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معلومات أساسية لإلسعاف األويلاملبادئ األولية لإلسعاففوائد دراسة اإلسعاف األويلالتعريف باإلسعاف األويل

 :الفصل األول

:التعريف باإلسعاف األويل

هو املساعدة الفورية اليت تقدم إلنسان أصيب حبادث أو مرض مفاجئ دف إنقاذ

.حياته ، اإلسراع يف شفائه ، ومنع حدوث مضاعفات أو عاهات دائمة له

:عوامل جناح عملية اإلسعاف منها

العناية جبسد املصاب ككل

العناية بنفسية املصاب

الترتيب السريع
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معلومات أساسية لإلسعاف األويلاملبادئ األولية لإلسعاففوائد دراسة اإلسعاف األويلالتعريف باإلسعاف األويل

:الفصل األول

:فوائد دراسة اإلسعاف األويل*

 مساعدة اآلخرين و مساعدة النفس ، كما يشكل الدارس لإلسعاف األويل احتياطياً هاماً يف حاالت النقص

الشديد يف املؤسسات الطبية
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معلومات أساسية لإلسعاف األويلاملبادئ األولية لإلسعاففوائد دراسة اإلسعاف األويلالتعريف باإلسعاف األويل

:الفصل األول

املبادئ األولية لإلسعاف

:الغرض من اإلسعافات األولية* 

إنقاذ حياة اآلخرين) 1

منع حدوث املضاعفات) 2

احلد من حدوث اإلعاقات أو العاهات الدائمة) 3

 

 

:من الذي جيب عليه معرفة املبادئ األولية لإلسعاف

معرفة هذه املبادئ اليت احتواها هذا الكتاب تعترب واجباً على كل فرد- 

جيب على الفرد أن يكون واعياً لإلسعاف األويل- 

جيب أن ال تقف قلة اإلمكانيات حائالً دون إسعاف املصاب- 

جيب إسعاف املصاب بسرعة وعناية تامة- 

إن املصاب يف خطر طاملا أنه يف منطقة اخلطر- 

عادة ما يكون املصاب قلقاً على حالته بعد اإلصابة لذا جيب علبنا أن ال خنربه مبدى خطورة إصابته- 

جيب استجواب املصاب وكذلك املشاهدين للحادث ويتم ذلك بسرعة ودقة-

جيب االنتباه مبا قد حيدث بعد فترة من اإلصابة-

لقيام بنقل املصاب إىل املستشفى بأقصى سرعةا- 

ألربعة أجهزةجيب علينا االنتباه دائماً 

 

اجلهاز العصيب*اهليكل العظمي*الدورة الدموية*اجلهاز التنفسي
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معلومات أساسية لإلسعاف األويلاملبادئ األولية لإلسعاففوائد دراسة اإلسعاف األويلالتعريف باإلسعاف األويل

:الفصل األول

معلومات أساسية لإلسعاف األويل

تقاس درجة احلرارة بعدة طرق، عن طريق الفم ، عن طريق اإلبط، عن طريق الشرج، وعن طريق: احلرارة
األذن

القلب يف الدقيقة الواحدة ميكن قياس النبض بعدة طرق الطريقة الشائعة) خفقات(هو عدد ضربات :  النبض
هي عن طريق إصبعي السبابة والوسطى على أحد الشرايني

والزفري خروج اهلواء) دخول اهلواء اجلوي إىل الرئتني وتبادل الغازان مع الدم (هو حركتا الشهيق : التنفس 
من الرئتني للهواء اجلوي ليتخلص مما ال يفيد اجلسم

18من :  مرة يف الدقيقة الكبار 35ـ25من : ويعين عدد مرات التنفس يف الدقيقة الواحدة األطفال : املعدل
 مرة يف الدقيقة وذلك يف الظروف العادية ويقسم البعض التنفس إلىل تنفس خارجي حيث يتم دخول20ـ

وخروج اهلواء إىل داخل وخارج الرئتني وتنفس داخلي تتم بواسطته تبادل الغازات على مستوى الشعريات
الدموية املغذية للرئتني

:التطهري والتعقيم 

هو استعمال مواد كيماوية لقتل اجلراثيم الضارة: التطهري 

هو العمليات اليت تؤدي إىل قتل ومنع منو كافة امليكروبات: التعقيم

وهذا موضوع هام ألننا على أساسه سوف حندد األولويات ويتم كاآليت: فحص احلاالت

السؤال عن كيفية اإلصابة:  أوالً 

فحص املصاب من رأسه حىت قدميه:  ثانياُ 



http://moodle.iugaza.edu/file.php/3/firstaid/1.3.htm

2 2 �� م 12:52 22/12/2007

الكشف عن بقع الدم ، فحص األطراف وقدرة املصاب على حتريكها:  ثالثاً
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االلتهاباتمضاعفات اجلروحاإلسعاف األويل للجروحأنواع اجلروح

 اجلروح:الفصل الثاين

 
 

:تعريف
اجلرح عبارة عن قطع يف أنسجة اجلسم نتيجة اصطدامها مبادة مسببة سواء كان داخلياً

.أم خارجياً
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االلتهاباتمضاعفات اجلروحاإلسعاف األويل للجروحأنواع اجلروح

 اجلروح:الفصل الثاين

 

أنواع الجروح:

أوًال:الجروح المفتوحة: قطع أو شرخ في الجلد (سطح الجسم الخارجي) أو األغشية المخاطية المبطنة لبعض
األنسجة.

 

و يشمل:
السحجة / الخدش: تحدث نتيجة احتكاك الجلد بسطح خشن مما يؤدي إلى تلف الطبقة السطحية. يكـون  .1

النزيف محدودًا , و الجرح مؤلمًا, وهناك احتمال لحدوث تلوث.

الجرح القطعي:قد ينتج من آالت حادة أوغير حادة. يكون النزيف سريعًا وحادًا و األلم بسيط. وقد يؤدي  .2
القطع العميق إلى تلف العضالت واألوتار واألعصاب.
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يكون األلم – الجرح الرضي/ الهرسي / المتهتك: نتيجة رضوض شديدة تؤدي إلى تمزق غير منتظم لألنسجة  .3
شديدًا والنزيف سريعًا وحادًا يكون تلف األنسجة في الجروح التمزقية أسوأ من الجروح القطعية -

. هنالك فرصة كبيرة لتلوث الجرح مع زيادة احتماالت االلتهاب فيما بعد

الجرح الطعني أو الوخزي: تحدث عند اختراق جسم ما لطبقات الجلد حيث يؤدي إلى تكون ثقب في  .4
األنسجة . وتشتمل األجسام المسببة للجروح والثقبية على الرصاصات واألجسام المدببة مثل الدبابيس

والمسامير وجزئيات الخشب.و قد يكون:
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نافذ: وهو جرح له فتحتان ، فتحة دخول وفتحة خروج . وتتميز الجروح النافذة والثقوب بما يلي:   أ.
يكون النزيف الخارجي عادة محدودًا هنالك احتمال بحدوث تلف داخلي لألنسجة واألعضاء مما

قد يؤدي إلى النزيف الداخلي هنالك احتمال أكبر بحدوث التهاب.
غير نافذ:حيث ال يوجد مخرج, و له نفس الصفات.      ب.
: تحدث الجروح البترية عند تمزق أو انفصال األنسجة عن جسم المصاب .جروح االنتزاع/ الـبتـر5

بسبب قوة خارجية هنالك نزيف سريع وحