حيركه، كما يقوم بتحرير املسالك  :على ظهره  .1
  . دوء ودون ثين أو حتريك الرقبة بشكل زائد إىل الوراء الرأس  إرجاعالتنفسية وذلك ب

سواء كان غائبًا عن الوعي أو احملسن كمل وضع املصاب بوضع األمان اجلانيب هنا دائمًا ن :على جنبه   .2
  .واعي ، والننسى حتضري املسند الذي جيب وضعه حتت الرقبة 

نكمل وضع املصاب بوضعية تكون فيها املسالك التنفسية حمررة وذلك بوضع يده حتت خده مع  :على بطنه  .3
ثىن الرجل حبيث تكون اليد متجهة لألعلى كما تُ الذراع األخرى ثىن دوء ، مث تُ  إىل اخللف الرأسإرجاع 

  .املقابلة وكل ذلك لتثبيت املصاب على األرض ومنع حركته 
  أو غائب عن الوعي يواع: حالة المصاب   

لتسهيل احلركة التنفسية لديه ، وإذا كان املصاب  إىل اخللف الرأسإرجاع دائماً يف حال كان املصاب واعي نقوم 
ٍ من  ممدداً على ظهره وفقد وعيه فإننا نقوم برتكيزه بوضع األمان اجلانيب احملسن يف حال كان لدينا عدد كاف
املسعفني إال أنه توجد حاالت يكون فيها املسعف وحيداً واملصاب غائب عن الوعي فهنا حيضر املسعف املسند 

، ويف حال تواجد مسعفني يقوم أحدمها احملسن وار الرأس ويضع املصاب بوضعية األمان اجلانيب املوضوع جب
  .بإسناد الرأس واآلخر بقلب املصاب إىل وضعية اآلمان اجلانيب 

 المسعفين  دعد:  
 من املسعفني لذلك على كايف  عدد إن إصابة كسر العمود الفقري هي إصابة دقيقة يتطلب التعامل معها توفري

) فقد وعي(ويف حال عدم وجود مضاعفات لإلصابة  ، املسعف أال يتواىن عن طلب املساعدة يف حال توفرها
  فاملسعف يبقى جبوار املصاب لرياقبه ريثما تأتيه املساعدة 

 ودقيق مهم الكسر هذا إسعاف نإ  ً ً غالب املصاب شلل يعين فيه اخلطأ ألن جدا  اليت حتتمل اإلصابات من إنه كما .ا
 بشكل الكسر لتثبيت كامال وقته املسعف يأخذ أن جيب بل السرعة تستوجب إسعافية حالة ليس فهو النتظارا

 .جيد
   طريقة تثبيت كسر العمود الفقري:  

 .نضع لوح خشيب على احململ وجنهز بطانية عليه .1
تكون هذه وجيب أن ،نضع حشوات على احململ يف األماكن اليت متثل الفراغات الطبيعية جلسم املصاب  .2



  

 

 .احلشوات بنفس ارتفاع وعرض منطقة الفراغ الطبيعي 
 .ونربطها من كال طرفيها برباطني ، نصنع كعكة لتوضع على احململ حتت الرأس  .3
 . )الحقًا يف حبث احلمل و النقل  تشرح( ينقل املصاب اىل احململ بطريقة اجلسر احملسن .4
ما يشبه امليزابة ومنرر كل واحدة منها من بني  نأخذ بطانيتني ونلف كل واحدة بشكل مائل لنحصل على .5

 .الرجلني اىل اجلانب اخلارجي للجسم 
 .نصنع بشكري أو بطانية صغرية بشكل ميزابة منررها حول الرأس من الكتف اىل الكتف املقابلة  .6
موعة بتثبيت الكعكة برجلي احململ عن طريق رباطني .7  نغطي املصاب مث يقوم قائد ا
لثني يف رجل احململ مث منرر رباط فوق اجلبهة و ربطه على اجلهة املعاكسة له من احململ و منرر نربط رباطني مث .8

 .الرباط الثاين فوق الذقن و ربطه على اجلهة املعاكسة له من احململ 
مث نتجه به لألعلى لنصنع عقد  8نربطه بالقبضة اخللفية للمحمل ومنرره حول القدمني بشكل نأيت حببل طويل و  .9

منتصف الساق وذلك بثين احلبل بزاوية قائمة ومتريره من حتت احململ اىل اجلهة األخرى مث لفه حول الزاوية  عند
،  وجيب ملسار حىت مستوى الصدر حتت اإلبطالقائمة مث الصعود اىل األعلى لنصنع عقداً أخرى على نفس ا

 .أن ننتبه اىل أن احلبل يشد جيداً 
نربط أحد طرفيهما بقبضة احململ ، على الصدر لتثبيت األكتاف x فنستخدم رباطني عريضني بشكل حر  .10

 .األمامية والطرف الثاين نربطه على احلبل
  مالحظات:  

  .درجة  90إذا تقيأ املصاب بعد تثبيته على احململ نقلب احململ بأكمله بزاوية  .1
وبشكل بطيء ومنتظم إلحدى أما إذا تقيأ قبل تثبيته فنمسك به كما يف اجلسر البسيط احملسن مث نقلبه  .2

كلما كان أفضل للتثبيت بشرط االنتباه والتنظيم فيما   5وكلما زاد عدد املسعفني عن . اجلهتني بانتباه شديد
  .بني املسعفني

  .الفقري العمود يف كسر معاملة يعامل اجلمجمةقاعدة  يف الكسر إن .3
  :كسر الحوض   7-2-1-7
  العالمات:  

  الوركني أمل شديد يف البطن أو.  
  عدم قدرة املصاب على احلركة.  
  أعراض وعالمات احلالة الصدمية.  
  يعامل معاملة كسر العمود الفقري :اإلسعاف  

  

 

  :الكسور الوجهية    7-2-1-8
  : كسر الفك السفلي  .1
  األعراض والعالمات:  

  تورم وانتفاخ مكان الكسر.  
  األمل أثناء حتريك الفك أو جس منطقة اإلصابة                                .  
  سيالن لعاب مدمى من الفم.  
  حركة  جمموعة من األسنان مع بعضهاقد يالحظ.  
 إىل الطبيب األخصائي املصاب يثبت الفك برباط املقالع وينتقل :اإلسعاف.   
 :كسر األنف .2
 تشيع هذه الكسور لدى الرياضيني. 
  ً كما جيب محاية األنف من أي رض آخر ريثما يتم ، جيب القيام بإسعاف الرعاف الذي يرافق كسور األنف غالبا

  .نقل املصاب إىل املشفى
 : الوجه وركس .3
  ً ً  اصةلالختناق بسبب الدم خ هنا يكون املصاب معرضا  . عن الوعي إذا كان غائبا
 ذه الوضعية   . لذلك يوضع بوضع األمان اجلانيب وينقل إىل املشفى 

722  
  :ميكن أن تتعرض املفاصل إىل نوعني من اإلصابات 

  :ع الخل 7-2-2-1
  متزق األربطة احمليطة باملفصل+  املفصل سطحي يف تباعد اخللع يف حيدث :تعريفه. 
 حتريك من املصاب كنال يتم( تام وظيفي عجز ،تغري لون اجللد ،ةصدم عالمات ،توذم ،تشوه ،شديد أمل :عالماته 

ً  املفصل   ).الشديد األمل بسبب أبدا
  إسعافه:  
ً  حتريكعدم  -1  .املفصل املصاب بتاتا
  .)الكسور تثبيت يف كما( املصاب ملفصلا تثبيت -2

 املصاب لراحة بسيطة عالقة وضع ويفضل،  رباط 3+  جبرية : املعصم خلع.  
 عرضاين رباط+  بسيطة عالقة : املرفق خلع.  



  

 

 عرضاين رباط+ ) بسيطة عالقة أو( منحرفة عالقة :  الكتف خلع.  
 لوح خشب(جبرية +  حرام+ رباط  2+ مثلثات  6 : وركال خلع(  
 حرام+ رباط  2+ مثلثات  3 : ركبةال خلع.  
 أو خمدة طرية(منشفة ) + رباط  2أو ( مثلث  2 : الكاحل خلع(.   
 هنا يكون الفم مفتوحاً واملصاب غري قادر على إغالقه :  خلع الفك السفلي.  

امني على السطوح العلوية  لألسنان ) الطاحنة(يعيد املسعف الفك السفلي إىل وضع طبيعي وذلك بوضع اإل
دوء شديد حنو األسفل واخللف قليالً  اخللفية بينما توضع بقية األصابع حتت الفك ، يدفع املسعف الفك 

مباشرة إىل وضعه الطبيعي ، وبعدها يثبت الفك بواسطة رباط املقالع ويعرض املصاب على  فيعود الفك
  . طبيب أخصائي اجلراحة الفكية لتثبيت الفك بشكل جيدال

  ):الفكش(االلتواء أو الوثي  7-2-2-2
 يف باعدت حيدثقد يكون هناك بعض األربطة املتمزقة لكن دون أن (طط يف األربطة احمليطة باملفصل هو مت : تعريفه 

  ) .املفصل سطحي
 هنا أقل األمل، فاملفصل حتريك من املصاب يتمكن(جزئي  وظيفي عجز ،توذم ،خفيف أمل :عالماته(.  
  إسعافه:  

 لتخيف األمل و تقليص األربطة) أو ثلج دون متاس مباشر ( باملاء اجلاري  تربيد -1
 لنقل املصاب للمشفىال داعي  -2
  املطاطي الضاغط بالرباط الربط -3
 المطاطي الضاغط الرباط :  

  . احلركة حتديد :وظيفته 
 املفكوش املفصل املصاب حيرك لن إذ كبري بشكل الرتوية من ينقص ال كي النوم أثناء الضاغط الرباط فك جيب 

ً  النوم أثناء  كثريا
  دافئة ويدلك بلطف من األعلى اىل األسفل مث يدهن بكرمي مسكن يف صباح اليوم التايل يوضع املفصل يف مياه

ً (لآلالم املفصلية    .ويعاد وضع الرباط) ديكلوفيناك الصوديوم مثال
   :له عدة قياسات لكن يف اإلسعاف نستخدم فقط  :قياساته 

  لألصابع سم    5
  للمعصم و املرفق سم    7    
  الكاحل و للركبة سم  10   

  

 

  للعضالت سم  15   
  :  ووضعه الضاغط طاالربإمساك  قواعد

ً ( وللخارج) املسعف رأس باجتاه( لألعلى اللفات -1   . )املصاب جسم عن بعيدا
 . مستقيمة تكون اليت الثانيةاللفة  هثبتت لسان لتشكيل مائلة األوىل ،املفصل حول لفتني إجراء -2
 . )والركبة املرفق التواء يف عدا ما( إضافيتني ائيتني لفتني نعمل االنتهاء عند -3
 .اللف أثناء الشد لعدم االنتباه -4

  :مالحظات 
  ساعة على األقل  24ينصح برفع الطرف املصاب ملدة   
 بكرمي مسكن  إذا كانت اإلصابة قدمية فيوضع على املفصل كمادات دافئة لتسريع الشفاء مث يدلك قليالً ويدهن

 .ويربط بواسطة رباط مطاطي  لألمل
  املباريات اهلامة ميكن استخدام املواد املخدرة موضعيًا خالل. 

  :ربط المعصم  .1
  سم 7: قياس الرباط الضاغط 

   :طريقة الربط 
 األسفل إىلاملصابة  اليد راحة  
 املعصم حول ة مائلةلف جنري 
  ً  نقلب اللسان املتشكل ونلف لفة مستقيمة على املعصم أيضا
  البنصر(نأخذ الرباط حنو ذروة اإلصبع اخلامس( 
 ندير الرباط من األسفل إىل ذروة السبابة 
 فيشكل الرباط زاوية حادة فوق األصابع نطلق عليها )اجلهة اخلارجية للمعصم(املعصم  نعود من فوق األصابع إىل ،

 )سبعة(اسم 
  ً  عن أول سبعة نعمل نصف لفة حتت املعصم ونشكل سبعة ثانية مرتاجعة قليال
  نعمل نصف لفة حتت املعصم ً   عن ثاين سبعة ونشكل سبعة ثالثة مرتاجعة قليال
 ائيتني حول املعصم  نعمل لفتني 
  نضع الشكالة اخلاصة بتثبيت الرباط. 

 
  



  

 

  :ربط المرفق  .2
  سم 7: قياس الرباط الضاغط 

   :طريقة الربط 
 رفقامل نثين  ً   املصاب قليال
 رفقامل حول ة مائلةلف جنري 
  نقلب اللسان املتشكل ونلف لفة

ً  مستقيمة  .على املرفق أيضا
  بني إصبعينا) عالنتوء العظمي يف الكو (حندد الناتئ املرفقي. 
 لرباط لفة من فوق الناتئ املرفقي، ولفة أخرى من حتته ليصبح لدينا شكل مثل العنيندير ا. 
 نكرر ذلك حىت انتهاء الرباط مع مراع ً   عن اللفة اليت قبلها اة أن تكون كل لفة مرتاجعة قليال
 ائيتني حول املرفق ال ضرورة  .لعمل لفتني 
  نضع الشكالة اخلاصة بتثبيت الرباط.  
  :ربط الركبة  .3

  سم 10: قياس الرباط الضاغط 
   :طريقة الربط 

 ركبةال نثين  ً   املصابة قليال
 ركبةال حول ة مائلةلف جنري. 
  ً  .نقلب اللسان املتشكل ونلف لفة مستقيمة على الركبة أيضا
 بني إصبعينا) الركبة صابونة(دد عظم الداغصة حن. 
 أخرى من حتته ليصبح لدينا شكل مثل العني لفةر الرباط لفة من فوق عظم الداغصة، و ندي. 
 نكرر ذلك حىت انتهاء الرباط مع مراع ً   عن اللفة اليت قبلها اة أن تكون كل لفة مرتاجعة قليال
 ائيتني حول الركبة  .ال ضرورة لعمل لفتني 
 ثبيت الرباط نضع الشكالتني اخلاصتني بت.  

 
 
 
 

  

 

  :ربط الكاحل  .4
  سم 10: قياس الرباط الضاغط 

   :طريقة الربط 
  نر ً   .فع القدم املصابة عن األرض قليال
 كاحلال حول ة مائلةلف جنري 
  نقلب اللسان املتشكل ونلف لفة مستقيمة

 ً  .على الكاحل أيضا
  الصغري(نأخذ الرباط حنو ذروة اإلصبع اخلامس(. 
  األسفل إىل ذروة اإلصبع الكبريندير الرباط من. 
  سبعة، فيشكل الرباط أول )اجلهة اخلارجية للكاحل(نعود من فوق القدم إىل الكاحل. 
  نعمل نصف لفة خلف الكاحل ً  .عن أول سبعة ونشكل سبعة ثانية مرتاجعة قليال
  عن ثاين سبعةنشكل سبعة ثالثة مرتاجعة قليالً نعمل نصف لفة خلف الكاحل و.  
  ائيتني حول الكاحلنعمل  .لفتني 
  نضع الشكالتني اخلاصتني بتثبيت الرباط.  
  :ربط اإلصبع  .5

  سم 5: قياس الرباط الضاغط 
   :طريقة الربط 

 األسفل إىلاملصابة  اليد راحة.  
 املعصم حول ة مائلةلف جنري. 
  ً  .نقلب اللسان املتشكل ونلف لفة مستقيمة على املعصم أيضا
  إصبع أخرى جبانبها+ اإلصبع املصابة نأخذ الرباط حنو ذروة. 
 ندير الرباط من األسفل إىل السالمية الثانية. 
  نعود به إىل ذروة اإلصبعني مث منرره من فوقهما حىت السالمية الثانيةنقلب الرباط و. 
  نأخذه إىل ذروة اإلصبعني من اجلهة املعاكسة للجهة اليت جئنا منهانقلب الرباط و. 
 اإلصبعني نشكل سبعة حول حافيت.  
  اجلهة اخلارجية للمعصم(نعود من فوق األصابع إىل املعصم(. 
  عن أول سبعة ثانية مرتاجعة قليالً نشكل سبعة نعمل نصف لفة حتت املعصم و. 



  

 

  ً   .عن ثاين سبعة نعمل نصف لفة حتت املعصم ونشكل سبعة ثالثة مرتاجعة قليال
 ائيتني حول املعصم  .نعمل لفتني 
 ة بتثبيت الرباط نضع الشكالة اخلاص. 

  :ربط اإلبهام  .6
  سم 5: قياس الرباط الضاغط 

   :طريقة الربط 
 األسفل إىلاملصابة  اليد راحة  
 املعصم حول ة مائلةلف جنري 
  نقلب اللسان املتشكل ونلف لفة

 .مستقيمة على املعصم
 امنأخذ الرباط حنو ذروة اال. 
 ام  .نشكل سبعة حول اإل
  ام إىل  .)اجلهة اخلارجية للمعصم(املعصم نعود من فوق اإل
  ً  .عن أول سبعة نعمل نصف لفة حتت املعصم ونشكل سبعة ثانية مرتاجعة قليال
  نعمل نصف لفة ً   .عن ثاين سبعة حتت املعصم ونشكل سبعة ثالثة مرتاجعة قليال
 ائيتني حول املعصم  .نعمل لفتني 
  نضع الشكالة اخلاصة بتثبيت الرباط.  
  :ربط الكتف  .7

  . ربطة خاصة هلذا الفكش يف الصيدليات توجد أ
 

723  

  : )شد العضليال(تشنج ال  7-2-3-1
  تعريف:  

قد حيدث الشد  .إصابة تلحق بالعضالت حيدث فيها متدد يف األلياف أو متزق جزئي أحيانًا بسبب اإلجهاد املفرط
  .وزان الثقيلة بأسلوب خاطئيف الظهر عند رفع األ

 

  

 

 
  عالماته:  

  شديد غري ولكن أمل .1
 متقلصة بشدة تكون العضلة .2
   )زع العضلة للعودة لوضعها الطبيعيتن(رجفان العضلة  .3
 احلادث مكان أو املنزل يف إسعافه ميكن : إسعافه  
  التامة راحة+  العمل إيقاف -1
  )املصاب راحة حسب ونرخيها نشدها(تدليك العضلة  -2
  خباخ شكل على تكون قدأو  املرخية املراهمميكن استخدام  -3
  

  على املصاب أن يلزم السرير حبيث يستخدم األلواح : يف حالة شد الظهر
  اخلشبية ليضعها على حتت الفراش وينام عليها، كما جيب أال يتعرض للربد 

  ت دافئة ويرتاح املصاب مع رفع الطرف توضع على مكان اإلصابات كمادا: يف احلاالت األخرى من الشد
 .املصاب إىل األعلى

  يف احلاالت الرياضية يستخدم نوعني من البخاخات:  
الالعب لن يكمل (يستخدم يف حال إيقاف اجلهد عن العضلة : Deep Heatالبخاخ الساخن  .1

 ).املباراة
 )الالعب سيكمل املباراة(يستخدم يف حال استمرار اجلهد للعضلة : Deep Freezeالبخاخ البارد  .2

  . حيث أنه حيتوي على خمدر
  : التمزق العضلي   7-2-3-2
  إصابة تلحق بالعضالت حيدث فيها متزق كبري يف األلياف العضلية وهي إصابة مؤملة للغاية  :تعريف. 
  تام  وظيفي عجز ،ةصدمعالمات ال، أمل :عالماته.  
  إسعافه :  

  . )للتثبيت املثالية كالوضعيةال  املصاب يأيت كما يكون التثبيت(الطرف املصاب بتاتاً  حتريكعدم  .1
 .)كتثبيت الكسور( العضلة املتمزقةب احمليطني املفصلني تثبيت  .2
 .نقل إىل املشفى  .3

  



  

 

 
 
  

  الفصل الثامن
  
  

  الحمل والنقل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  

  

 

  
  

81   تعاریف:  
  .بالعكس وهو رفع املصاب من مكان اإلصابة إىل احململ أو السرير :  الحمل
  . من مكان اإلصابة نقل املصابهو : النقل

  . بالعكس أو احململ إىل األرض من املصاب حلمل طريقة هو : الجسر
 يتســبب ال كــي) غريهــا أو(املستشــفى إىل املصــاب نقــل ــا يــتم اإلســعاف ســيارة حمتويــات مــن أساســية إســعافية أداة : المحمــل

 . حالته تفاقم يف العشوائي نقله
  

82    العوامل المحددة الختیار طریقة الحمل:  
  :عوامل حتدد طريقة احلمل/ 3/هناك 

 .عدد املسعفني .1
 .طبيعة األرض .2
 .طبيعة اإلصابة .3

  

83   المبادئ األساسیة للحمل:  
ـا حـىت نتجنـب احلركـات املصـابهناك مبادئ أساسية للقيام بعملية محـل ونقـل سـليمة للمسـعف و  ، مـن الضـروري التقيـد 

 .يكل العظمي والعضالتاخلاطئة لله
  

 :مبادئ متعلقة بالمسعف  1- 3- 8
 :الوقاية من آالم الظهر وإصابة العضالت .1
  والرأس إىل األمام) عموده الفقري(استقامة جسم املسعف. 
 اجلسم احملمول أقل وزنًا من اجلسم احلامل. 
 اجلسم احملمول حتت اجلسم احلامل مباشرة. 

 :تأمين توازن الجسم .2
  مبستوى الكتفني على األقل القدمني متباعدتني (قاعدة االرتكاز عريضة.( 



  

 

 األثقال موزعة على مجيع احلاملني وعلى سواعد احلاملني. 
 االعتماد على املفاصل والعضالت. 

 :تأمين سالمة الحمل .3
 أيدي املسعف متسك املصاب واحململ بإحكام: املقابض متينة. 
  ً  .الساعدين مشدودين جيدا

  :متعلقة بالمصاب مبادئ 2- 3- 8
  جذع ،رقبة، رأساملصاب احلفاظ على استقامة حمور  
 عدم حتريك املصاب حركات ال لزوم هلا. 

 
84  –  قواعد أساسیة في الحمل:  
 .واملصاب املسعف سالمة يؤمن وهذا حتته من منر وال احململ فوق من وال املصاب فوق من نقفز ال -1
 .أماكنهم عند توزيع املسعفني أطوالالتدرج املناسب يف  -2
 . جسم املصاب حمور على احلفاظجيب  -3
 .االستفادة من الفراغات الطبيعية في جسم المصاب لحمله بأقل تحريك ممكن  - 4
ً  املسعف حتت احلمل مكان -5  .بالظهر وليس باألرجل يكون والنزول ،أمامه وال الخلفه متاما
  .الفخذ بعضالت احلمل -6
 . العمل على يشرف فرقة قائد وجودوذلك ب ،العمل لتنظيم إيعازاتإعطاء  -7

ً  :مالحظة    :أن أفكر بثالثة أمور  قبل القيام باحلمل جيب دوما
 ؟      أين سأضع رجلي  
 ؟      أين سأضع جسمي  
 ؟أين سأضع يدي  

85   تحضیر المحمل:  
  .سعف احململ قبل وضع املصاب عليه جيب أن يهيئ امل

  :تحضير المحمل  شروط
  .احلادث مكان األرض ميس ال احلرام -1
 .احململ على استقراره بعد حتريكه دون كله املصاب سيغطي احلرام -2

  

 

  .ملراقبتها مكان أي يف اإلصابة كشف ميكن -3
  

 
  :أنماط المحامل

 :المحامل القابلة للطي .1
يئــة هــذا احملمــل بواســطة مســعفني يقفــان متــواجهني علــى كــل  تــتم 

احملمــــل ومــــن مث يفتحــــان ، يقومــــان بفــــتح وفــــرد حملمــــلطــــرف مــــن ا
 ً ـا جيـدا يعـاد احملمـل إىل األرض . مفاصل احململ على آخرها ويثبتا

وتوضــع البطانيـــة النظيفـــة عليــه بشـــكل مائـــل حبيــث تكـــون زاويتـــني 
متقـــابلتني منهـــا داخـــل احملمـــل مث تطـــوى الزاويتـــان األخريـــان علـــى 

ـــث يـــرتك قســـم منهـــا بـــارز إىل ،  خـــارج احملمـــل لشـــدهبعضـــيهما حبي
 .حململ ويطوى بعكس الطريقة السابقةيفك ا

 
 
 :المحامل المرتجلة .2

اإلسـعاف هـو عمـل ارجتـايل ويف حـال عــدم تـوفر حممـل جـاهز جيـب صــنع 
حممــل مرجتــل ألداء عمليــة احلمــل والنقــل، هــذا احملمــل قــد يكــون بــاب أو 
سلم يوضع عليه املصاب وقد يكون عصاتني طـويلتني تلـف عليهـا بطانيـة 

 .إخل... ن بطانية أطرافها ملفوفة إىل الداخل بشكل جيد أو قد يكو 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
86   طرق حمل المصابین:  

 .توجد طرق عديدة وهي تتطلب تدريبًا وتنسيقًا بني املسعفني 

861  

1 ندي يرلالجسر الن: 
 و األرض  املصاب جبانب محمللل مكان يوجد :األرض طبيعة

  .مستوية
 الفقري العمود يف الكسر عداما  احلاالت كل :  المصاب حالة 

.  
 مسعفني 3 : المسعفين عدد .  
  يتم حتضريه و يوضع جبانب املصاب  :المحمل.  
  المسعفينوضعيات :  

  ) :قائد احلمل (  1 مسعف
  حمور جسم املسعف فوق رأس املصاب(املصاب  رأس عندمكانه(. 
  باجتاه باقي املسعفني(وجهه باجتاه جسم املصاب(. 
  الرجل األوىل جبانب كتف املصاب البعيد عن احململ. 
   الرجل الثانية عمودية على يد احململ. 
     اليد األوىل األصابع وتفرد الكتف لوحي بني. 
      اليد الثانية الرأسو  الرقبة حتت. 

  : 2 مسعف
  حمور جسم املسعف فوق ساقي املصاب(قدمي املصاب  عندمكانه(. 

  

 

 وجهه باجتاه رأس املصاب. 
  الرجل األوىل جبانب ركبة املصاب البعيدة عن احململ. 
   الرجل الثانية عمودية على يد احململ. 
     اليد األوىل متسك ساقي املصابقليالً و  سفلحتت الركبتني و لأل. 
      اليد الثانية لكاحلني ومتسك أسفل ساقي املصابا حتت. 

  : 3 مسعف
  املسعف فوق خصر املصاب حمور جسم(خصر املصاب  عندمكانه(. 
 وجهه باجتاه رأس املصاب. 
  الرجل األوىل جبانب خصر املصاب من اجلهة البعيدة عن احململ. 
  الرجل الثانية  ال يضعها على احململ إال بعد أن يتأكد من أن املسعفني (تستند على حافة احململ البعيدة

 من له تثبيت وجود عدم حال يف احململ ينزلق ال كي احململالعموديتني على يدي  رجليهما وضعا قداآلخرين 
 .)اآلخرين املسعفني قبل

          اليدان املصاب تتشابكان حتت خصر. 
 اإليعازات :  

  ) 3مسعف ( مستعد  )  2مسعف ( مستعد  )  1مسعف ( انتبه لالستعداد
  ارفع      ) 1مسعف (  انتبه للرفع    

  ضع    ) 1مسعف (  انتبه للوضع
 يقوم املسعفون برفع املصاب مع:  الطريقة ً مع احملافظة على استقامة حموره ومن مث وضعه على احململ حبركة واحدة  ا

  .مستمرة 
  :  ةمالحظ

 احململ؟ يد على عمودية الرجل ملاذا  
ــا  لـــذا، املصــاب محـــل أثنــاء املســـعف يقــع وقــد باملصـــاب املســعف ركبـــة الصــطدمت احملمــل ليـــد موازيــة كانـــت لــو أل

ً :  احلركة ولتسهيل   .احململ يد على عمودية الرجل دوما
وليس على ظهره الذي يجب أن ) العضلة المربعة الرؤوس (إن حركة المسعف مرتكزة على فخذيه 

 ً   .يبقى مستقيما
  ؟ملاذا بعضالت الفخذ  

ثانية  20بقيت فرتة كبتيك بشكل قائم دون وجود كرسي و سندت ظهرك على احلائط مع جعل ر إذا وقفت و 



  

 

  .لوجدت أن العضلة اليت تعمل يف هذه الوضعية هي العضلة الفخذية 
ا أصبحت موازية لألرض السبب يف ً ذلك هو أ   .، بينما العضلة العمودية على األرض فال تعمل إال قليال

  .لذلك جيب دومًا أن حنافظ على الظهر عموديًا كي ال نؤذيه عند تكرار احلمل 
2  البسيط الجسر:  
 األرض مستويةو  )طوله على( املصاب خلف أو أمام لمحملل مكان يوجد :  األرض طبيعة.  
 الفقري العمود يف الكسر عداما  احلاالت كل :  المصاب حالة .  
 مسعفني 4 : المسعفين عدد .  
  يتم حتضريه و يوضع على امتداد حمور املصاب من جهة رأسه أو قدميه  :المحمل.  
  المسعفين وضعيات:    

  : 1 مسعف
  حمور جسم املسعف فوق رأس املصاب ( املصاب  رأس عندمكانه(. 
  باجتاه باقي املسعفني ( وجهه باجتاه جسم املصاب(. 
  الرجل اليمىن  جبانب كتف ً  .املصاب األمين وبعيدة عنه قليال
 الرجل اليسرى  جبانب كتف املصاب األيسر ً  .وبعيدة عنه قليال
     اليد األوىل األصابع وتفرد الكتف لوحي بني. 
      اليد الثانية و الرأس الرقبة حتت. 

  : 2 مسعف
  حمور جسم املسعف فوق ساقي املصاب ( قدمي املصاب  عندمكانه(. 
 وجهه باجتاه رأس املصاب. 
  الرجل اليمىن  ً  .جبانب كاحل املصاب األيسر وبعيدة عنه قليال
 الرجل اليسرى  ً  .جبانب كاحل املصاب األمين و بعيدة عنه قليال
     اليد األوىل  متسك ساقي املصابحتت الركبتني ولألسفل قليالً و. 
      اليد الثانية لكاحلني ومتسك أسفل ساقي املصابا حتت. 

  : 3 مسعف
  حمور جسم املسعف فوق خصر املصاب ( خصر املصاب  عندمكانه(. 
 وجهه باجتاه رأس املصاب. 
       الرجلني  عنه قليالً  بعيدتانعلى جانيب خصر املصاب و. 

  

 

         اليدان تتشابكان حتت خصر املصاب. 
  ) :قائد احلمل (  4 مسعف

  يدي احململ البعيدتني عن املصاب عندمكانه. 
 يتأكد من أن أرجل باقي املسعفني بعيدة عن املصاب مسافة كافية إلدخال احململ. 
  املسعفنيال يقوم باحلمل مع.  
 اإليعازات: 

  .)املسعف األقرب( مستعد  )3مسعف(مستعد  )املسعف األبعد(مستعد   )4مسعف(انتبه لالستعداد 
  .)يوجد فرتة قبل انتبه للوضع ( فع ار       ) 4مسعف( انتبه للرفع

  .ضع    ) 4مسعف( انتبه للوضع
  الطريقة:  

ً يقوم املسعفون برفع املصاب مع -1    .مع احملافظة على استقامة حموره ا
 .إدخاله حتت املصابعلى األرض و  احململ رجبالقائد يقوم  -2
ً متام املصاب حتت احململ كون دقة من ويتأكد احململ جانبإىل  القائد يأيتمث  -3  .ا
ً يقوم املسعفون بوضع املصاب على احململ  -4   .معا

3  مصاب فاقد وعي + الجسر النيرلندي:  
  . احململ إىل حنمله مث جانيب أمان وضعية نضعه
  يتم حتضريه و يوضع من جهة ظهر املصاب حبيث يكون أقرب ما ميكن إليه  :المحمل.  
  وضعيات المسعفين:    

  ) :قائد احلمل (  1 مسعف
  حمور جسم املسعف فوق رأس املصاب ( املصاب  رأس عندمكانه(. 
  باجتاه باقي املسعفني ( وجهه باجتاه جسم املصاب(. 
  الرجل األوىل جبانب كتف املصاب البعيد عن احململ. 
   الرجل الثانية عمودية على يد احململ. 
     اليد األوىل حتت كتف املصاب السفلي. 
      اليد الثانية كوعي املصاب مع االنتباه إىل رقبته حتت. 

  : 2 مسعف
  حمور جسم املسعف فوق ساقي املصاب ( قدمي املصاب  عندمكانه(. 



  

 

 وجهه باجتاه رأس املصاب. 
  الرجل األوىل جبانب ركبة املصاب البعيدة عن احململ. 
   الرجل الثانية عمودية على يد احململ. 
     اليد األوىل  داخل املثلث ( حتمل رجل املصاب السفلية من حتت الركبة (. 
      اليد الثانية احململمن جهة (ية من حتت الكاحل حتمل رجل املصاب السفل(. 

 . محله طريقة يف شيء يتغري ال:  3 مسعف
  

4  مصاب فاقد وعي +  البسيطالجسر: 
 احململ إىل حنمله مث جانيب أمان وضعية ضعهن .  
  يتم حتضريه و يوضع على امتداد حمور املصاب من جهة رأسه أو قدميه  :المحمل.  
  وضعيات المسعفين:    

  : 1 مسعف
  حمور جسم املسعف فوق رأس املصاب ( املصاب  رأس عندمكانه(. 
  باجتاه باقي املسعفني(وجهه باجتاه جسم املصاب(. 
 الرجل اليمىن    جبانب كتف ً  .املصاب األمين و بعيدة عنه قليال
 الرجل اليسرى  جبانب كتف املصاب األيسر ً  .وبعيدة عنه قليال
     اليد األوىل حتت كتف املصاب السفلي. 
 انية     اليد الث كوعي املصاب مع االنتباه إىل رقبته حتت. 

  : 2 مسعف
  حمور جسم املسعف فوق ساقي املصاب ( قدمي املصاب  عندمكانه(. 
 وجهه باجتاه رأس املصاب. 
  الرجل اليمىن  جبانب كاحل ً  .املصاب األيسر و بعيدة عنه قليال
 الرجل اليسرى  و بعيدة عنه جبانب كاحل املصاب األمين ً  .قليال
     اليد األوىل  داخل املثلث ( حتمل رجل املصاب السفلية من حتت الركبة(.  
      اليد الثانية  من جهة احململ (حتمل رجل املصاب السفلية من حتت الكاحل(. 

 .وضعيتهما  يف شيء يتغري ال : 4+  3 مسعف

5  و إليه  السريرالحمل من:  

  

 

  سرير يف املشفى أو املنزل :المكان  
 الفقري العمود يف الكسر عداما  احلاالت كل :  المصاب حالة .  
 يفضل مخس مسعفني ( شخصني عاديني +  مسعفني 3 : المسعفين عدد(.  
  يوضع احململ بشكل شاقويل على جانب السرير: المحمل  
  وضعيات المسعفين:  

أن نطوي اجلزء السفلي خلف احململ، و زء العلوي منه يتدىل ، إذ يكفي أن جنعل اجلأما احلرام فال داعي لطيه ولفه
  . ) نظيفة األرضف حادث مكان وليس مشفى أو بيت هنا املكان ( على اجلزء العلوي

  ) :قائد احلمل (  1 مسعف
  املصاب  رأس عندمكانه. 
 ينزل لألسفل برجليه دون أن يثين ظهره لألمام. 
     اليد األوىل والرأس الرقبة يسند الساعد حبيث الكتف لوحي بني. 
      اليد الثانية املصاب خصر حتت. 

  : 2 مسعف
  خصر املصاب عندمكانه. 
 ينزل لألسفل برجليه دون أن يثين ظهره لألمام. 
     اليد األوىل اخلصر حتت. 
      اليد الثانية الركبتني من أعلى الفخذين حتت  ً  .قليال

  : 3 مسعف
  قدمي املصاب عندمكانه. 
 أن يثين ظهره لألمام ينزل لألسفل برجليه دون. 
     اليد األوىل الركبتني حتت. 
      اليد الثانية الكاحلني حتت. 
  اإليعازات:  

  ) 2مسعف ( مستعد  )  3مسعف ( مستعد  )  1مسعف ( انتبه لالستعداد 
  )لألمام ( خطوة للوراء  ارفع    انتبه للرفع     
  ضع انتبه للوضع   

  الطريقة:  



  

 

ً باحململ بشكل شاقويل جب) ناملسعفاأو ( ميسك شخصان -1   .عليه انب السرير، ويكون احلرام موضوعا
 .املصاب من على السرير املسعفون حيمل -2
 .للوراء خطوة ميشون -3
 .يفردان جزء احلرام املطويو  أفقي بوضع جبعله للمحمل احلامالن االثنان يقوم -4
  .)األرجلالنزول بعضالت (احململ  علي املصاب وضعيقوم املسعفون ب -5

  :مالحظة 
  . إنزال املصاب من احململ إىل السرير يتم بنفس الطريقة لكن برتتيب معاكس

6 الجسر المحسن: 
  لحمل مصاب يشك بوجود كسر عمود فقري لديه المختارةهي الطريقة. 
 الشروط: 

  .مخسة مسعفني .1
 .األرض مستوية .2
 .املصاب أو خلف مسافة كافية أمام .3
 الطريقة: 

  التعليمات مث ميرر احململ بني أقدام املسعفني ويضعه حتت املصاب) قائد احلمل(يعطي املسعف األول.  
 املسعف الثاين عند رأس املصاب وميرر يديه حتت كتفيه. 
 املسعف الثالث عند رجلي املصاب. 
 املسعف الرابع عند جذع املصاب. 

 
  بـني قدميـه، ويقـوم بتثبيـت رأس  املصاب حبيث يبقى جانبًا وال يـدخل احملمـلاملسعف اخلامس يقرفص جانب رأس

 .املصاب من خالل إحاطة كفيه للرأس
  اإليعازات : 

جانب (مستعد   ) فوق الرأس(مستعد   )خصر(مستعد  ) قدمني(مستعد  ) احململ(انتبه لالستعداد 
  .) الرأس

  ارفع  انتبه للرفع 
  .ضع انتبه للوضع 

862  

  

 

1 3 ملعقة : 
 الشروط: 
  .إمكانية تقريب احململ من املصابعدم  .1
 .توفر ثالثة مسعفني .2
تســتخدم عنــد نقـــل مصــاب مالصــق للحـــائط ولــيس لديـــه  .3

 .اصابة بالعمود الفقري
  يتم حتضريه و يوضع يف أقرب مكان ممكن للمصاب  :المحمل.  
  وضعيات المسعفين:  

  :  1مسعف 
 يكون على أحد جانيب املصاب من جهة رأس املصاب. 
  القريبة من رأس املصاب(الرجل األوىل (  القدم موازية جلسم املصاب و باجتاه و الساق عمودية على األرض

 .الرأس
  الرجل الثانية الركبة على األرض. 
    اليد األوىل حتت الرقبة و باجتاه الكتف البعيد للمصاب. 
     اليد الثانية حتت فراغ الظهر و  ً   .إىل األعلى من جهة الرأس قليال

  :  2مسعف 
  عند خصر املصاب  1يكون على نفس جانب املسعف. 
  القريبة من رأس املصاب(الرجل األوىل (  باجتاه والقدم موازية جلسم املصاب و الساق عمودية على األرض

 .الرأس
  الرجل الثانية الركبة على األرض. 
    اليد األوىل  ً  .حتت فراغ الظهر وإىل األسفل قليال
     اليد الثانية  حتت ً  .ركبيت املصاب وإىل األعلى قليال

  :  3مسعف 
  من جهة رجلي املصاب  1يكون على نفس جانب املسعف. 
  القريبة من رأس املصاب(الرجل األوىل (  باجتاه سم املصاب و القدم موازية جلو الساق عمودية على األرض

 .الرأس
 ل الثانية الرج الركبة على األرض. 



  

 

    اليد األوىل  حتت ً  .ركبيت املصاب و إىل األسفل قليال
     اليد الثانية حتت كاحلي املصاب.  

 
  اإليعازات:  

 انتبه لالستعداد :  قائد احلمل.  
  2املسعف ( مستعد ........... )املسعف البعيد ( مستعد : املسعفون (. 
  هنا يرفع املصاب ويوضع على أفخاذ املسعفني(ارفع  -انتبه للرفع :  احلملقائد.( 
  صدورهمهنا يضم املسعفون املصاب إىل (ضم :  احلملقائد.( 
  قف:  احلملقائد. 
  سر: احلملقائد... 
 علـى مقـدار خطـوة املسـعف األول حبيـث التعـداد واحـد يباعـد املسـعفون بـني أقـدامهم ً  ،يبدأ املسعفون باملسري بنـاء

وطبعــًا يكــون الســري باجتــاه رأس املصــاب حنــو احملمــل ، وعنــدما . أمــا التعــداد اثنــني يقــرب املســعفون بــني أقــدامهم
 ....يصلون إليه 

  يقف املسعفون أمام احململ على استقامة واحدة مقرتبون منه قدر اإلمكان(قف حممل : احلملقائد.( 
  على ركبهم وأقدامهم كما سبقينزل املسعفون (انزل  -انتبه لإلنزال : احلملقائد.( 
  ينزل املسعفون املصاب على أفخاذهم(فك الضم : احلملقائد.( 
  انتبه للوضع على احململ، ضع : احلملقائد  

2  1+2(ملعقة:(  
 الشروط: 

  .مسعفني/ 3/توفر  .1

  

 

ً ( تستخدم اذا كان مـن الصـعب وضـع احملمـل إىل جانـب املصـاب  .2  ، كمـا أن سـري املسـعفني)لوعـورة األرض مـثال
 ً  .حنو احململ صعب أيضا

 .حممل آخره إىل حمملتستخدم لنقل املصاب من  .3
  يتم حتضريه و يوضع أقرب ما ميكن للمصاب  :المحمل.  
  وضعيات المسعفين:  

  :  1مسعف 
 يكون على أحد جانيب املصاب من جهة رأس املصاب 
  القريبة من رأس املصاب(الرجل األوىل (  موازية جلسم املصاب و باجتاه القدم ض و الساق عمودية على األر

  .الرأس
  الرجل الثانية الركبة على األرض. 
    اليد األوىل حتت الرقبة و باجتاه الكتف البعيد للمصاب. 
     اليد الثانية  ً   .حتت فراغ الظهر و إىل األعلى من جهة الرأس قليال

  :  2مسعف 
  من جهة رجلي املصاب  1يكون على نفس جانب املسعف 
  القريبة من رأس املصاب(األوىل الرجل (  القدم موازية جلسم املصاب و باجتاه و الساق عمودية على األرض

  .الرأس
  الرجل الثانية الركبة على األرض. 
    اليد األوىل  حتت فراغ الظهر و ً  .إىل األسفل قليال
     اليد الثانية  حتت ركبيت املصاب و ً   .إىل األسفل قليال

  ): قائد احلمل (  3مسعف 
 جيلس بالطرف املقابل. 
  القريبة من رأس املصاب(الرجل األوىل (  باجتاه والقدم موازية جلسم املصاب و الساق عمودية على األرض

  .الرأس
  الرجل الثانية الركبة على األرض. 
    اليد األوىل  1بني يدي املسعف. 
  اليد الثانية    2بني يدي املسعف.  
  اإليعازات:   



  

 

  ) 2مسعف ( مستعد  )  1مسعف ( مستعد  )  3مسعف (انتبه لالستعداد 
  ارفع انتبه للرفع 

  ضع انتبه للوضع 
  الطريقة:  
م يرفعون املصاب  -1    .) ارفعبعد إيعاز ( بعد أن يأخذ املسعفون وضعيا
 .درجة لتصبح حتت املصاب 90رجلهما العمودية مبقدار  2،  1يفتل املسعفان  -2
 .يضعان املصاب على رجلهما العمودية -3
ما السابق -4  .يقوم قائد احلمل بإحضار احململ ويضعه يف مكان املصاب ، مث يضع يديه يف نفس مكا
 .رجلهما إىل وضعها السابق 2،  1يفتل املسعفان  ضعبعد إيعاز  -5
 .يتم وضع املصاب على احململ -6

3  1+3(ملعقة: ( 
  احململ ال ميكن أن يتوضع جانب أو أمام أو خلف املصاب  :طبيعة األرض.  
  وعادة نستخدم هذه الطريقة حلمل املصاب من احململ حلاالت ما عدا كسر العمود الفقريكل ا  :حالة المصاب ،

ً العادي إىل حممل سيارة اإلس   .عن األرض  عاف والذي يكون مرتفعا
  مسعفني  4 :عدد المسعفين.  
  يتم حتضريه ويوضع أقرب ما ميكن للمصاب  :المحمل.  
  وضعيات المسعفين:  

  :  1مسعف 
 يكون على أحد جانيب املصاب من جهة رأس املصاب 
  القريبة من رأس املصاب(الرجل األوىل (  القدم موازية جلسم املصاب و باجتاه و الساق عمودية على األرض

  .الرأس
  الرجل الثانية الركبة على األرض. 
 ألوىل   اليد ا  باجتاه الكتف البعيد للمصابحتت الرقبة و. 
     اليد الثانية  إىل األعلى من جهة الرأس قليالً حتت فراغ الظهر و.  

  :  2مسعف 
  عند خصر املصاب  1يكون على نفس جانب املسعف. 
  القريبة من رأس املصاب(الرجل األوىل ( باجتاه والقدم موازية جلسم املصاب و  الساق عمودية على األرض

  

 

  .الرأس
  الرجل الثانية الركبة على األرض. 
    اليد األوىل  حتت فراغ الظهر و ً  .إىل األسفل قليال
     اليد الثانية  حتت ً  .ركبيت املصاب وإىل األعلى قليال

  :  3مسعف 
  من جهة رجلي املصاب 1يكون على نفس جانب املسعف.  
  قريبة من رأس املصابال(الرجل األوىل ( القدم موازية جلسم املصاب وباجتاه و  الساق عمودية على األرض

  .الرأس
  الرجل الثانية الركبة على األرض. 
    اليد األوىل  حتت ً  .ركبيت املصاب وإىل األسفل قليال
     اليد الثانية حتت كاحلي املصاب.  

  ): قائد احلمل (  4مسعف 
 جيلس بالطرف املقابل. 
  القريبة من رأس املصاب(الرجل األوىل ( باجتاه والقدم موازية جلسم املصاب و  الساق عمودية على األرض

  .الرأس
  الرجل الثانية الركبة على األرض. 
    اليد األوىل  1بني يدي املسعف. 
     اليد الثانية  2بني يدي املسعف. 
  اإليعازات:  

  .)3مسعف(مستعد  ) 2مسعف(مستعد  ) 1فمسع(مستعد  ) 4مسعف(انتبه لالستعداد 
  ).املصاب يرفع ويوضع على فخذي املسعفني( ارفع انتبه للرفع 

موعة بسرعة بإحضار احململ ووضعه حتت املصاب مث يعود ليأخذ وضعيته السابقة   .يقوم قائد ا
  ضع انتبه للوضع 

  1+  2نفس طريقة ملعقة  :الطريقة.  
4  المحملتقنية األمان الجانبي على:  
  مجيع احلاالت عدا كسر العمود الفقري :حالة المصاب.  
  وضعيات المسعفين:  



  

 

  ) :قائد احلمل (  1 مسعف
  حمور جسم املسعف فوق رأس املصاب ( املصاب  رأس عندمكانه(. 
  باجتاه باقي املسعفني ( وجهه باجتاه جسم املصاب(. 
  الرجل املعاكسة جلهة الدوران الركبة على األرض جبانب كتف املصاب الذي سريفع لألعلى. 
  الرجل اليت من جهة الدوران الساق عمودية على األرض جبانب كتف املصاب الذي سيبقى لألسفل. 
  اليد اليمىن  متسك كتف املصاب األمين. 
  اليد اليسرى متسك كتف املصاب األيسر. 

  : 2 مسعف
  جسم املسعف  حمور( املصاب  فوق ركبيتمكانه ً  ) فوق ركبيت املصاب ولألعلى قليال
 وجهه باجتاه رأس املصاب. 
     الرجلني  ً  .على جانيب ركبيت املصاب وبعيدتان عنه قليال
       اليدان  كل يد متسك مبنتصف فخذ املصاب من اخلارج. 

  : 3 مسعف
  حمور جسم املسعف فوق خصر املصاب ( خصر املصاب  عندمكانه(. 
  باجتاه رأس املصابوجهه. 
     الرجلني  ً  .على جانيب خصر املصاب وبعيدتان عنه قليال
       اليدان متسكان املص ً  .اب من جانيب خصره ولألسفل قليال
 ت يضع يد حتيف اجلهة املعاكسة جلهة الفتل و  إذا كان احململ مرتفع فإن هذا املسعف يقف 

 .اجلهة القريبة منه خصر املصاب من  اليد األخرى علىخصر املصاب و 
  اإليعازات:  

  .1 -2-3) اخلصر(مستعد  ) القدمني(مستعد  ) املسعف عند الرأس(انتبه لالستعداد 
  الطريقة:  
  .)اليد اليت جبهة الفتل لألسفل( توضع يد املصاب اليت ستصبح لألعلى فوق اليد اليت ستصبح لألسفل -1
 .احلمل العمودية على األرضيفتلونه جبهة رجل قائد يرفعون املصاب قليالً و  -2
 . ال ننسى إرجاع الرأس املصاب ليصبح بالوضع النظامي، و يتم تعديل وضع  -3
 
 
 

  

 

 
  

87 تركیز المصاب على المحمل:  
  يعامل املصاب على احململ بنفس معاملته على األرض يف وضعيات

 .االنتظار 
 ملصاب واعيًا يوضع يف وضع افقي فإذا كان ا 
   الصدر يوضع يف وضع النصف جالس كان مصابًا جبرح يفواذا. 
 واذا كان غائباً عن الوعي يوضع يف وضع األمان اجلانيب.  
  بعد وضع املصاب على احململ يغطى بالبطانية احملضرة مسبقاً على

 .احململ ويثبت جيداً بأربطة احململ ويراقب املصاب باستمرار

 
88   طرق نقل المصابین: 
881  

  في النقل قواعد أساسية:  
ً  هحتتال من فوق احململ و  من منر ال -1  . واملصاب املسعف سالمةعلى  حفاظا
 .، لكن األفضل هو النقل بأربع مسعفني مبسعفنيميكن أن يتم النقل  -2
 :، باستثناء حالتني تكون فيها قدمي املصاب إىل األمام ومنها هة حركة املسعفنييف ج ورأسه لألمامينقل املصاب  -3

  وفاة املصابحال إعالن.  
  عندما يتم انزال املصاب على الدرج ويوجد شك يف وجود اصابة قلبية عنده لكي حنـافظ علـى املصـاب بوضـعية

 .أقرب ما تكون إىل النصف جالس
مهتاجًا أو يزعج  ال نربط يدي املصاب إال إذا كان( جيب أن ال ننسى ربط أحزمة احململ قبل رفعه عن األرض  -4

 ً  ) .ء نقله أثنا املسعفني كثريا
 .قائد احلمل يكون عند قدمي املصاب  -5
أن يكون أطول مسعفني واقفني على نفس  حيث مينـععند توزيع أماكنهم  املسعفني أطوالالتدرج املناسب يف  -6

 .مينع أن مييل احململ ألحد جانبيه، أي )ميني أو يسار(انب من احململ اجل
 .الظهر غري منحين ، و )غري مثنيني ( منبسطني املرفقان أثناء املسري باحململ جيب أن يكون  -7



  

 

 

 .أفقية احململ من قبل مجيع املسعفني  على احلفاظجيب  -8
 . العمل لتنظيم إيعازاتجيب إعطاء  -9

 )البطن  ،تنيالركبأعلى  ،أسفل الساق( أربطة احململ تثبيت جيب التأكد من  -10

1  النقل بأربع مسعفين:  
 :المسير  - 1
  .بعكس اجتاه السري األتوستوبحيث يضع يديه حبالة  احململ يديإحدى أ عند مكانه مسعف كل أخذي
 قدمي املصاب يكون عند نقلال قائد .  
  وضعية املسعفني : 

  يقــــف املســــعفون علــــى زوايــــا احملمــــل األربعــــة حبيــــث
 .تكون وجوههم ناحية احململ

  تكون كامل باطن القـدم املسعف زاوية قائمة مع بعضهما و  القرفصاء حبيث يشكل فخذييتخذ املسعفون وضعية
  .)حسب راحة املسعف(األرض أو على رؤوس أصابع القدم على 

  يقف قائد النقل عند زاوية احململ املقابلة لقدم املصاب وتكون مهمته : 
 إدارة عملية النقل  .1
 .التأكد من جتهيز احململ وتثبيت املصاب جيداً  .2
 .يراقب املصاب باستمرار خالل عملية النقل وهو من يعطي التعليمات  .3

  ـام بعكــس جهــة بعـد أن جيلــس املسـعفون بوضــعية القرفصــاء ميسـكون قبضــة احملمـل بكلتــا اليــدين حبيـث تكــون اإل
  .)إشارة األوتوستوب (  ملسريا
 ات يعاز اإل:  

  مستعد مستعد مستعد لالستعداد انتبه
  ).يرفع املسعفون احململ بعضالت أرجلهم مع مراعاة أن ال يرفع أحدهم أكثر من اآلخر( ارفع  رفعـلل هـانتب
يضع كل ( تواجه     قف . . . .   رـس

مسعف يديه حبالة أوتوستوب بعكس اجتاه السري و 
  ).يدير جسمه حنو احململ

   ضع  للوضع هـانتب
يكون قائد الفريق غري مشاركًا يف عملية  قد :مالحظة 

النقل وإمنا يسري جبانب احململ لرياقب عملية النقل وينبه 

 قائد

 مسعف

 مسعف

 مسعف

  

 

 .، وتعطى نفس التعليمات السابقةاب بدقة، ويراقب املصني حني حدوث خلل مااملسعف
  
 :ممر ضيق  - 2
 ي احملميدخل أحد املسعفني القريبني أو كالمها بني يد ً   .لآلخر ل حبيث يصبح ظهر كل منهما مالصقا
 يسري املسعف بشكل جانيب.  
 عند اجتياز املمر الضيق يعود كل مسعف إىل وضعه الطبيعي. 
 :التنكب  - 3
  التنكب هو رفع احململ إىل مستوى الكتف.  
  ً   .من وضعية التواجه يتم التنكب بدءا
 ممسكاً به بإحدى يديه على األقل مل على كتفه بشرط أن يبقىيسمح للمسعف أن يسند احمل.  
 جيب على كل مسعف أن يعدل ارتفاع احململ  ً   .من جهته حبيث يبقى احململ أفقياً دوما
 ات يعاز اإل : 

   تنكب  تواجه 
  قف    رـس

  ).ينزل املسعفون احململ إىل مستوى اخلصر( فك التنكب   تواجه
 قبل إيعاز فك ا ً باحململ بكلتا يديه حبالة اوتوستوب بعكس اجتاه السري  لتنكب جيب أن يكون كل مسعف ممسكا

  .وحبيث يكون كوعه الذي من جهة قدمي املصاب حتت احململ وكوعه  الذي من جهة رأس املصاب فوق احململ
  :نزول الدرج  - 4
 السري اجتاه عكس أوتوستوب بشكل احململ مبسك وذلك للتنكب نماميااأل املسعفان يتأهب قبل الوصول للدرج. 
 حبيث ينظر كل منهم تدرجيي بشكل بالتنكب يقومان درجة ألول وصوهلما عند ً  .ا إىل احململ ويراعي بقاءه أفقيا
 مشدودجيب أن يبقى ظهرمها و  نيتنكبا الاخللفيان  سعفانامل ً  . ا
  تدرجيي بشكل التنكب بفك يقومانعند وصول املسعفني األماميني آلخر درجة  ً  لوضعيته احململ يعود حىت أيضا

 . األصلية
 الصعود أثناء أو قبل توقف  دون يتم كما القائد من ايعازات دون كله األمر يتم. 
 يبقى حبيث احململ مراقبة مجيعهم املسعفني على  ً  إصالح إىل املسعف يسارع اجلهات إحدى من مال وإذا أفقيا

 .امليالن
 سريعة  نظرات إعطاء مع مستمر بشكل احململ عرب له املقابل املسعف مسعف كل يراقب أن احلركة أثناء يفضل



  

 

اور للمسعف   . ) احململ جهة نفس يف(  ا
 

 :صعود الدرج  - 5
 السري اجتاه عكس أوتوستوب بشكل احململ مبسك وذلك للتنكب لفياناخل املسعفان يتأهب قبل الوصول للدرج. 
 ا حبيث ينظر كل منهم تدرجيي بشكل بالتنكباملسعفان اخللفيان  يقوم درجة ألول وصول املسعفني األماميني عند

 ً  . إىل احململ ويراعي بقاءه أفقيا
 مشدودجيب أن يبقى ظهرمها و  نيتنكبا ال األماميان سعفانامل ً  . ا
  تدرجيي بشكل التنكب بفك املسعفان اخللفيان يقومني األماميني آلخر درجة املسعف وصولعند  ً   .أيضا
  :عبور حاجز  - 6
  يف املقدمة  املوجودينيقول أحد املسعفني حمموالً على احململ، وعندما يصل املسعفون إىل حاجز ما  املصابيكون :

  .حاجز 
  قف : اإليعازاتيعطي قائد الفرقة   التصق باحلاجز  تواجه تنكب. 
  إىل املسعف املوجود جبانبه احململالفرقة بتسليم  قائديقوم. 
 أرسل: يعطي إيعاز يقف وراءه متامًا و ة عرب احلاجز مث ينتقل قائد الفرق. 
  يقوم املسعفون بتمرير احململ إىل قائد الفرقة حبيث يتقدم املسعف املوجود يف اخللف حنو احلاجز وهو ممسك بكلتا

 .هي، بينما يقوم كل من املسعفني اآلخرين بسند احململ من جانباحململ اخللفيتني يدي
 ينتقل املسعفان اجلانبيان إىل بعد احلاجز و ميسك كل منهما بأحد جانيب  ،احلاجز عندما يصل املسعف اخللفي إىل

 .)املسعف الذي يصل أوالً يذهب للجهة البعيدة من احململ( د احلاجز احململ من عن
 مل ويبدأ بعبور احلاجزبعد أن يتأكد املسعف اخللفي من أن املسعفني اجلانبيني قد أمسكا احململ يرتك احمل. 
  املسعفني اجلانبيني مبقدار خطوة عن احلاجز، مث يبتعد هو و خطوة للوراء: إيعازيعطي القائد. 
 بعد أن يعرب املسعف اخللفي احلاجز ميسك يدي احململ اخللفيتني. 
  من قائد الفرقة مث ميسكان احململ من األمام بدالً ينتقل املسعفان اجلانبيان إىل األمام مع سند احململ خالل انتقاهلم. 
 يستلم يد احململ من املسعف اخللفيد الفرقة إىل مكانه و يعود قائ. 
  يعود تقرير ذلك إىل قائد الفرقةأن يتابعوا املسري بوضعية التنكب، أو بالوضعية العادية، و ميكن للمسعفني. 

  

 

 
2  النقل بمسعفين:  
 :المسير  - 1
 احململ يديبني  مكانه مسعف كل أخذي  
  ركبة على األرض و الركبة الثانية تكون مثنية حبيث الساق عمودية على األرض يضع.  
 قدمي املصاب يكون عند ملاحل قائد .  
 اتيعاز اإل :  

  مستعد لالستعداد انتبه
  ارفع  رفعـلل هـانتب
  قف  . . . .   رـس
  ضع  للوضع هـانتب

 :عبور حاجز ثابت  - 2
 يصل املسعف الذي يف املقدمة إىل  عندما

  .حاجز : احلاجز يقول 
  قف:  إيعاز ) املسعف اخللفي ( يعطي قائد النقل   انتبه للوضع ضع. 
 جلهة رأس املصاب يكون أقرب مالى أحد جانيب احململ يف منتصفه و يقف كل مسعف ع. 
  املسعف أو خارج قدميه حسب راحةميسك كل مسعف باحململ حبيث تكون يديه داخل. 
  ارفع  -يعطي قائد احلمل ايعاز انتبه للرفع. 



  

 

  يسندان طرفه األمامي على احلاجزيرفعان احململ معًا و. 
  ميسك املسعف اخللفي بيدي احململيعود املسعفان إىل اخللف و. 
 وجهه حنو احململاحلاجز وميسك بيدي احململ و  ينتقل املسعف األمامي إىل ما بعد. 
 اية احلاجز و  يرفع املسعفان احململ  .يسندان طرفه اخللفي على احلاجزويسحبانه إىل 
 ميسك احململ من األمام من إحدى جهتيهسعف اخللفي إىل ما بعد احلاجز و ينتقل امل. 
 يرجع املسعفان إىل وسط احململ حبيث ميسك كل منهما احململ من جهة. 
 يرفعان احململ و ميررانه بعد احلاجز مث يضعانه على األرض.  
3  النقل بواسطة ثالثة مسعفين:  

  .هنا يقف املسعف األقوى إىل اخللف من احململ واملسعفان اآلخران إىل األمام 

882 C.P.R 
  قد حنتاج إىل حتريك املصاب الذي يعاين من توقف القلب و ذلك بغرض محله و نقله إىل سيارة اإلسعاف ومن مث

  . إىل املشفى
  املسافة إىل سيار قد تكون و ً ا بعيدة نسبيا بسبب عدم قدرة هذه السيارة الوصول إىل املكان  ة اإلسعاف حبد ذا

  .األقرب للمصاب 
  فإن عملية الـ صاب حالته خطرية بسبب توقف قلبهمبا أن املو ،CPR  قد تغدو ذات عدم فعالية إسعافية إذا أوقفناها

  .ملا يف ذلك من خطورة على حياة هذا املصاب 
  ً  ؟ فما العمل إذا

1  حمل  المصاب:  
 .ذلك ألن التوقيت عنصر هام يف هذه املرحلةن هناك تنسيق بني املسعفني مجيعًا و جيب أن يكو  -1
يكون املسعفان اآلخران قد حضرا احململ مع لوح اخلشب ووضعاه  CPRخالل قيام أول مسعفني بعملية الـ  -2

 .بشكل مناسب
 .قياس النبض ومن مث إعطاؤه دورة جديدةيتم محل املصاب إىل احململ أثناء  -3
ً بعد أن يعطي مسع -4  .إىل مكانه حلمل املصاب ف التدليك آخر تدليكة ينتقل فورا
ً بعد أن يعط -5  .إىل مكانه حلمل املصاب ي مسعف النفس آخر نفس ينتقل فورا
 .مث يقوم املسعفون حبمل املصاب إىل احململ -6
 :بعد وضع املصاب على احململ  -7

  

 

 يف حال كانت أربطة الصدر ستعيق الـ (بتثبيت أربطة احململ ) العداد(الثالث ملسعف يقوم اCPR  فال يتم
 .)ربطها

  يراقب العمل) قائد الفرقة(املسعف الرابع. 

2  نقل المصاب: 
اية -1  .يأخذ املسعفان اخللفيان موقعهما حلمل احململ من عند قدمي املصاب cycle عند االقرتاب من 
ً دلبعد أن يعطي مسعف الت -2  .إىل مكانه حلمل احململ من عند رأس املصاب يك آخر تدليكة ينتقل فورا
ً بعد أن يعطي  -3  .إىل مكانه حلمل احململ من عند رأس املصاب مسعف النفس آخر نفس  ينتقل فورا
عداً  15إىل 1بالعد من ) العداد(املسعف الذي جبانب قائد احلمل  آخر نفس يبدأ بعد أن يعطي مسعف النفس -4

ً ( منتظمًا ومؤقتًا نسبيًا   .)عدة كل ثانية  تقريبا
، أثناء إكمال ضع انتبه للوضع  تواجه  قف : يعطي القائد إيعاز  12عندما يصل العد إىل الرقم  -5

 .15املسعف الذي يكمل العد للرقم 
 .ةجديد cycleيباشر املسعفان اللذان عند رأس املصاب بـ و  -6
ع املسعفون املسري بنفس النظام إىل حني الوصول إىل سيارة اإلسعاف أو يتاب cycleبعد االنتهاء من الـ  -7

 .االختصاصيني
 .ثانية 15عند املسري جيب مد اخلطى لقطع أكرب مسافة ممكنة خالل الـ  -8
  .إذا أصاب املسعفني اللذين عند الرأس التعب ميكن تبديل أماكن املسعفني حسب ما يراه قائد الفرقة -9
 :النقل المرتجل  8-3- 8
 حممل استخدام دون املصاب نقل هو . 
  الشروط:  

 .عدم وجود حممل .1
2.  ً  .يجب أن يكون المصاب واعيا
 .ليس لدى املصاب كسر عمود فقري أو كسر فخذ .3
 ).ميكن زيادة هذه املسافة حسب قدرة املسعفني(  م 50 حوايل النقل مسافة .4

 :طريقة األيدي األربعة .1
 وليس املسعفني كتفي على ا االستناد يستطيع حرة هايدأي أن  ، متعاون املصاب 

 .رفعها تستوجب قدمه يف إصابة لديه
  يتواجه املسعفان. 



  

 

  ميسك كل منهما ساعده األميـن بقبضـة يـده اليسـرى مث ميسـك كـل منهمـا بقبضـته الفارغـة سـاعد اآلخـر حييـث تشـكل
 األيدي والسواعد مع بعضها مقعداً شكله مربع

 ليجلس املصاب على أيديهما ويضع يديه خلف كتفيهما مث حيمالنه ويسريان به نزالن برجليهماي. 
 :طريقة األيدي الثالثة والرابعة تسند الظهر .2
 أي ال يستطيع أن يثبت نفسه على أيدي املسعفني تستخدم عند مصاب غري متعاون.  
 يتواجه املسعفان . 
 ينفذان الطريقة السابقة يف شبك األيدي والسواعد. 
  املسعف األول يده اليت متسك بساعده ، وهذه اليد تستخدم لسند املصاب يفلت. 
  ، ميسك املسعف الثاين بقبضة يده ساعد املسعف األول اليت التستخدم لسند املصاب

 .وهنا تشكل األيدي والسواعد مع بعضها مقعداً شكله مثلث
 هـر املصـاب مث ليجلس املصاب علـى أيـديهما ويسـند املسـعف األول ظ ينزالن برجليهما

 .حيمالنه ويسريان به
 :المصاب متعاون و لديه إصابة في قدمه  .3
 األفضـــل رفـــع قـــدمي (  املصـــابة املصـــاب قـــدم ترفـــع الثـــاين للمســـعف احلـــرة اليـــد جعـــل مـــع لكـــن الســـابقة الطريـــق نفـــس

  .) املصاب 
 مث يضع املصاب يديه على كتفي املسعف كي ال يسقط للخلف 
 :طريقة الكعكة .4
  ولديه اصابة يف أحدى الساقني عند مصاب غري متعاونتستخدم.  
  نصنع كعكة. 
  ً  .ميسك املسعفان الكعكة بأيديهما اليسرى معًا أو اليمىن معا
 ويقـوم اآلخــر بإسـناد ظهــر ني بإســناد سـاق املصـاب بيــده احلـرةجيلـس املصـاب علــى الكعكـة حبيـث يقــوم أحـد املسـعف ،

 .املصاب بيده احلرة
 :طريقة الكرسي  .5

   .تستخدم هذه عند مصاب غري قادر على املشي ، وجيب أن يستعمل كرسي متني وخفيف
 :حمل المصاب من الكرسي و إليه . 1

 يتم تقريب الكرسي قدر اإلمكان من ظهر املصاب.  
  يتم تصالب يديهما خلف ظهر املصابيقرتب املسعفان من املصاب و.  

  

 

 أي جزء من مالبسه ميكن رفعه منه أو من(سك املسعفان باملصاب من الزنار مي(. 
 أما األيدي األمامية فكل يد متسك بالرجل البعيدة للمصاب. 
  حيمال بظهريهماحبمل املصاب من األرض ووضعه على الكرسي مع مراعاة أن اليقوم املسعفان.  

 :حالة الممر الضيق  .2
  خلف الكرسي لقرفصاء أمام الكرسي وقائد النقلاملسعفني بطريقة ا أحدجيلس. 
 يقرتب املسعف األمامي من الكرسي قدر اإلمكان وميرر رجلي املصاب من حتت ابطيه. 
  ام متجهًا ميسك املسعف األمامي القائمتني األماميتني للكرسي من أسفلهما بقبضة يديه حبيث يكون اإل

 .لألسفل
  انتبه لالستعداد: يعطي القائد إيعاز. 
 أوتوستوب (يتني من األسفل ميسك برجلي الكرسي األمامقدر اإلمكان و  لخلفمييل املسعف األمامي الكرسي ل

 .) لألسفل
 مستعد :يته الصحيحة يقولبعد أن يأخذ املسعف األمامي وضع. 
   للرفع انتبه: القائد  رفعا. 
 القائد ال يرفع الكرسي إىل أن يقف املسعف األمامي. 
 املطلوبخبطوات قصرية حىت يصال إىل املكان  يسريان. 
  قف : القائد  انتبه للوضع تنياألمامي مث تنياخللفي الكرسي يرجل على ينزالن مث، ضع . 
 ام متجهًا أيضًا إىل ا ألسفل مث يقومان ويسريان ميسك قائد النقل القائمتني اخللفيتني من األعلى حبيث يكون اإل

 .عكوسة، وعند وضع الكرسي على األرض تعاد اخلطوات السابقة مباملصاب
 :حالة الممر الواسع  .3

  جيلس املسعفان بوضعية القرفصاء على جانيب الكرسي
ب وذلك بركبتني مثنيتني وظهر الذي حيمل املصا

 .مستقيم
 يقلب الكرسي قليالً إىل الوراء على رجليه اخللفيني. 
  أسفل القائم األمامي حبيث يكون  مسعفميسك كل

ام حنو األسفل وذلك بإحدى يديه   .اإل
  أسفل القائم اخللفي املقابل له  مسعفميسك كل

ام حنو ) يفضل حتت مسند الظهر(وذلك من أعلى القائم قدر اإلمكان ) القريب من املسعف اآلخر( حبيث اإل



  

 

 .األعلى
 مستعد: ألمامية القريبة منه بإحكام يقولبعد أن ميسك املسعف الثاين برجل الكرسي ا. 
   للرفع انتبه: القائد  رفعا. 
 يكون وجههما لألمام باجتاه املسرية حىت يصال إىل املكان املطلوب و خبطوات قصري  يسريان. 
  قف : القائد  انتبه للوضع تنياألمامي مث تنياخللفي الكرسي يرجل على ينزالن مث، ضع .  

  :النقل المرتجل على الدرج  .4
ً (من اجلانبني  دا حالة كرسييسمح نقل املصاب على الدرج جبميع طرق النقل املرجتل ع جيب أن تكون الشروط  طبعا

 . )الثالثة األساسية للنقل املرجتل حمققة

  ميكن أن ترينا الصور التالية طرقًا أخرى يف النقل املرجتل: 
  

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 
89  العمل الجماعي Team Work: 
  : فرقة اإلسعاف 1-6
 إسعاف  فرق ضمناملقصود به هو عمل املسعفني  : الجماعي العمل. 
 مسعفني  5 – 4 من تتكون الفرقة:  

ً  هو، ) رئيس الفرقة ( القائد  -1   .أو األكثر خربة األقدم املسعف غالبا
 .الكشاف -2
 .مسعف -3
 .مسعف -4
  مسعف -5

  :قواعد العمل الجماعي  1-7
 مع حقيبة إسعاف(فقط إىل املصاب  الكشاف مع الفرقة قائد يذهب) مصاب أو( حادث وجود عند.( 
 به ما ومعرفة املصاب بفحص الكشاف يقوم. 
  حممل للكسر، جبرية للتغليف، مثلثات(يذهب القائد إلحضار باقي املسعفني واألدوات الالزمة (.... 
 أن يذهب القائد يقوم بإعالم الكشاف مبا جيب عليه القيام به يف غيابه قبل. 
 ويبدأ بتقدمي اإلسعافات اليت طلبها منه قائد الفرقة املصاب مع الكشاف يبقى. 
 ا والطريق األنسب للنقل  .خالل ذهاب القائد إىل الفرقة جيب أن يكون قد حدد األدوات اليت سيحتاجو
 ملسعفني يطلب منهم إحضار األدوات الالزمة مث يذهبون مجيعًا إىل املصاب عندما يصل القائد إىل ا. 
 يقوم القائد بتوزيع املهام على املسعفني. 
  قائد الفرقة ال يعمل) ً ، حىت يتمكن من مراقبة املسعفني واملصاب، والتأكد من أن العمل )إال يف حاالت نادرة جدا

 .يتم بشكل صحيح
  فرقته ا قامت يتال اتاإلسعاف جراء من باملصاب سيحل ما مسؤوليةقائد الفرقة هو الشخص الوحيد الذي يتحمل. 
 قائد الفرقة فقط هو الذي يتكلم ويصدر األوامر. 
 ديده حلياة املصاب  .قائد الفرقة ال يناقش إال يف حال 
 االستثنائية احلالة هذه يف النقاش يتم  ً  املصاب ثقة فقدان إىل يؤدي ذلك ألن أمامه وليس املصاب عن بعيدا

 . باملسعفني
  املشفى إىل مث ومن السيارة إىل نقلهتقوم ب املصاب بإسعاف الفرقة تقومبعد أن .  



  

 

 احلمل قائد يصدرها احلمل أوامر ) ً  قائد بالضرورة ليس وهو) النريلندي اجلسر يف لرأسا عند يتوضع الذي املسعف مثال
  .الفرقة

  :وجود أكثر من مصاب حالة  1-8
 املسعفني باقي مع ليعود القائد ويذهب خطورة األكثر احلالة مع الكشاف يبقى.  
 مسعف بقاء نضمن حبيث( األوىل احلالة لنقل ممكن عدد أقل ويذهب اخلطورة يف التالية احلالة يغطي املسعفني أحد 

ً  األقل على واحد   .)ذلك أمكن إن مسعف من أكثر أو احلادث مكان يف دوما
 حالة لكل سعافيةإ فرقة وجود بالطبع واألفضل بالتتايل احلاالت تنقل حىت هكذا مث.  
ً من المصابین  1-9   ):اإلسعاف أثناء الكوارث( حالة وجود عدد كبیر جدا
  يف حاالت الكوارث يتم تنظيم العمل بطريقة خمتلفة حيث أن األهم هو حتديد أولوية النقل من مكان الكارثة و يتم

 .Triageاد على الفرز باالعتم
 هو تصنيف املصابني حسب األولوية لتقدمي العناية الطارئة هلم أو نقلهم إىل املستشفى.  
  لذا جيب تقييم احلاالت كلها ، ...)كحوادث القطارات(يتم إجراء الفرز عادة عند وقوع حادث فيه إصابات كثرية

عمل فرق االسعاف والنقل اليت تدخل الحقًا إلخالء بشكل سريع من قبل فريق متخصص بالفرز ، مما حيدد ويسهل 
حبيث توضع جبانب املصاب ويف مكان واضح بطاقة حتمل لونًا حمدداً يدل على خطورة حالته وأولوية ، املصابني

  .إخالئها إىل نقطة طبية ليتم فرز املصابني مرة أخرى عن طريق فريق يرأسه طبيب 
 :فرق كشف و ترميز  .1

  .ائط ملونةشر ، مضاغط، مسعف 2
  ...  نزف حاد ، فقدان أو اضطراب وعي، صعوبة تنفس :األمحر  

  ...كسور ، حروق بليغة   :األصفر  
  ...   حروق بسيطة، فكوش، جروح بسيطة: حاالت بسيطة مثل   :األخضر 
يعاين من ال ميكن تقدمي أي إجراء إسعايف للمصاب وهذا املصاب ليس بالضرورة أن يكون ميتًا ولكن : األسود  

  ...إصابات شديدة جداً كتوقف تنفس، توقف قلب
  :فرق نقل متقدم  .2

  نقل من مكان الكارثة إىل مركز اإلسعاف املتقدم، مسعف 2
 :مركز إسعاف متقدم  .3

  ).جروح بليغة ، حروق بليغة( تغليف 
 ).يف حال تبدلت حالة املصاب ( إعادة ترميز 

  

 

 :فرق نقل متأخر  .4
  .مركزاإلسعاف املتقدم إىل مركزاإلسعاف املتأخرنقل من ، مسعف 2

 :مركز إسعاف متأخر  .5
  ).إسعايف ( تثبيت كسور 

 ً   .التأكد من اإلسعافات املقدمة سابقا
  ).يف حال تبدلت حالة املصاب ( إعادة ترميز 

 :فرق إخالء  .6
  .نقل من مركز اإلسعاف املتأخر إىل املشفى امليداين، مسعفني 4

 :إخالء + فرز + مشفى ميداني  .7
  .استقبال املصابني

  ).جراحة صغرى ( غرفة عمليات 
  ).جتبري كسور ، تقطيب( غرفة إسعاف حوادث 

  ).قاضي شرعي ( غرفة وفيات 
  ).أهايل املصابني ( غرفة انتظار 

  .خميم أو مشفى أو مشرحة : يتم فرز املصابني و إخالؤهم إىل 
، حيث تكون سيارات اإلسعاف واقفة عند خمرج املشفى يتم نقل املصابني إىل املشفى بواسطة سيارات إسعاف

ا اخللفي حنو املشفى لسهولة احلركة   .امليداين حبيث يكون با
 .)تستهلكها فرق اإلسعاف ( توضع فيه معدات إسعافية لتعويض النقص يف األدوات  :مستودع  - 1
 .ساعات 3كل مسعف يعمل ساعة ويسرتيح   :مركز راحة  - 2
 ).أقرب ملكان الكارثة(تكون يف املنتصف بني مكان الكارثة واملشفى امليداين  :غرفة عمليات  - 3

  .يعطي قرار تدخل فرق اإلسعاف وبعدها يصبح قائد فرق اإلسعاف هو املسؤول :منسق الكوارث 
  .هو أعلى شخص يف حالة الكارثة، ويشرف على أن العمل اإلسعايف يتم دون أخطاء  :قائد فرق اإلسعاف 

  .يقوم بتعديل توزيع املسعفني من مكان آلخر حسبما تقتضيه احلاجة :عمليات منسق  - 4

  :مالحظات عامة 
 .حياة أكرب عدد ميكن إنقاذه من األشخاص  اهلدف من عمل املسعفني يف حاالت الكوارث هو إنقاذ -1
منسـقي وحـدات  يف حال كانت منطقـة الكارثـة كبـرية جـداً فعنـدها يـتم تقسـيمها إىل عـدة قطاعـات، ويسـتلم كـل مـن -2



  

 

بــدالً مــن قائــد فـــرق ( ، حيــث يشـــرف علــى صــحة العمــل اإلســـعايف )قائــد قطــاع(اإلســعاف قيــادة أحــد القطاعـــات 
  ).قائد فرق اإلسعاف األويل( ، وينقل الوضع لقائد العمليات )اإلسعاف األويل

 .مرت  150-100املسافة الوسطية بني كل مركز إسعايف والذي يليه هي حبدود  -3
مرت فعندها ال داعي لوجـود مركـز إسـعاف  300ت املسافة بني مكان الكارثة و املشفى امليداين أقل من يف حال كان -4

 .متأخر وفرق نقل متأخر، ويف هذه احلالة تنقل مهام مركز اإلسعاف املتأخر إىل مركز اإلسعاف املتقدم 
قلبــه متوقــف فإننــا نضــعه جانبــًا نــبض، لكنــه وصــل إىل مركــز اإلســعاف املتقــدم و + يف حالــة مصــاب كــان لديــه تــنفس  -5

ونبــدل شــريطته بشــريطة ســوداء، إال إذا مل يكــن هنــاك مصــابني ســواه يف مركــز اإلســعاف املتقــدم فعنــدها يــتم إجــراء 
CPR  له. 

 .بناء املخيم هو مسؤولية جلنة الكوارث -6
 : درجات استنفار  3لدينا  -7

  طبيعي أخضر 
  رفع درجة اإلستعداد و احتمال وقوع كارثة أصفر 
  وقوع الكارثة بالفعل و البدء بتنفيذ اخلطة أمحر 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 

  

 

 
 
  التاسعالفصل 

  

  تتمات في اإلسعاف األولي
  
  
 
 
  
  

 
  



  

 

91 سیارة اإلسعاف: 
  :المنارة  .1

  طوال فرتة تنفيذ املهمة اإلسعافيةنشغل منارة السيارة .  
 خالل املباراة توفرياً للبطارية ، لكن يف إسعاف املالعب نطفئ املنارةاملنارة تعمل خالل تنفيذ املهمة تبقى عادة.  
 تنتهي املهمة عند العودة إىل املركز. 
 سبب ذلك هو أن املنارة ستصبح أعلى من ن سائقها لن يرى املنارة عندها و ال تلتصق بالسيارة اليت أمامك أل

  .مستوى مرآته 
  :الزمور  .2

 لشرطي عندما إىل أن ا ني ألنه يساعدنا على فتح الطريق، إضافةنستخدم زمور اإلسعاف عندما نكون مستعجل
 .يف فتح الطريق يسمع الزمور سيساعد

 احمليط ئد للزمور إال أنه مزعج للمصاب و على الرغم من وجود فوا. 
  ً عب على السيارات اليت أمامنا فتح إذا كان هناك ازدحام كثري حبيث يص استخدام الزمور خيضع للمنطق، مثال

 .يق لنا فإننا نستخدمه بشكل متقطعالطر 
 إمنا زمور متقطع و اجللطة ال نستخدم زمور مستمر و يف حاالت الصرع أو اضطراب املصاب أ. 
 يستخدم من فرتة ألخرى لزيادة اإلنتباهيوجد زر يعطي زمور أسرع ،.. 
 ألن الزمور تعدد مصابني، توقف تنفس، إيقاف الزمور بعد الدخول للمشفى، إال يف حاالت توقف قلب يتم ،

  .داخل املشفى معناه أن خيرج أطباء الطوارئ الستقبال املصابني من اخلارج 
  :المكرفون  .3

  أمامنا عندما يرتبك السائق الذي ) ابتعد حنو اليمني ( نستخدمه لتوجيه تعليمات للسيارات أمامنا.  
  مينع أن نسب أو نستخدم ألفاظ بذيئة جيب أن نكلم األشخاص بأدب، و. 
  ميكن استخدام املكرفون للتكلم مع الشرطي. 
  رفعه أو خفضه ( ميكن التحكم بارتفاع صوت امليكرفون. (  

  :المحمل ذو الدواليب  .4
  هذا احململ له قفل ملنعه من احلركة.  
  القفل مث نسحب احململ ذراعإلخراج احململ من السيارة نشد .  
 مث نثبته من جهة القدمني القفل الداخلي ىل أن تالمس رجله األمامية الداخليةيتم إدخال احململ بشكل مائل إ ،

. 

  

 

 ميكن رفع احململ ليصبح نصف جالس. 
   1+  2يتم محل املصاب إىل هذا احململ بطريقة امللعقة. 
 صاب داخل احململ خالل النقل احململ له ذراعان جانبيان لضمان بقاء جسم امل. 
  ملصاب على احململ نرفعها بعد وضع ابإنزال ذراع احململ من جهة احلمل، و قبل وضع املصاب على احململ نقوم

 .من جديد
  مسعفني  4إلدخال احململ وعليه املصاب إىل السيارة حنتاج: 

o  سعفني عند رفعهيساعد امل، ميسك احململ من ذراع الرأس و )الكشاف(مسعف داخل السيارة.  
o  ن إحدى يديه من جهة رأس مسعفان على جانيب احململ ميسك كل منهما باحململ من جهته حبيث تكو

 ).املسعف جبهة اليسار هو السائق(املصاب واألخرى من جهة قدميه 
o القائد(سعف من جهة قدمي املصاب م(. 
  بعد إدخال احململ: 

o  جيلس جبانب احململ: الكشاف.  
o  يذهب إىل مكانه خلف عجلة القيادة: ) ميكن أن يكون أحد املسعفني(السائق.  
o  جيلس جبانب الكشاف:  نياملسعفأحد.  
o جيلس يف الكرسي األمامي جبوار السائقيقوم بإغالق الباب اخللفي و :  الفرقة قائد. 
  يتم تنزيل احململ بشكل معاكس.  

  :المحمل المطوي  .5
  ً   .على طوله يوجد حممل ثاين يكون مطويا
 نستخدم هذا احململ يف األماكن اليت يصعب إدخال احململ ذو الدواليب إليها.  

  :الملحقات  .6
  دروج+ خزانة  
 اسطوانة أكسجني  
 خمدة  
 شرشف  
 حرام 
 حقيبة إسعاف 
 جبائر ثابتة  



  

 

92 إسعاف المالعب الریاضیة: 
  :مباریات كرة القدم  2-1- 9
  مسعفني وغالباً ما يكون  4اضية نستخدم فقط الري، لكن يف األلعاب مسعفني 5-4تتألف فرقة اإلسعاف عادة من

  .مسعفني  4، و لكننا نصر على املستطاعيطالبون بشخصني فقط أي تقليل العدد قدر احلكام منزعجني و 
 يف مكان  افة إىل الناحية اإلعالمية، لذلك نضع سيارة اإلسعافهو تقدمي اإلسعاف األويل باإلض اهلدف األساسي

  .هذه هي مهمة قائد الفرقة واضح و ظاهر للكامريا و 
  يف حال كان احلكم متعاونًا ووضعنا ذلك ن يتم التمركز مع احلكم الرابع و أغلب األحيايف :مكان توضع املسعفني

  .نه حيقق السرعة األكرب يف التدخلذلك األفضل ألقرب خط املنتصف و 
  املنتصف أقرب ما ميكن خلط التماس وليس جبانب املسعفني وذلك  عند خط يوضع عادة :مكان توضع احململ

  .ألجل السرعة 
  اخ خب+ أربطة + كيس ثلج + حقيبة إسعاف  :األدوات الالزمة ) ً ) + لن حنتاجه ألن معاجل الفريق لديه خباخ  غالبا

  .scoop+ حممل 
 احة  عندما نرى إشارة من حكم السعند حدوث إصابة ما ال ندخل إالحكم الساحة، و هي مراقبة  مهمة املسعفني

ذلك ألنه ليس من الضروري أن تكون مجيع اإلصابات حباجة إلسعاف حيث و ، حيث يشري بيديه بإشارة حممل
  .حاالت الوقوع مقصودة من قبل الالعب حىت يرتاح أو يتسبب بإنذار لالعب اخلصم ¾ تكون 

 ب معرفة أن كل فريق يكون معه طبيب أو معاجل يوجد معه  جين حنقق السرعة الالزمة بالتدخل و عند استدعائنا جيب أ
  .كامل املعدات 

  نقل فقط + دورنا في أغلب الحاالت يكون حمل.  
 مبدأ عدم التحيز(ه فيق له أو نقدمينع أن يقوم أحد املسعفني بتشجيع أحد الفرقني أو التص(.  
  طريقة التدخل:  

 ليت يريد أن يتم وضع احململ فيهاايقف يف اجلهة ركض قائد الفرقة باجتاه احلالة و ي.  
 أي عكس جهة وضع احململ ويقف يف اجلهة املعاكسة للقائد يركض الكشاف خلف القائد ،.  
 جلهة اليت ا(حيمالنه حسب ما اتفقا عليه مع قائد الفرقة قبل املباراة سعفني املتبقيني باجتاه احململ و يركض امل

ذلك إلظهار تنظيم الفرقة أمام ، مث يدخالن باحململ برأسه و )ليسرىسيحمل منها كل منهما وبأي يد اليمىن أو ا
  .الناس 

  قوم مث نيسأله الكشاف عن حالته عدون األشخاص من حوله و الكشاف أمام احلالة يبعندما يصل القائد و

  

 

  . 3 – 2 – 1مع العد السريع تقدمي إسعاف باحلمل دون تثبيت أو 
 ي فقطبواسطة اجلسر النريلند يتم محل املصاب.  
 نطبق على املصاب على بعد مرت من اخلط مث نفحصه و  ضعهنألقرب منطقة قريبة خلط امللعب و  مث يتم النقل

  .اإلسعافات األولية 
  ا تثبت بسهولة أكرب) جبائر ثابتة (يف حال كان يوجد يف السيارة جبرية للكاحل أو الساق أو املعصم   . فإ
  الكشاف ومسعف، ويبقى القائد واملسعف عند وجود ضرورة لنقل املصاب يذهب مع املصاب بالسيارة فقط

  .يشكالن فرقة إسعاف وحدمها اآلخران يف امللعب و 
 مث ننقله فحص نبض داخل امللعب، فحص تنفس، فحص وعي : طبقإلصابة فقدان وعي نيف حال كان نوع ا ،

  .التحريك قدر اإلمكان راعي يف محل و نقل املصاب عدم ون
 أصيب من قبل العب آخر فسقط فاقداً الوعيالعب ت اإلصابة يف امللعب يهمنا كثرياً قصة اإلصابة كيف حاال ،

ينشأ (هو يركض وقع فجأة على األرض ممكن أن تكون إصابته نتيجة تشنج عضلي أحد و  العب مل يضربهأو 
ذي يؤدي حلدوث تقلص عضلي وبالتايل تقلص عضلة ال يف العضالت lactic acid من ارتفاع محض اللنب

ً ، )القلب أال يكون السبب هو التشنج العضلي حيث ميكن أن يكون لديه مرض قليب أو نزيف  ومن املمكن أيضا
  .يف الدماغ أو ارجتاج أدى حلدوث غياب وعي 

  يف حالة توقف القلب ألحد املصابني يطبق لهCPR مع حركة كاملعتاد.  
  إليقاف الشغب فمهمتنا الشرطة قد تضطر ، فأتواجد دائمًا يف مكان آمن و ننتظر: شغبيف حال وجود

  .املسعفني  سعاف املتضررين و بنفس الوقت محايةإ

  :مباریات كرة السلة  2-2- 9
  جتري املباريات يف صالة مغلقة و بالتايل ال ميكن إدخال سيارة اإلسعاف إىل امللعب.  
 إال إذا كانت على أرض امللعب ال ندخل احململ  ً املصاب خيرج من امللعب لوحده  حالة املصاب تتطلب ذلك ، فغالبا

.  
  فيما عدا ذلك ال يوجد اختالف عن مباريات كرة القدم.  

  :بطوالت ألعاب القوى  9-2-3
 امللعب  بالتايل ال ميكن إدخال سيارة اإلسعاف إىلاأللعاب يف مجيع أجزاء امللعب و  جتري.  
 حبيث يراها مجيع الالعبني تستطيع فيه مراقبة معظم األلعاب، و  ركز الفرقة يف مكانتتم.  
  أكثر اإلصابات هي شد عضلي أو جروح بسيطة.  



  

 

  داخل حقيبة اإلسعاف ) مضاد تشنج( خباخ حاميو  )خمدر(جيب تواجد خباخ بارد.  

93  التسممات:  
   هو كل مادة إذا دخلت اجلسم بكمية كافية أدت إىل حدوث اضطراب مؤقت فيه أو إىل الوفاة :السم .  
  أنواع التسممات:  

 .التسممات الغذائية .1
 .األدوية املتناولة بكميات كبرية .2
 .....)منظفات منزلية ،مبيدات حشرية، مركبات برتولية، الرصاص، الزرنيخ( مثل : مواد مصنعة .3
 ).لدغات األفاعي والعقارب( مسوم حيوانية  .4
 .األخبرة والغازات السامة .5
  .التعرض لألشعة .6
 مالحظات:   

 عند تناول   هناك بعض املواد اليت تعترب غري سامة أو خفيفة السمية، وذلك ألن أعراض التسمم التظهر إال
الصابون، منظفات : من هذه املواد نذكر. كميات كبرية منها، وعند ظهور هذه األعراض تكون بسيطة نوعًا ما

اجللي، الشامبو، الشمع، العطور والكولونيا، صبغة الشعر، أعواد الثقاب، مانعات احلمل الفموية باإلضافة إىل 
  .بعض األغذية مثل الشوكوال

 ة، حيث منيز حالتنييشكل الزئبق حالة خاص:  
  .يكون بشكل أخبرة وهو سام جداً، وهو قد حيدث يف املعامل: االستنشاق .1
حيث يكون سامًا جداً عندما يتم تناوله بشكل أمالح الزئبق، يف حني يكون غري سام : التناول اهلضمي .2

  .عندما يكون بشكل زئبق سائل
 راض خالل دقائق إىل ساعة، يف حني أن هناك بعض هنالك بعض املواد أو التعرضات اليت تؤدي إىل ظهور األع

  .املواد اليت يتأخر ظهور أعراضها إىل عدة ساعات
 طرق دخول املادة السامة إىل داخل اجلسم:  

  )اهلضم(عن طريق الفم  .1
 عن طريق اجللد  .2
 )االستنشاق(عن طريق التنفس  .3
  )جهاز الدوران(عن طريق احلقن   .4
 أعراض التسمم:  

  

 

  :أعراض هضمية -1
  وإسهال وأمل يف البطنإقياء : ً  .تسببها كل السموم املتناولة عن طريق اهلضم تقريبا
 يسببها التسمم باحلديد ومبضادات التخثر وبعض أنواع النباتات كاخلروع: الدم يف الرباز. 
 يسببها التسمم الغذائي، املبيدات، بذور اخلروع واملعادن الثقيلة: اإلسهال الشديد. 

  :أعراض تنفسية -2
 يسببها الدخان الناتج عن حرق املواد، الغبار، أخبرة املواد البرتولية: السعال. 
 مبيدات احلشرات، : صعوبة التنفسCO. 
 بسبب املواد السامة اليت تسبب فقدان الوعي وانسداد جمرى التنفس باللسان الرخو، أو : توقف التنفس

اري التنفسية بسبب زيادة املفرزات القصبية واللعابية بتأثري املادة السامة مما  .يسبب انسداد ا
  :أعراض عصبية -3

 يف كثري من التسممات: الصداع والدوار. 
 بسبب التسمم باملهدئات واملنومات واملخدرات، مضادات احلساسية: اهلمود والنعاس. 
 بسبب التسمم باملعادن الثقيلة، املبيدات، عضات األفاعي اليت تسبب مسية عصبية: الضعف والتعب. 
 سبب التسمم بالكحول ومضادات احلساسيةب: اهلذيان. 
 بسبب التسمم باملبيدات احلشرية: االختالجات. 

 :أعراض قلبية دورانية -4
 بسبب التسمم بأدوية خافضة للضغط أو باملعادن الثقيلة: هبوط ضغط. 
 بسبب التسمم ببعض األدوية : اخلفقان. 

 :أعراض حسية -5
 احلدقتني تشوش الرؤية، الرؤية املزدوجة، تغري حجم: العني. 
 طنني، اضطراب التوازن، صمم: األذن. 
 شم روائح نتنة، ضعف حاسة الشم أو فقدها: األنف. 
 أمل األسنان، جفاف الفم، سيالن اللعاب: الفم. 

 :أعراض بولية تناسلية -6
 انقطاع البول أو حدوث تعدد البيالت. 
 بسبب التسمم بأدوية هرمونية: اضطراب الطمث. 
 تلون البول  



  

 

 بشكل عام بغض النظر عن طريق التعرض إسعاف التسمم:  
  .)وصول املادة السامة إىل اجلسم(إيقاف التعرض اخلارجي  -1
  .تتمة فحص املصاب بشكل طبيعي وخصوصًا التنفس والنبض وإتباع اخلطوات اإلسعافية املناسبة -2
  .اإلجراء املناسب ذحاول التعرف على املادة السامة الختا -3
  .الصدميةتاليف احلالة  -4
  .التقليل أو منع امتصاص املادة السامة أو منع وصوهلا إىل داخل اجلسم -5

إحضار  ه عن حادثة التسمم، واطلب منهمحاول أن تأخذ قصة تفصيلية من املريض أو أهل املريض أو من مرافقي
  .ب هلا إن توفر ذلكاملادة السامة اليت مت تناوهلا إن أمكن للتأكد منها يف املشفى وإعطاء الرتياق املناس

  
 إسعاف التسمم حسب طريق التعرض:  

  ):عن طريق جهاز اهلضم(حالة التسمم بلعًا  -أ
القيء لديه، إمنا نؤمن له  ضإذا كان املصاب فاقد الوعي أو كان خيتلج فال نقدم له أية مواد عن طريق الفم وال حنر 

  .طريق التنفس والنقل إىل املستشفى
  .املوجودة يف فم املصاب ومنعه من تناول املزيد من املادة السامةميكن إزالة املواد 

عن طريق حتريض القيء أو إعطاء الفحم الفعال؛ حيث حنرض القيء : التقليل أو منع امتصاص املادة السامة
 ً بة للفحم ، أما بالنس) من بالنسبة للمسعفالنتباه إىل أن هذا اإلجراء غري آمع ا( عن طريق دغدغة اللهاة ميكانيكيا

  .الفعال فيفضل أن يعطى بعد إفراغ املعدة بتحريض القيء أو غسل املعدة ويف ما يلي تفاصيل إعطاء الفحم الفعال
كغ من وزن اجلسم عن طريق الفم وذلك بعد حل حمتويات / غ 1اجلرعة البدئية تكون عادة : اجلرعة وطريقة اإلعطاء

) يف كأس ونصف ماء(وسطيًا حوايل قارورة من الفحم الفعال  غ يف كأس ونصف ماء، أي 30القارورة واليت هي 
للبالغ، وميكن إذا عرف مقدار السم أن يعطى الفحم الفعال مبقدار عشرة ) كؤوس ماء  3يف (للطفل، وقارورتان 
  .زمالبعدها ينقل املصاب إىل املشفى لتلقي العالج الطيب ال. أضعاف وزن السم

   :احلاالت التاليةمينع إعطاء الفحم الفعال يف 
  إذ يتوضع  الفحم الفعال يف الشقوق اليت أحدثتها املادة الكاوية ): احلموض والقلويات(ابتالع املواد الكاوية

 ً   .وبالتايل جيعل نتائج التنظري اهلضمي العلوي صعبا
 يب عوضاً قد حيدث عند تناول حبوب احلديد لكونه يكون بشكل أمالح واألفضل تناول احلل: التسمم باحلديد

  .عن الفحم الفعال
 املصاب فاقد الوعي أو الذي خيتلج.  

  

 

 ومن الصعب على املسعف أن يشخصها، لذلك يفضل عدم : انفتال األمعاء أو انسداد السبيل املعدي املعوي
 .إعطاء الفحم الفعال عند الشك بذلك

  
  :بعض احلاالت 

  الترياق  اإلجراء المتبع في التدبير  اسم المادة
  فحم فعال  حرض القيء  األسربين

  فحم فعال  حرض القيء  باراسيتامول
 .ال حترض القيء خلطر االستنشاق: طريق اهلضم   البرتول ومشتقاته

 يف حال توقف  إجراء التنفس االصطناعيهواء نقي، : طريق االستنشاق
 .التنفس

 أبعد املالبس امللوثة، أغسل بكثرة باملاء والصابون: طريق اجللد والعني.  

  فعالفحم 

   حرض القيء  احلديد وأمالحه
  اعط حليب

  ال تعط فحم فعال

إال يف حالة (  ال حترض القيء وأعط ماء أو حليب: طريق اهلضم   احلموض والقلويات
التسمم حبمض الكربيت، فال جيب إعطاء املاء ألن ذلك يزيد من 

 .)خطورة محض الكربيت
 وقف التنفسيف حال ت تنفس اصطناعيهواء نقي، : طريق االستنشاق.  
 املاء والصابون أبعد املالبس امللوثة، أغسل بكثرة ب: طريق اجللد والعني

  .)عدا التسمم حبمض الكربيت(اغسل العني بالسريوم امللحي 

  ال تعط فحم فعال

 .ال حترض القيء: طريق اهلضم   سوائل التنظيف
 يف حال توقف التنفس تنفس اصطناعيهواء نقي، : طريق االستنشاق.  
  أبعد املالبس امللوثة، أغسل بكثرة باملاء والصابون : اجللد والعنيطريق

  اغسل العني باملصل

  فحم فعال

  فحم فعال  حرض القيء  األطعمة الفاسدة
ً   الفطور   فحم فعال  حرض القيء يف حال إسعاف املريض سريعا
  فحم فعال  )دقيقة 40 - 30عندما يسعف املريض خالل (حرض القيء   كحول



  

 

  .ال حترض القيء يف حال التعرض عن طريق اهلضم  الفوسفوريةاملبيدات 
  أبعد الثياب امللوثة واغسل اجلسم والشعر وحتت األظافر باملاء 

  انتبه أال تلوث نفسك

  فحم فعال فقط

 .ال حترض القيء وأعط ماء أو حليب: طريق اهلضم   ماء جافيل
 يف حال توقف التنفس تنفس اصطناعيهواء نقي، : طريق االستنشاق.  
 أبعد املالبس امللوثة، أغسل بكثرة باملاء والصابون : طريق اجللد والعني

  .اغسل العني باملصل

  ال تعط فحم فعال

  الدجيوكسني
  )دواء قليب(

قد تسوء األعراض بتحريض القيء نظراً لتحريض اجلملة (حرض القيء 
  )نظري الودي

  ال تعط فحم فعال

ال يفيد إعطاء   القيء، اعط حليب للمريضال حنرض   اليود
  الفحم الفعال

  فحم فعال  حرض القيء  الزرنيخ
  ):عن طريق جهاز التنفس(حالة التسمم باالستنشاق -ب
  ينقل املصاب مباشرة إىل اهلواء الطلق وبعيداً عن الغاز السام وتفك املالبس الضيقة املشدودة ملساعدته على

  .التنفس
  حالة توقف التنفس فيطبق عندها التنفس االصطناعي أو اإلنعاش القليب الرئوي يف حال قد يواجه املسعف هنا

 ً   .توقف القلب أيضا
  قد تكون احلالة صعوبة يف التنفس، فيساعد املسعف املصاب يف تنظيم تنفسه ويشجعه على التنفس، وهنا يفيد

  )يف سيارة اإلسعاف(إعطاء األوكسجني للمصاب 
 لة الصدميةاالستمرار بتاليف احلا.  
  :حالة التسمم عن طريق اجللد -ج
 نزع الثياب امللوثة باملادة السامة لوقف التعرض هلا.  
  دقيقة على األقل، ويكون الغسيل بتيار ماء مستمر ومباشر  15-10من ) يفضل املاء والصابون(الغسيل باملاء

، حتت األظافر وخاصة يف حاال ، عميقًا ت التسمم اجللدي بالتعرض ملادة  على اجللد، والغسيل يكون دقيقًا
ً (كيميائية بكمية كبرية    ).يف معمل مثال

 ال تستعمل أي مواد كيميائية على اجللد. ال تغسل بغري املاء والصابون.  
  جيب االنتباه إىل عدم وضع املاء على محض الكربيت بأي طريقة ألن وضع املاء مع محض الكربيت يؤدي إىل

  

 

  .على اجللد و بالتايل جيب جتفيف مكان اإلصابة زيادة األذية النامجة عنه 
  :تلوث العني -د
 متسك األجفان بوضعية تبعيد.  
  تغسل العني املتعرضة للسم مباء له درجة حرارة الغرفة) ً ويكون بشكل خفيف ومستمر، ) ليس ساخنًا أو باردا

  .ميكن استعمال مصل فيزيولوجي عوضًا عن املاء
 ليمة إىل العني املصابة وحنو اخلارجيكون الغسيل من جهة العني الس.  
  ً   .ال تستخدم أي مواد كيميائية على العني إطالقا
  .لة التسمم عن طريق اللدغ أو العضحا -هـ

94  اللدغات واللسعات:  
1  الحرق الناجم عن قنديل البحر: 
  األعراض:  

 أمل شديد حارق  .1
 عالمات احلالة الصدمية .2
 الشعور بالغثيان واإلقياء  .3
 صعوبة التنفس .4
  طفح جلدي  .5
  اإلسعاف :  

 .جتفيف مكان املنطقة املصابة جيداً مبنشفة مث يغسل جيداً ويدلك مبطهر  .1
  نضع خل ممدد على مكان اإلصابة .2
 .ينقل املصاب إىل املشفى  .3

2  لسعة العقرب و لدغة األفعى: 
  .ليست كل العقارب سامة إال أن بعضها يسبب عند املصاب أعراض خطرية 

  األعراض:  
  .مكان اللسعة  أمل شديد يف .1
 .عالمات احلالة الصدمية ، وقد يفقد املصاب وعيه  .2
 .شعور بالغثيان واإلقياء  .3
 .أحياناً أمل يف البطن  .4



  

 

 اضطرابات عصبية .5
 اضرابات يف ختثر الدم .6
  الناجتة عن اللدغة ومنها  عوامل تؤثر على شدة االضطراباتهناك عدة:  

 . سرعة امتصاص اجلسم  للدم ووصوله للدورة الدموية .1
 . حجم املصاب  .2
3.  ً  وقت العالج باملصل املضاد للسموم ، وهنا يعترب عامل الوقت هام جدا
  يعتمد اإلسعاف هنا على حماولة تأخري وصول السم اىل القلب وانتشاره يف اجلسم :اإلسعاف 

  النسيج ال جترح مكان اللدغة ومتص الدم فذلك ال يفيد على اإلطالق فالسم مبجرد اللدغ يكون قد انتشر يف
حتت اجللد، كما أنه ال ميكن حتديد العمق الذي وصلت إليه أنياب األفعى أو إبرة العقرب، إضافة إىل أن اجلرح 

 :والعض واملص ملوقع اللدغة ميكن أن يسبب
  . حتويل مكان اللدغة من جرح بسيط إىل بليغ أو إىل نزف -1
مبدأ احلماية  -3. صدمية لدى املصابيسبب أمل شديد للمصاب وقد يساهم ذلك يف تطوير احلالة ال -2

  .للمسعف مينعه من ذلك فهو ال يعرف ما السم وما آلية تأثريه ومن املمكن أن يؤذي نفسه
  أربطة عريضة ومتينة بني كل مفصلني يف الطرف امللدوغ ما بني اللدغة والقلب 3ضع.  
  وعندما تنتهي من فكها ) فاألقرباألبعد عن القلب فاألقرب (دقيقة بالرتتيب التايل  15فك األربطة كل

  .مباشرة تعود وتربطها بالرتتيب نفسه، وذلك جتنبًا النقطاع الرتوية عن العضو
  ،األفضل أن جيلس واألطراف متدلية(امنع املصاب عن أية حركة إطالقاً واجعله يستلقي فقط دون حراك (

احلركة هو من أجل جتنب تنشيط وحبيث يكون الطرف امللدوغ يف مستوى اجلسم أو أخفض منه، إن منع 
  .الدورة الدموية وانتشار السم يف اجلسم

  توضع كمادات باردة فوق مكان اللسعة. 

  ينقل املصاب إىل املشفى إلعطاءه املصل املضاد لسم العقارب. 
3  عضة الحيوانات : 
 ب رعايــة طبيــة ســريعة وأكثرهــا شــيوعًا عضــات الكــالب ، وهــذه اجلــروح تكــون عميقــة وحتــدث تشــققًا يف اجللــد وتتطلــ

 .وفعالة ملنع انتقال املرض نظراً لتنوع زمر اجلراثيم املوجودة يف فم الكالب 
 يف بعض احلاالت تسبب عضات الكالب اإلصابة بداء الكلب. 

َلب   :الَك

  

 

 هو مرض خطري يؤدي إىل الوفاة إذا مل يتم القضاء على العوامل املمرضة قبل ظهور األعراض.  
 الكلب اليت تعيش يف سوائل جسم احليوان املصاب مبا فيه الدم واللعاب يسبب املرض فريوسات.  
  إذا متت العضة فيفضل أن يؤخذ الكلب لفحصه والتأكد من خلوه من املرض، ويف حال مل نتمكن من فحص

 ً   .الكلب وكان هناك شك بإصابته فيجب أن يعطى املصاب لقاح الكلب وقائيا
  أسابيع 8 – 4مدة حضانة املرض.  
 عراض األ:  

o يف البداية قد يكون هناك حرارة خفيفة وأمل مكان العضة.  
o  أيام من ظهور املرض تظهر بعض األعراض السلوكية مثل رهاب املاء، فعلى الرغم من العطش  10قبل

الشديد فإن جمرد االقرتاب من املاء أو رؤيته أو مساع صوته تثري تقلصات شديدة يف العضالت ويف احلجاب 
  .ويظهر العديد من األعراض النفسية مثل اهللوسات والتومهات. احلاجز

o تتطور االختالجات العضلية ويظهر الضزز واحنناءات العمود الفقري.  
o  ا تثبط بعض الوظائف األساسية مثل التنفس عند وصول الفريوسات إىل املراكز العصبية مثل الدماغ فإ

  .ويؤدي إىل الوفاة
 وي أنواع عديدة من اجلراثيم اليت قد يؤدي دخوهلا إىل الدورة الدموية إىل حدوث إن لعاب اإلنسان حيت :مالحظة

  .إنتانات خطرية جداً ومهددة للحياة
  واليوجد عالج معروف لداء الكلب عند وصوله إىل املراحل النهائية . 
  اإلسعاف : 

ً إذا كان اجلرح بسيط .1    :ا
  نسمح للدم باخلروج.  
  يط و ينقل إىل املشفىاجلرح البس إسعافيعامل معاملة.  

 .حناول إيقاف النزيف  :ًا مرتافق مع نزيفإذا كان اجلرح بليغ .2
4  لسعة النحلة : 
  وجيـــب إزالـــة اإلبـــرة مـــن دون ) كـــذلك فـــإن النحلـــة متـــوت(يف حـــال قرصـــة النحلـــة فـــإن اإلبـــرة تبقـــى يف مكـــان القرصـــة

 . عصرها، ويتم ذلك بواسطة كرت أو ملقط
 أي عملية شق يف اجللد ال تستخدم سكني أو مشرط أو. 
 مث يطهر مكان اللسعة بالكحول.  
 دف إخراج السم، وإمنا عامل مكان القرصة معاملة اجلرح البسيط   .ال تعصر مكان القرصة أبداً 



  

 

 ميكن وضع كمادات باردة على مكان القرصة.  
 رصــة وظهــرت أعــراض عــادة ال حيتــاج املصــاب بقرصــة النحــل أيــة إجــراءات أخــرى، ولكــن إذا حتســس املصــاب مــن الق

عندئـــذ جيـــب أخـــذ املصـــاب إىل املستشـــفى خوفـــاً مـــن تفـــاقم ) شـــرى، امحـــرار وانتفـــاخ مكـــان القرصـــة، أمل(التحســـس 
  .التحسس

  أما يف حال قرصة الدبور فيعامل بنفس الطريقة مع العلم أن إبرة الدبور ال تبقـى يف مكـان القرصـة كمـا يف حالـة قرصـة
  .النحلة

95 الوالدة الطارئة :  
 وال مساعدة لديه من طبيب أو قابلة أو ممرضة، د املسعف نفسه أمام إمرأة يف طور املخاضقد جي. 
  وهنـا يكفـي املسـعف أن يـدرك مـا جيـب .. تم بالغالب على خـري مـا يـرامتوالوالدة بالطبع ليست مرضاً من األمراض بل

والنزيــف بعــد الــوالدة لــدى ، التــنفسعجــز الوليــد عــن : وأيــن مصــادر اخلطــر ومهــا، أن يفعلــه ومــا جيــب عليــه أال يفعــل
  .السيدة احلامل

  :لمحة وجيزة عن الوالدة .1
  :متر الوالدة الطبيعية بأطوار ثالثة هي

  طور ما قبل الوالدة: الطور األول  
  اية وهي الفرتة اليت تبدأ فيها التقلصات الرمحية الفعالة أو ما يعرف بالطلق بالظهور عند احلامل لدى اقرتاب 

طقت : ا يعرف بالعامية أو م(يتمزق خالله جيب املياه  ،آالم بطنية ماغصة متتد حنو أسفل الظهر وهي. محلها
زقه داللة متعادة الوسط املالئم حلياة اجلنني، و الذي يشكل األمينوسي و  جيب املياه حيتوي السائل، و )مية الراس

ً ا التمزق حبواما حتدث الوالدة بعد هذ على قرب حدوث الوالدة، وعادة   .يل الساعتني وسطيا
  ــا فعالــة جيــب أن حتــدث ثالثــة تقلصــات خــالل مــدة كــل تقلصــة  دقــائق 10وحــىت يقــال عــن هــذه التقلصــات أ

ـــة ونقـــل املريضـــة . ثانيـــة 20 – 15  ءملشـــفى أو اســـتدعاإىل ادور املســـعف يف هـــذا الطـــور هـــو االنتظـــار واملراقب
  .ساعة 24مع العلم أن هذا الطور قد ميتد لـ ، القابلة

  اجلس املهبلي(يتعذر على املسعف حتديد قرب حدوث الوالدة باعتباره غري مؤهل للقيام بالفحص النسائي( ،
ا الشديد باإلضافة إىل وصف املرأة إىل شعورها بإحساس يشبه احلاجة إىل  وإن اشتداد التقلصات وتقار

قد يساعد املسعف على  ، ما سبق)هذا اإلحساس ناتج عن انضغاط نسج احلوض برأس اجلنني(التغوط، 
 .حتديد بدء املرحلة الثانية 

 عندئــذٍ نضــع املــرأة بالوضــعية ال طــال طريــق الوصــول إىل املشــفى وأحســت املــرأة بقــرب حــدوث الــوالدةيف حــ ،
وتكـون ركبتاهـا منثنيتـني وفخـذاها مبعـدتني علـى سـرير ، دد األم على ظهرهـان متأتكون هذه الوضعية بو  النسائية

  

 

املنطقـة نقـوم بتطهـري و  ،مقعد مسـتطيل أو حـىت علـى األرض بعـد وضـع عـدة طبقـات مـن البطانيـاتأو حممل أو 
 .نستعد للمرحلة التالية التناسلية قدر اإلمكان و 

  أن يقوم مبا يلياملسعف على:  
 .أن يطمئن األم ويؤمن هلا الراحة يف موضع منعزل ونظيف إذا تيسر ذلك .1
 . املذكورة أعاله ضعية النسائيةبالو وتكون ، أن ميدد األم على ظهرها .2
 .يضع حتتها  شرشفاً أو منشفة نظيفة .3
4.  ً دوء وأال تبذل جهدا   .ينصحها أن تتنفس 
 طور الوالدة: الثاين طور ال 
 وهـو (ي يبدأ من بداية ظهور رأس اجلنني، وينتهي خبروج كامل أجزاء جسـمه، إن ختلـص الـرأس و هو الطور الذ

يشــكل النقطــة الصــعبة يف الــوالدة حيــث أنــه بانتهــاء مرحلــة ) مــن احلــاالت%  97اجلــزء املتقــدم مــن اجلنــني يف 
  .دقائق إىل ساعة 10ا الطور من يستغرق هذ. تتم بقية املراحل بصورة سريعة وسهلة دون مشاكل ختلص الرأس

 مث ومع س يف البداية فقط أثناء التقلصاتر الرأيظه ، ً   .بأكمله تقدم الوالدة يظهر الرأس تدرجييا
  عندها ينتهي الطور الثاين درجة مث يندفع اجلسم تلقائيًا و  90 ر رأس اجلننييدو. 

بعـدها يقـوم  حبيث يرتكز قفـا اجلنـني علـى عانـة األم مـن األمـام، الرأس عادة أول ما خيرج من رأس اجلنني هو قفا
وأخرياً الذقن ويكون عندها الرأس حبركة دورانية متمفصالً على نقطة ارتكازه حبيث يربز اجلبني مث العينني واألنف 

مع تقدم الوالدة يدور رأس الطفل إما حنو اليمـني أو . الطفل ناظراً إىل شرج األم أي أن اجتاه الوجه حنو األسفل
حنو اليسار حبيث يصبح ناظراً إىل باطن فخذ األم مث تتظاهر الكتف العليا عادة وخترج حتـت ثقـل الـرأس وينـدفع 

 ً   ).دون احلاجة إىل الشد( جسم الطفل بعدها تلقائيا
  حيـث أنـه يتوجـب علـى : الالفع) الكبس(خالل الطور الثاين بتشجيع املرأة وتعليمها كيفية احلزق يقوم املسعف

ــة التقلصــة  أنحتــس بــاقرتاب التقلصــة أن تتأهــب و  املــرأة عنــدما ً (تبــدأ بــاحلزق مــع بداي يف هــذه  مــن املفيــد أحيانــا
  .)سط السيدةالظروف استخدام كلمات قريبة من و 

  علــى املســعف أن يبتعــد عــن املمارســات الشــائعة املغلوطــة مثــل الضــغط علــى بطــن األم أو شــد الطفــل مــن أحــد
 .د تؤدي إىل اختالطات شديدة دائمةذراعيه ألن هذه املمارسات ق

 ال جيـــب بـــأي حـــال مـــن األحـــوال أن حيـــاول املســـعف والدة ال جيـــب التـــدخل بـــأي طريقـــة و يف حـــال تعـــذرت الـــ
ا ميكن أن تنقذ الطفل، تذكر أنك مسعف ولام أي أداة الاستخد ً طبيب تسعتقاده بأ  . ا

 إذا كـان احلبــل السـري ملف ً ق حـول رقبــة الطفـل جيــب علــى املسـعف أن حيــاول إرخـاء احلبــل السـري بــإمراره فــو  وفــا
  .رأس الطفل حلمايته من االختناق



  

 

  الصطوراخل: الطور الثالث: 
 ــه الفــرتة الالزمــة خلــروج املشــيمة واألغشــية اجلنينيــة  وهــو الطــور مابعــد الــوالدة الــذي يلــي خــروج الوليــد ويقصــد ب

  .ويدوم بني عدة دقائق ونصف ساعة) اخلالص(
  حيـث نضـع الطفـل مبسـتوى أعلـى قلـيالً مـن جسـم األم ، يقوم به املسعف هنا هو ربـط احلبـل السـريأول إجراء

ً سم وس 15نقوم بربط احلبل السري بعد سرة اجلنني بـ و    .طيا
 حيـث أن الصـرخة األوىل الـيت يقـوم (مل تصدر منه الصرخة األوىل بعدها نتأكد من سالمة املولود ومن بكائه فإذا

مبـص املفـرزات املتجمعـة يف أنفـه وفمـه بواسـطة عنـدها جيـب أن نقـوم ) ا الطفل هي الشـهيق األول لـه يف احليـاة
القلـيب الرئـوي كمـا  ت التنفس االصطناعي أو اإلنعـاشخطوا ، فإذا مل يستجب نقوم بإجراءإجاصة مطاطية طبية

 .سبق 
  إن توقــف نبضــانه قــف نبضــان احلبــل الســري نقــوم بقصــه، و عنــد تو

تمــد عليــه يف احلصــول علــى األكســجني، يعــين أن الطفــل مل يعــد يع
عـد الربطـة نربط احلبل السري ربطة أخـرى ب: ونقوم بالقص كما يلي

، مث نقــوم  5األوىل بــ  نســتخدم يف (بـالقص بــني الــربطتني ســم تقريبــًا
 .)الربط خيوط طبية معقمة

  إن ختلـــص املشـــيمة و انفكاكهـــا مث خروجهــــا هـــي النقطـــة األخطــــر
تطـاول بمة خبـروج دفقـة دمويـة مـن املهبـل و علـى حيـاة األم يف هـذه املرحلـة حيـث أننـا نسـتدل علـى انفكـاك املشـي

أي حماولـة لشـد املشـيمة ألن هـذه احملـاوالت قـد بشـكل عـام جيـب أن نتجنـب احلبل السري خـارج جسـم األم، و 
م الــذي قــد يــؤدي إىل وفـــاة هــو انقــالب الــرحاملشــيمة التــام إىل اخــتالط خطــري و تــؤدي يف حــال عــدم انفكــاك 

 ، لذلك نقـوم بانتظـار خـروج املشـيمة مث حنفظهـا يف وعـاء نظيـف ريثمـا نعرضـها علـى الطبيـب ليتأكـد مـناملريضة
 .الرحم عدم بقاء أي قطعة يف داخل

   وهــو الــرحم الــذي يــتقلص ويعــود قاســيًا ) كــرة األمــان(ريثمــا نصــل إىل املشــفى نتأكــد مــن تشــكل مــا يســمى بـــ
تشكل كرة األمان ضروري للوقاية مـن حـدوث نـزف و ) جنسه وكأنه مثانة ممتلئة كبرية احلجم(ويتوضع يف احلوض 

 .اخلالص 
 مــا يطلـق عليــه  ال نقـوم بإزالــة الطبقـة الــيت حتيطـه أواإلمكـان و ه يف بطانيــة نظيفـة قــدر نقـوم باالعتنـاء بالطفــل فنلفـ

، مث نضــع ه مــن االنتانــات ريثمــا نصــل للمشــفىتقيــن هــذه الطبقــة حتــافظ علــى حرارتــه و ، ألاســم الطــالء الــدهين
 .ليسمع ضربات قلبها اليت اعتاد عليها أثناء احلمل كما هو على صدر والدته لتحضنه و   الطفل

  ما سبق ال يقوم به املسـعف عـادة وإمنـا الطبيـب املخـتص، وحنـاول قـدر املسـتطاع تـاليف التـدخل يف والدة بوجـود

  

 

  .طبيب أو مركز طيب قريب
  :االت خاصة ح .2

تنقـل وبالسـرعة القصـوى إىل املشـفى بعـد وضـعها يف ، إن حدث للمرأة احلامل نزيف يف أي وقت مـن أوقـات محلهـا .1
 .ن وتلف بالبطانيات وضع أفقي وفخذاها مضمومتا

علـــى املســـعف أال يفاجـــأ إن شـــاهد طفـــالً ثانيـــًا خيـــرج بعـــد الطفـــل األول ألن احلمـــل التـــوأمي لـــيس أمـــراً خارقـــًا أو  .2
 ً   .وغالبًا ما تكون املرأة احلامل على علم بذلك، استثنائيا

96  مالحظات حول استخدام األدویة:  
  .أو الصيديل  يفضل دائمًا استخدام الدواء بعد وصفه من قبل الطبيب .1
  .إن الدواء سالح ذو حدين لذلك جيب أن يستعمل حسب املقادير املناسبة دون زيادة أو نقصان  .2
 .وبعيداً عن الشمس  20ْ – 10ْجيب حفظ الدواء يف مكان درجة حرارته  .3
 .ورمي األدوية املنتهية صالحيتها EXPوتاريخ انتهاء الصالحية  MFDاالنتباه الدائم إىل تاريخ إنتاج الدواء  .4
 .وضع األدوية بعيداً عن متناول يد األطفال  .5
توجـد : ثالً قبل إعطاء أي دواء جيب أن يسأل املريض عن سوابق إعطائه هذا الدواء وفيمـا إذا كـان يتحسـس لـه فمـ .6

 . تتحسس من البنسلني لذلك يفضل قبل إعطائه إجراء اختبار التحسس شخاصنسبة قليلة من األ
 .جيب عدم إعطاء أي دواء للحامل أو املرضع قبل استشارة الطبيب  .7
 . عدم إعطاء الطفل جرعات دوائية خمصصة للكبار  .8

97 أمراض متفرقة:  
  :آالم البطن الحاد 1- 7- 9

  :يف كل حاالت آالم البطن اليت يشتبه فيها باحلاجة إىل اجلراحة
  التشخيص و تفاقم احلالة لكي ال خنفي األعراض مما قد يسبب ضياعيمنع إعطاء المسكنات. 
 بسبب احتمال احتياج املصاب إىل عمل جراحي إسعايف ال نعطي المصاب ماء . 

  
  :الم القرحة الهضمية .1
 االمل يف منتصف اجلزء العلوي من البطن ي ً  .عديةامليف حال حدوث نزف يف القرحة  صبح شديدا
 حمرضات االمل: 

  الضغط النفسي-1



  

 

  و املشروبات الغازية  تناول احلد واحلوامض-2      
  الصيام-3      
 مالوكس(مضادات احلموضة  بتناول يتحسن(... 
 ان ختشب البطن واالمل الشديد املرتافق مع اقياء دموي وخروج دم زفيت مع الرباز يدل على نزف يف القرحة. 

  :التهاب المرارة .2
  االمينينتشر للكتف الربع العلوي األمين من البطن و  يف )قولنجي(أمل شديد.  
 منتصف حافة الضلع السفلي األمين، نطلب من  نا حتتنضع اصابع): عالمة موريف(خيص عالمة مساعدة للتش

  .يتأمل املريض أثناء الشهيقف ،باصابعناشهيق مث نضغط  املريض أخذ
 سعافية جيب نقله فورا للمشفى الجراء عمل جراحيحالة إ  
 :التهاب الزائدة الدودية الحاد  .3
  دية هي عضو طوله بضعة سنتيمرتات يتدىل من أول املعي الغليظ ومن حتت آخر املعي الدقيق الزائدة الدو.  
  األعراض والعالمات:   

وإذا ضـغطنا علـى اجلـزء ، الذي يبدأ من حول السرة مث ينتقل إىل اجلزء األمين واألسفل من الـبطن : األمل البطين  .1
  .) عالمة ماك بورين(حيدث األمل فيه من البطن األمين السفلي 

  .غثيان وإقياء  .2
ً ارتفاع يف احلرارة  .3   .أحيانا
  قد حيدث نتيجة االنتان انثقاب الزائدة يتلوه حدوث التهاب بريتوان معمم وهي حالة خطرة :االختالطات.   
 االسعاف:  

 . عدم إعطاء المسكنات .1
  .ايصال املريض إىل املشفى بالسرعة املمكنة .2

 ) :القولنج الكلوي(وية الحصاة الكل .4
 حصيات شاذة تظهر يف الكليتني أو قد تستقر يف احلالب أو املثانة عند مرورها : تعريف 
  العوامل املسامهة يف تشكل احلصاة:  

 نقص شديد يف إفراز البول .1
 تبدل تركيز البول .2
 ركودة البول .3

  

 

اري البولية .4  بعض األمراض مثل التهاب األمعاء والتهابات ا
 لعادة نقص شرب السوائل أن تشارك يف تكوين احلصاةميكن  .5
  .قد يكون السبب جمهول  .6
  األعراض والعالمات:  

  . الذي يتظاهر بشكل أساسي يف اخلاصرة والذي قد خيف بعد مرور احلصاة) : املغص الكلوي(األمل  .1
  .بول مدمى  .2
 ايصال املريض إىل املشفى بالسرعة املمكنة : االسعاف.  

 :حاالت متفرقة 
 ) :الشمس(ضربة الحرارة  2- 7- 9
  إصـابة حيــدث فيهــا اضــطراب شــديد يف آليــات تنظــيم احلـرارة يف الــدماغ بســبب تعــرض اإلنســان للحــرارة لفــرتة طويلــة

  )..التعرض للشمس مدة طويلة ، داخل مكان مقفل فيه حرارة شديدة التواجد(
  األعراض والعالمات :  

 .  درجة مئوية 41-40ارتفاع حرارة شديد قد يصل حىت  .1
 .صداع ودوار .2
 .هذيان .3
 .تعرق .4
  .إقياء أحياناً  .5
  اإلسعاف :  

  .وضع املصاب يف الظل  .1
 .حترير املسالك التنفسية  .2
 .وضع كمادات باردة على الرأس وعدة مواقع من اجلسم  .3
 .إذا كان واعيًا نقدم له ماء بارد ليشربه  .4
 .النقل إىل املشفى  .5

 

  :إحتشاء الدماغ  3- 7- 9
 قد يؤدي لتموت هو انسداد يف أحد الشرايني الدماغية :  تعريف

  .جزء من النسيج الدماغي



  

 

  توجد عدة أسباب الحتشاء الدماغ من أمهها :األسباب: 
  .......فرط شحوم الدم ، البدانة، التدخني، إحتشاء القلب، التصلب العصيدي

  األعراض والعالمات :  
شـعور بصـداع ودوار كمـا قـد يفقـد املصـاب وعيـه مـع ظهـور شـلل ولكن قـد يسـبقه ، يظهر االحتشاء بشكل مفاجئ

  .يف إحدى مناطق اجلسم وذلك حسب الشريان املصاب وكذلك املنطقة الدماغية اليت يغذيها 
  اإلسعاف :  

أمـا إذا كـان غائـب عـن الـوعي فيوضـع بوضـعية ، ميدد املصاب يف وضـع أفقـي ويرفـع رأسـه وكتفـاه إذا كـان واعـي  .1
P.L.S  

  .املشفى بسرعة مع املراقبة  ينقل إىل .2

 : ھجمة الربو الحادة  4- 7- 9
  من ضيق التنفس حتدث نتيجة تضيق يف الطرق التنفسية  ةنوب :تعريف. 
  بشكل أساسي  صعوبة التنفس :األعراض. 
  االسعاف : 

 . SSPنضع املريض بوضعية النصف جالس  .1
 .حنرر املسالك التنفسية لديه  .2
 .املشفى  مننعه من بذل أي جهد ريثما نصل إىل .3
 .نسأله عن دوائه ونعطيه إياه الذي يكون غالباً على شكل خباخ  .4

 :الداء السكري  5- 7- 9
  املعثكلة(سكر الدم نتيجة نقص إفراز هرمون األنسولني من البنكرياس  مرض مزمن حيدث فيه ارتفاع :تعريف . ( 

  ديسي ليرت/لغم120-80نسبة سكر الدم طبيعيًا  
ملـغ ممـا يـؤدي حلـدوث اضـطراب  500 – 400حتـدث عنـدما تصـل نسـبة السـكر إىل  :نوبة ارتفاع السكر  - 1

يف فـم املـريض وهـذه حالـة ) رائحـة األسـيتون(يف الوعي والتنفس وتسـرع يف النـبض مـع ظهـور الرائحـة الكيتونيـة 
  .خطرة جيب هنا نقل املريض إىل املشفى بسرعة إلعطائه األنسولني 

لســابقة وتنــتج عــن إعطــاء جرعــة زائــدة مــن األنســولني أو تعطــى نفــس وهــي أخطــر مــن ا :نوبــة نقــص الســكر  - 2
الكمية املعتادة لكن دون تناول طعام بعدها مما يؤدي إىل تعرق املريض وتسرع النبض واضـطراب يف الـوعي قـد 

 .ينتهي بالسبات وهنا إذا كان املريض واعي نعطى له ماء حملى بالسكر ريثما نصل إىل املشفى 

 : Hepatitis B لبائيالتھاب الكبد ا 6- 7- 9

  

 

  إن التهاب الكبد البائي)B (ة جيدة ءلى العمل بكفاعجيعله غري قادر رض يصيب الكبد و هو م.  
  بإجناز كم هائل من الوظـائف ، حبيـث أننـا حنتـاج إىل بنـاء مصـانع تغطـي مسـاحة الكـرة األرضـية و تعمـل الكبد يقوم

نتانـات إنه يقاتـل اإلحيث سنوات حىت تستطيع إجناز الوظائف اليت ينجزها كبد إنسان واحد طوال حياته  10ملدة 
  .. احلاجة ترب أيضًا خمزنًا للطاقة يطلقها عندالسموم و األدوية الضارة من الدم و الكبد يع و يلغي و يوقف النزف ،

  التهاب الكبدB  حيدثه فريوس هو فريوس التهاب الكبدB .  
 التهاب الكبد البائي أعراض :   

 التعب  .1
 أمل يف البطن .2
 ارتفاع درجة احلرارة .3
 فقدان الشهية  .4
  اإلسهال .5
 بول غامق .6
 براز كاشف اللون  .7
 اصفرار اجللد و العينني .8
  أية أعراض هنالك كونتقد ال  .9
 كيف ميكن أن ينتقل التهاب الكبد البائي :  

وبالتايل ميكن أن وي الدم ، السائل املن: املصاب  اإلنسانعن طريق خمتلف سوائل جسم  Bينتقل التهاب الكبد 
  :ينتقل التهاب الكبد عن طريق 

  املصاب اإلنساناالتصال اجلنسي مع  .1
  .مشاركته باإلبر الطبية  .2
  .معقمةالوشم بأدوات غري  .3
  .عن طريق فرشاة األسنان  .4
  .عن طريق شفرات احلالقة  .5

  : Bيسبب انتقال التهاب الكبد  فال أما ما يلي
  .املصاب  اإلنسانمصافحة  .1
  .املصاب اإلنسانعناق  .2



  

 

   .املصاب اإلنساناجللوس بقرب  .3

  من التهاب الكبد البائي ميكن الوقايةكيف :  
   مــن  يــهيف صــحة جيــدة ليحماجلســم كــون يأخــذه عنــدما ميكــن  لقــاحو اللقــاح هــو : أخــذ لقــاح التهــاب الكبــد

ــال الطــيب مجيــع األطفــال  .جــرع 3لقــاح التهــاب الكبــد البــائي عــن طريــق  ذيؤخــحيــث  املــرض والعــاملني يف ا
  . عليهم أن يأخذوا هذا اللقاح

 االمتناع عن املعاشرة اجلنسية للشخص املصاب.  
 احلالق يستخدم شفرة حالقة جديدة جعل.  
 م الشبة عند احلالقنياستخدا جتنب.  
 ذر من الوشمحلا tattoo .  
 تأكد من تعقيم أدوات طبيب األسنان ال.  
  اآلخرين ابرهم الطبية ةشاركامل عدم.  

  Hepatitis C  التھاب الكبد التائي 7- 7- 9
  الفريوسييعد التهاب الكبد )C ( األوىل مـن مـن أسـباب التهـاب الكبـد املـزمن املهمـة، ولـيس لـه أعـراض يف املراحـل

ً أي أنه ال يسبب التهاب(اإلصابة اليت متر عادة دون أن يعرف املصاب حبدوثها  ً حاد ا   )يف الكبد ا
  كيفية انتقال العدوى:  

ــالطرق   تنتقــل العــدوى مــن الشــخص املصــاب إىل الســليم عــن طريــق الــدم امللــوث بــالفريوس املعــدي، ويكــون ذلــك ب
  :التالية 

 .)C(التهاب الكبد فريوس ب أخذ دم منقول مصاب .1
  .املشاركة يف اإلبر املستعملة حلقن األدوية املخدرة .2
الوخز أو اجلرح الالإرادي بإبرة أو مشرط ملوث بالفريوس أثناء العمل يف املختربات أو يف غرف العمليات أو  .3

 .غسيل الكلى  للعاملني يف
الوشم أو احلجامة بإبر غري معقمة، أو احلالقة مبوس ملوث بدم  .4

 مصاب بالفريوسشخص 
ً اجلماع اجلنسي، وهذه الطريقة ليست مهمة جد .5 ، ألن الفريوس ا

ال يوجد بكثرة يف سوائل اجلسم، ولذلك فإن انتقاله ال حيصل 
 .بصورة مؤكدة

  .ذ اجلنسي الشذو  .6

  

 

أو  ي تنتقل العدوى بفريوس التهاب الكبد مبصافحة أو معانقة الشخص املصاب باملرض أو حامل الفريوس املعدال
  .اجللوس جبانبه

  األعراض:  
عــادة مــن أيــة أعــراض وقــت حــدوث العــدوى، وتظهــر  )C(ال يشــتكي املصــاب بفــريوس التهــاب الكبــد مــن النــوع 

  .األعراض فيما بعد، أي عند حتول اإلصابة إىل التهاب مزمن
  :كي منها املصاب تومن األعراض اليت يش

  .اإلحساس بالتعب العام واإلرهاق .1
  .القيءالغثيان و  .2
  .ضعف الشهية .3
  .آالم يف البطن .4
  .إسهال .5
  .ارتفاع يف درجة احلرارة .6
لـون فـاتح، كمـا  ولون البـول أصـفر غـامق، والـرباز ذيصبح  حيثكم املادة الصفراء يف الدم، الريقان وهو ترا  .7

  .ترتفع أنزميات الكبد
مــن حــاالت العــدوى بــالفريوس، % 75إىل إصــابة مزمنــة يف حــوايل  C تتحــول اإلصــابة بالتهــاب الكبــد الفريوســي

مــنهم بتليــف الكبــد يف املراحــل املتقدمــة، كمـا أن نســبة معينــة مــن املرضــى يصــابون بســرطان % 20ويصـاب حــوايل 
  .الكبد نتيجة اللتهاب الكبد املزمن

  الوقاية:  
  .األسنان وأمواس احلالقة اخلاصة باآلخرين اةجتنب استخدام فرش .1
  .جتنب املخدرات وخاصة اليت تستعمل عن طريق احلقن .2
  .جتنب استعمال احلقن وأدوات التحليل للسكر اليت سبق أن أستعملها شخص آخر .3
ً استعمال الواقي أثناء اجلماع إذا كان الطرف اآلخر مصاب .4   .)C(بالتهاب الكبد الفريوسي  ا
  . االبتعاد عن العالقات اجلنسية الشاذة .5
ال الصحياحلذر أثناء  .6   .التعامل مع الدم امللوث بالنسبة للعاملني يف ا
  .) اجلروح(لبس قفازات أثناء التعامل مع الدم يف احلوادث  .7
  . حىت اآلن Cمل يكتشف لقاح خاص بالتهاب الكبد الفريوسي  .8

 



  

 

  : AIDSمتالزمة العوز المناعي المكتسب  8- 7- 9
  تعريف:  

 AIDS  هو اسم املرض الذي يسـببه فـريوس يـدخل اىل اجلهـاز املنـاعي ويعطـل وظائفـه فيصـبح اجلسـم غـري قـادر
  .على مقاومة األمراض مما يؤدي اىل اصابات انتهازية مميتة وسرطانات تسبب الوفاة 

  يسمى الفريوس الذي يسبب مرض اإليدز بفريوس نقص املناعة البشريةHIV 

  اما كلمةAIDS  فهي اختصار: 
                )(Acquired Immuno Deficiency Syndrome   

  ما هو فريوسHIV :  
يعـيش مضـطراً داخـل خاليـا اجلسـم مـن ) ملـم 1/10000(فريوس اإليدز هو فريوس صغري جداً يصل حجمـه اىل 

يـدخل اليهـا وهو مغلف بغالف خارجي يتألف من بروتينات خاصة به يتعلق بواسطتها باخللية ل، أجل تكاثره وبقائه
  .كما يوجد داخل الفريوس بروتينات ضرورية لتكاثره ، 

يعــيش الفــريوس داخــل خاليــا املصــاب وهــو متواجــد يف مجيــع ســوائل جســمه كاللعــاب والــدم والــدمع والعــرق والــرباز 
  .ولكن بكثافة متفاوتة فهو موجود بكثافة عالية يف الدم واإلفرازات التناسلية ،والسوائل اجلنسية 

 تقل فريوس اإليدز كيف ين:  
  :هناك سوائل أساسية يدخل عن طريقها الفريوس اىل جسم اإلنسان وهي 

عن طريق السوائل 
  التناسلية

حيــــث يســــتطيع الفــــريوس ، اإلتصــــال اجلنســــي وخاصــــة غــــري احملمــــي مــــع شــــخص مصــــاب 
وتــزداد خطــورة . الــدخول اىل جمــرى الــدم عــن طريــق املهبــل أو القضــيب الــذكري أو الشــرج 

ونســبة اإلصــابة إذا كــان أحــد الشــريكني مصــابًا بــأمراض جنســية أخــرى ممــا يســهل دخــول 
  .واجلروح املوجودة على اجللد  اىل سوائل اجلسم من خالل القروح HIVفريوس 

 .نقل دم ملوث اىل شخص سليم  .1   عن طريق الدم
 .بر اليت حتتوي على الدم املصاباإلستخدام املشرتك للحقن واإل .2
 .استخدام أدوات حادة أو ثاقبة دون تعقيمها  .3
  .من األم احلامل اىل اجلنني عن طريق املشيمة  .4

  كيف الينتقل فريوس اإليدزHIV :  
  ثياب شخص مصاب باإليدز أواستخدام أدوات كان قد ملسها ارتداء. 

  السكن والنوم يف نفس الغرفة مع شخص مصاب. 

  

 

  معانقة شخص مصاب. 

  املشاركة يف محام السباحة مع شخص مصاب. 

  السفر يف حافالت مزدمحة مع شخص مصاب. 

  عندما يسعل أو يعطس عليك شخص مصاب. 

  مصاب املشاركة بالطعام والشراب مع شخص. 

 العناية مبريض اإليدز وقد تطور عنده املرض عند تطبيق األنظمة الصحية األساسية. 

  تطبيق اإلسعافات األولية ملصاب اإليدز إذا مت اتباع املمارسات اآلمنة. 

  لسع احلشرات والبعوض. 

  التقبيل والقبلة الفموية. 

  مراحل تطور مرض اإليدز:  
  :املرحلة احلادة  .1

رشح حيث ترافق هـذه األعـراض دخـول أي بكرتيـا أو ، وهن ، يرافقها تعب وحرارة  يوم 15 – 2وتستمر من 
وتكون كمية الفـريوس قليلـة وميكـن ايقـاف ، وتعمل أجهزة املناعة فيه ضد هذا الفريوس ، فريوس غريب للجسم 

  .تأثريه على اجلسم
  .خربية فيه سلبيةأشهر و تكون التفاعالت امل 3يوم إىل  15من :  مرحلة الصمت املخربي  .2
ً  املرحلـــة الصـــامتة .3 ـــدو  10تـــدوم حـــىت  : ســـريريا ســـنوات حيـــث يفقـــد اجلســـم قـــوة جهـــاز املناعـــة فيـــه تـــدرجييًا ويب

 ً ا تكون إجيابية الشخص يف هذه احلالة طبيعي متاما   . أما إذا أجرى الفحوصاتاملخربية فإ
  تدوم حوايل سنة واحدة وتبدأ أعراض املرض واألمراض اإلنتهازية بإصابته  :مرحلة األعراض  .4
  .اليستطيع املريض مغادرة فراشه مث املوت  :املرحلة املتالزمة  .5
  عالمات مرض اإليدز :  

  هنــاك عالمـــات رئيســية وثانويـــة لكنهــا عامـــة وشــائعة يف أمـــراض أخــرى لـــذلك جيــب فحـــص دم املــريض لتأكيـــد
 .التشخيص 

  العالمات الرئيسية:  
 باملئة من وزن اجلسم  10فقدان أكثر من  .1
 .حرارة مرتفعة ألكثر من شهر  .2



  

 

 .إسهال مزمن ألكثر من شهر  .3
 ) .إعياء ( تعب حاد مستمر  .4

    العالمات الثانوية:  
 .سعال مستمر ألكثر من شهر  .1
 .تعرق غزير أثناء الليل  .2
 .طفح جلدي مع حكة  .3
 .قروح فموية  .4
 .قالع فموي .5
 .اإلصابة بالقوباء أو العقبول  .6
 .عقد ملفاوية منتفخة  .7

وأمهها مرض السل واألورام ، وعندما تزداد حدة اإلصابة يصبح الشخص معرضًا لعدد من األمراض اإلنتهازية 
  . اخلبيثة 

  ـــدز اليوجـــد يف الوقـــت احلاضـــر أي لقـــاح حيمـــي مـــن الفـــريوس والعـــالج شـــاف لـــه إذا أصـــيب  :عـــالج مـــرض اإلي
 لكن هناك ما يدعى باملعاجلة املركبة وهي عبارة عن جمموعة من األدوية املتعددة تؤدي اىل إطالة حياة.  الشخص به

  . املريض
والوجه السليب هلذه املعاجلة يكمن يف الثمن الباهظ هلذه األدوية والبعيد عن متناول الكثـري مـن املصـابني عـالوة علـى 

  .إضافة اىل األعراض اجلانبية املزعجة ) حبة يف اليوم 20( اجلرعة الكبرية منها 
  كيف حنمي أنفسنا من مرض اإليدز:  

والبحـث املسـتمر ، إن التعليم العام الذي يعلـم النـاس كيفيـة جتنـب اإلصـابة هـو أكثـر الطـرق فاعليـة ملنـع اإلصـابة بـه 
لراهنــة وعلــى وحتســني عمليــات فحــص ونقــل الــدم ستســاعد مجيعهــا علــى التعامــل مــع احلالــة ا، عــن عــالج للمــرض 
   .التخطيط للمستقبل 

  
98  العین(دخول األجسام الغریبة في فتحات الجسم ،

  ):األنف والحنجرة،األذن
  :دخول أجسام غريبة إلى العين .1
 الذي يغلـق العـني بشـكل تلقـائي لـدى اقـرتاب أجسـام غريبـة إىل العـني  )الرتميش(رغم تزود العني مبنعكس القرنية

  

 

ا تتعرض لإلصابة باألجسام   :الغريبة اليت تدخل إليها فإ
  : الصلبةاألجسام الغريبة   .1

 ً    ....أشواك رفيعة، معادن،زجاج، وهي غالبًا ما تكون قطع حجر صغرية جدا
  : الكيميائيةاألجسام الغريبة   .2

وبعضـها ، بعضها مـواد خاملـة كالـذهب والفضـة والبالتـني، كثرياً ما تتعرض العني لتأثري عدد من املواد الكيميائية
  .اد فعالة كيماويًا كاحلديد والنحاس واألمحاض والقلويات السائلةمو 
  األعراضيؤدي دخول هذه األجسام إىل العني إىل حدوث جمموعة من :  

 أمل .1
 عدم القدرة على فتح العني .2
 غزارة إفراز الدمع .3
 تشوش رؤية .4
  اإلسعاف:  

 دئة املصاب .1
 .الداخلية باجتاه اخلارجيةمن اجلهة إزالة اجلسم األجنيب من العني بواسطة تعريضها لتيار لطيف من املاء  .2
 .وضع مرهم مضاد حيوي يف العني .3
 وضع ضماد للعني إلراحتها ووقايتها من تأثري العوامل اخلارجية  .4
 .مراجعة املشفى .5

 :دخول أجسام غريبة إلى األذن .2
  مقد يدخل األشخاص وخاصة  .األطفال أجسامًا أجنبية خمتلفة يف آذا
 ــة يــتم إدخاهلــا إىل األذن عــن طريــق العمــد كحبــا العــدس أو احلمــص أو اخلــرز أو  تإن معظــم األجســام األجنبي

 ....القطع الصغرية املعدنية والبالستيكية أو البقايا القطنية ألعواد التنظيف وقطع الورق 
 ويًا وهذا نادر أما األشيع فهو دخـول بيـوض احلشـرات الـيت سـرعان مـا أما دخول احلشرات إىل األذن فيكون عف

 .تتحول لريقات خترب األذن وصوالً إىل الدماغ 
 األعراض  :  

 وجود قصة دخول جسم غريب يف األذن .1
 أمل أذين شديد  .2
 .طنني مزعج خاصة يف حال دخول حشرة .3



  

 

 .نقص السمع .4
 .سيالن أذين قيحي عند حدوث االلتهابات .5

كان اجلسم األجنيب حشرة فتقتل عن طريق إغراقها بواسطة تقطري زيت الزيتون يف األذن أمـا يف  ذاإ :اإلسعاف 
ويف كلتــا احلــالتني جيــب إجــراء غســيل إســعايف لــألذن عنــد . بــاقي األجســام األجنبيــة فــال يوضــع شــيء يف األذن

  . الطبيب األخصائي باألذن واألنف واحلنجرة
 :دخول أجسام غريبة إلى األنف .3
  نظـــراً لصـــغر حجـــم منخـــري األنـــف فـــإن األجســـام األجنبيـــة الـــيت تدخلـــه تكـــون عـــادة صـــغرية كحبـــات احلمـــص

 والفاصولياء أو بذور الكرز والفواكه أو اخلرز أو قطع األلعاب
  ميالً إلدخال ما يصل أيديهم إىل أنوفهم يهمألن لدسنوات  4تشيع هذه احلاالت عند األطفال بعمر. 
 األعراض :  

 .دخول جسم غريب يف األنف وجود قصة  .1
 .انسداد يف ذلك املنخر األنفي .2
 .قيحي ننت الرائحة من منخر واحد ن أنفيسيال .3
  اإلسعاف:  

األنـــف ملـــا حيـــدث ذلـــك مـــن أمل أو رعـــاف أو إدخـــال للجســـم  دم حماولـــة إخـــراج اجلســـم األجنـــيب مـــنيفضـــل عـــ
، عن طريق تشميمه غبار النشـاء أو الطحـنيعلى العطاس  إذا كان ممكنًا ميكن إجبار املصابو ، األجنيب عميقًا 

  .ليقوم باستخراج اجلسم الغريب بواسطة أدواته اخلاصةاألذن واألنف واحلنجرة و جيب مراجعة طبيب 
 :دخول أجسام غريبة إلى الحنجرة .4

ــا أجســام أجنبيــة يف الطــرق اهلوائيــة ونقــوم بإخراجهــا كمــا يف  حبــث تعامــل األجســام األجنبيــة يف احلنجــرة علــى أ
ب مراجعة املشفى إلجراء تنظري و القصبات فيجأما إذا دخلت أجسام صغرية إىل الرغامى أ التنفس االصطناعي

   .قصيب
99  علبة اإلسعافات المنزلیة :  

ــا يف تقــدمي اإلســعافات األوليــة الضــرورية ملســاعدة املصــاب ،  جيــب تــوفر هــذه العلبــة يف كــل منــزل نظــراً ألمهيــة حمتويا
  . الئحة بأهم حمتويات هذه العلبةي وسنذكر فيما يل

  منشفة نظيفة  .1
  .صابون بلدي يف علبة بالستيكية أو قارورة صابون سائل  .2
  .ملقط النتزاع األجسام الغريبة ، ملقط للضمادات ، مقص  .3

  

 

  .كيس قطن معقم  .4
  شاش معقم بأشكال خمتلفة  .5
  .قطع مربعة من الشاش حمفوظة يف أكياس معقمة  .6
  .بقياسات خمتلفة  لفافات من الشاش املعقم .7
  .لتطهري اجلروح ) و بوفيدون سافلون(سائل مطهر ممدد  .8
  .إيتيلي زجاجة كحول .9

  .بكرات الصق طيب بقياسات خمتلفة  .10
  .أشرطة الصق طيب لالستعمال الشخصي  .11
  كمامات + قفازات من النايلون أو املطاط لالستعمال مرة واحدة  .12
  سم 10-7-5أربطة مطاطية بعرض  .13
  .أربطة مثلثية  .14
  .ودرة تالك ب .15
  .وعاء صغري خمصص للقيء  .16
  .شاش فازليين إلسعاف احلروق  .17
  .ميزان حرارة وميزان ضغط  .18
  .ورقة وقلم  .19
 .قطعة قماش بعرض إصبعني  .20
  .فحم فعال .21
، صادات حيوية تستعمل حسب إرشادات الطبيب، حبوب مضادة لإلسهال، حبوب الباراسيتامول: أدوية  .22
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  املالحق
  1ملحق 

  
 مدونة سلوك ومبادئ الخدمة التطوعیة

I –  المبادئ األساسیة السبعة للحركة الدولیة للصلیب األحمر و الھالل األحمر:  

ً تقع على ع للمبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر اليت أعلنها املؤمتر الدويل العشرون  اتق كل متطوع مسؤولية العمل وفقا
  :، وهي1986لعشرين املعقود يف جنيف عام ااملؤمتر الدويل اخلامس و  تمدت يفاع، و 1965ليب األمحر يف فيينا يف عام للص
  :اإلنسانية  - 1

عيدين الدويل و هي تواصل جهودها على الصو . جرحى احلرب دون متييز بينهم  عن الرغبة يف إغاثة احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر انبثقت
  .التعاون و السالم الدائم بني مجيع شعوب العامل ومحاية احلياة وضمان احرتام الكرامة اإلنسانية وتعزيز التفاهم و من آالم اإلنسان التخفيف الوطين للوقاية و 

  :عدم التحيز  - 2
دفاحلركة الدولية للصليب األمحر و  ال متيز معاناة اإلنسان  إال إىل إزالة اهلالل األمحر بني القوميات أو األجناس أو األديان أو العقائد السياسية فهي ال 

ً تعطي او    . ألولوية للحاالت اليت تتطلب عمالً عاجال
 :الحياد  - 3
دالت متعلقة باملسائل السياسية والدينية اهلالل األمحر عن االشرتاك يف أية أعمال عدائية أو يف جماميع متتنع حركة الصليب األمحر و لالحتفاظ بثقة اجلو 

  .األيديولوجية والعرقية و 
 : االستقالل - 4

ختضع يما تضلع به من نشاطات إنسانية و رغم أن اجلمعيات الوطنية تعمل كأجهزة مساعدة للسلطات العامة فحركة الصليب واهلالل األمحر مستقلة و 
ل األمحر يف اهلالوجب مبادئ حركة الصليب األمحر و فإنه جيب عليها أن حتافظ على استقالهلا حىت تستطيع أن تتصرف مب. نني السارية يف بالدهاللقوا

  .مجيع احلاالت 
 :الطابع التطوعي  - 5 

  .اهلالل األمحر لإلغاثة التطوعية ال تسعى لتحقيق أي ربح الصليب األمحر و 
 :الوحدة  - 6

ا متاحة للجميع و  جيبيب األمحر أو للهالل يف كل بلد و ال توجد أكثر من مجعية واحدة فقط للصل   .شاملة لكافة أحناء القطر أن تكون خدما
 :العالمية  - 7
  .اجلمعيات بنفس احلقوق يف ظلها وتلتزم بالتعاون فيما بينها اهلالل األمحر حركة عاملية تتمتع كلاحلركة الدولية للصليب األمحر و  إن

II –  مبادئ الخدمات التطوعیة:  

  :يتعني على املتطوع يف الصليب األمحر و اهلالل األمحر أن يلتزم مبا يلي 
1-  ً   .تعزيز نشرها للحركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر و  للمبادئ األساسية العمل وفقا
  .منع إساءة استعماهلا مراعاة لوائح استخدام الشارة و  -2
  .العمل من أجل تقدمي أفضل اخلدمات التفاين و  -3
  .تقدات الدينية ، أو املعييز بسبب اجلنسية، أو العرق، أو اجلنس، أو اآلراء السياسيةأداء الواجبات دون مت -4

  

 

تمع  -5   . احرتام كل فرد يف ا
  .احرتام خصوصية من تساعد  -6
  .تعزيز التفاهم املتبادل  -7
  .االستجابة الحتياجات اآلخرين بطريقة إنسانية و مفعمة بالتعاطف  -8

III –  تعریف المتطوعین:  

م الطبيعيةأعماهلم اليت ، خارج نطاق املسامهة بطرق خمتلفةهم أفراد حياولون  المتطوعون أنشطة تعود بالنفع على ، يف أداء يتقاضون عليها أجراً ومسؤوليا
  .تشعرهم بالرضا دون أن ينشدوا من ورائها أي نوع من أنواع الربح أو املكافأة جمتمعهم و 

IV –  مسؤولیة المتطوعین:  

م إزاالعمل فيها و  األمحر اليت اختار تقع على عاتق كل متطوع مسؤوليات إزاء اجلمعية الوطنية للصليب وحنن حندد بعضًا . ء أولئك الذين يروم مساعد
  .من قبل كال اجلانبني  منها هنا، آملني أن ييسر ذلك فهمًا متبادالً 

  تذكروا بأنكم حني تعملون للصليب األمحر و اهلالل األمحر متثلون احلركة و مثلها السامية.  
  ً ا التطوعية وعلى اتفاقيات جنيف األربع والربوتوكوالت اإلضافيةعلى مدونة السلوك واملبادئ األس اطلعوا جيدا  . اسية للحركة وعلى فلسفة خدما
  ً  .الحتياجات اآلخرين  انتبهوا دائما
 ك وقبل أن تتخذوا أي قراراهلالل األمحر إذا انتابكم الشألمور املتعلقة بالصليب األمحر و التمسوا مشورة مجعيتكم الوطنية يف ا. 
 خرين على مساعدة أنفسهم ساعدوا اآل. 
 حاولوا أن تكونوا قريبني من الناس ستعدين لالضطالع بأية مسؤوليات و كونوا م. 
 حدوده واقعيني بشأن استعدادكم للعمل و  كونوا. 
 مواظبني يف أداء مهماتكم ن تؤدوا خدماتكم يف حدود قدراتكم، ولكن كونوا مرنني و اجتهدوا يف أ. 
  ا معلومات و كونوا مستعدين إلعطاء  .تقييم عن املهمة اليت تنفذو
 ا هدوا يف تعزيز مجعيتكم الوطنية وذلك عن طريق اطالعكم اطالعًا كامالً على أهدافها و اجت ا وسياسا  .غايا
  متحمسني حاولوا أن تكونوا إجيابيني و. 
  نوا عالقات عمل إجيابية مع زمالئكم املتطو ّ م وإدكو   .راك أمهية التفاعل معهم عني عن طريق حتسني االتصال 

V –  الفرص المتاحة للمتطوعین:  

اهلالل األمحر يف كل أحناء  تقدمها مجعيات الصليب األمحر و األنشطة اليتلعمل املتاحة للمتطوعني متنوعة وتشمل جمموعة واسعة من اخلدمات و إن فرص ا
  .العامل 

  ً   :كن بطبيعة احلال حتقيق بعضها أكثر من البعض اآلخر ميليت ميكن اعتبارها مثالية و من الفرص ا وفيما يلي بعضا
  تقدمي مهاراتكم و مواهبكم لفائدة احلركة.  
  معارف جديدة و تطويرها اكتساب مهارات و. 
  التوجيه أو التدريب ( املشاركة يف دورات تعود عليكم بالفائدة. ( 
 ميكن أن يكون ذلك يف و . يه على خري وجه وتستمتعوا بأدائهتعملوا ف اختيار مهمة ضمن اخلدمات املتاحة واكتشاف النشاط الذي ميكن لكم أن

، أو أو الصحة، أو الرعاية االجتماعية، أو اإلغاثة، ، أو التدريب، أو الشؤون الدولية، أو اإلدارة، أو الشؤون املاليةقسم الشباب، أو الدم، أو التنمية
 .براجمها  أنشطة مجعيتكم الوطنية و أي نشاط آخر يف

 لم كيفية مساعدة اآلخرين من خالل خدمات اجلمعية الوطنية املوجهة للمجتمع احمللي تع. 



  

 

  املشاركة يف عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث على الصعيد احمللي أو الدويل. 
  احللقات الدراسية واحللقات العلمية واملؤمترات و متثيل مجعيتكم يف االجتماعات. 
 اكل القيام بدور فعال يف حل املش. 

VI –  ما الذي ینبغي لمتطوع الصلیب األحمر االمتناع عن عملھ:  

  إنفاق موارد مجعيات الصليب األمحر أو اهلالل األمحر دون تفويض مسبق.  
  إساءة استعمال مركزه يف الصليب األمحر أو اهلالل األمحر لتحقيق فائدة شخصية. 
  حيصل مبوجبها على أرباح له أو لطرف ثالث االستفادة من مركزه لعقد صفقات خاصة أو عمليات بيع.  

VII –   ما ینبغي أن یعرفھ المتطوع:  

  :الشارتان  .1
  .على خلفية بيضاء ميثل العلم السويسري وقد عكس لوناه  الصليب األحمر

 ً   .للبلد الذي نشأت فيه احلركة  وقد اختريت هذه الشارة تكرميا
ا رمسياً  1963ملدينة جنيف عام و قد اعتمد املؤمتر الدويل  ييز الوحدات الطبية اتفاقيات جنيف لتم هذه الشارة، وأقر

  .األشخاص الذين توجب هذه االتفاقية محايتهم واملعدات و 
إلغاثة جرحى احلرب إبان احلرب من قبل اجلمعية العثمانية  1876فقد استعملت للمرة األوىل عام  الهالل األحمرأما شارة 

  .الروسية الرتكية
ك املركز اليت أصبحت متتل أيضاً شارة اهلالل األمحر  1929قرت اتفاقية جنيف لسنة و قد أ  . القانوين للصليب األمحر

 :استخدام الشارتين  .2
  الربوتوكولني اإلضافيني تخدام الشارتني ألغراض احلماية ولتمييز الوحدات واألشخاص وفقًا ملا جاء يف اتفاقيات جنيف و ميكن اس

  :ألغراض الحماية استخدام الشارتين 
، إذ أن الغرض من استخدامها هو أن تكون تناسب حجمها مع الشيء الذي متيزهأن يأوقات احلرب كبرية احلجم و  جيب أن تكون الشارة املستخدمة يف

التفاقيات  ات بتمتعها باحلماية وفقاً ت السلطاليت أقر ) العاملني واملعدات(الشارة لتمييز الوحدات الطبية  تستخدمو . ة بالنسبة للمقاتلني حىت من اجلومرئي
  .جنيف 

ً من حيث املبدأ ال تعرض شارة احلماية إو  ا تو . ال عند حدوث املنازعات املسلحة وتكون أرضيتها بيضاء دائما مبا (ستخدم لتمييز العاملني الطبيني هلذا فإ
الطبية اليت تتمتع باحلماية والعاملني الوحدات والنقل الطيب و ) املسلحةن اخلدمات الطبية للقوات يف ذلك أعضاء اجلمعيات الوطنية الذين يعملون ضم

اتفاقية جنيف األوىل، (لوطنية قواعد استخدام الشارتني يس اجلمعية اوتضع السلطات ول. شفيات اليت تنشأ مبوافقة السلطات، عالوة على مناطق املستفيها
  ) .39/  38املادتان 

  :يز استخدام الشارتين ألغراض التمي
ا ومكاتبها اإلدارية وخدمات النقل فيهاتستخدم الشارة  و هذا . لتمييز أعضاء اجلمعية الوطنية واملؤسسات واملعدات وكل ما هو عائد هلا ومستودعا

ا احلركة  من مسؤولية اجلمعية الوطنية وفقاً االستخدام يندرج ض   .للقواعد اليت اعتمد
ً (ًا غرية نسبييف وقت السلم جيب أن تكون الشارة صو    .جلمعية الوطنية أو أحرفها األوىلجيب أن تكون مصحوبة باسم او ) حبجم لوحة األمساء مثال
ة يف أوقات احلرب لغرض من املهم التأكد يف مجيع األحوال بأن الشارة املستخدمة ألغراض التمييز صغرية احلجم كي ال ختتلط مع الشارة املستخدمو 

  ) .44املادة ، ىلاتفاقية جنيف األو (احلماية 
  :شارتا الصليب األحمر و الهالل األحمر  .3

رمبا كانت شارتا الصليب األمحر و اهلالل األمحر أكثر الرموز شهرة يف   .العامل 

  

 

  .والرمز هو عنصر اتصال يستخدم لتمثيل جمموعة من األشخاص أو األشياء أو األفكار أو للداللة عليها 
لمون أن باستطاعتهم أن حيصلوا يف هم يعو . لتعرف على شاريت الصليب األمحر واهلالل األمحر وإن كانوا أمينيم ايسهل على الذين نسعى إىل مساعدو 

  .ظلهما على املساعدة واحلماية
  
 
 
 
  

  2ملحق 
  

 مبادئ أساسیة في الجراحة الصغرى
 :السيرنغات  - 1

  .طرق رمي السرينغ –كيفية التعامل مع السرينغ   –أنواع 
:السيرنغ و الكانبوالت و السكالفن قياسات رأس   

  أخضر – 21
  أسود – 22
  أزرق – 23
  أورانج - 25

 :األمبول  - 2
  مسكنات  –مضادات حيوية  –مجيع أنواع األدوية ( طبيعة األدوية-  ( 
  استخراج الدواء كيفية فتح األمبول و. 
 تدريب عملي. 

 :الفالغون - 3
  مضادات حيوية( طبيعة األدوية( 
 استخراج الدواء وخلط الدواء مع السائل و  كيفية فتح الفالغون. 
 تدريب عملي. 

 :أنواع الحقن  - 4
  :اختبار التحسس –أوالً 

 .ملاذا جنري اختبار التحسس -1
 .مكان و تقنية اختبار التحسس -2

  : Intra Muscularالحقن العضلي  –ثانيًا 
 ...) -مسكنات  –مضادات حيوية ( أنواع األدوية  -1
 .رضع –أطفال  –بالغني : مكان احلقن العضلي  -2
 .تقنية احلقن العضلي -3



  

 

 .تدريب عملي -4
  :   Sub cutaneous الحقن تحت الجلد   –ثالثًا 

   .)هيستاغلوبني -أدرينالني ( مضاد حساسية ( أنواع األدوية  -1
 .)أنسولني ( سكري  –) كليكسان  –هيبارين ( مميعات دم  -2
 .رضع –أطفال  –بالغني : مكان احلقن حتت اجللد  -3
 .حتت اجللد تقنية احلقن -4
 .تدريب عملي -5

  :Intra Venousالحقن الوريدي  –رابعًا 
 .شروط إعطاء احلقن الوريدي -1
 .أنواع األدوية -2
 .رضع –أطفال  –بالغني : مكان احلقن الوريدي  -3
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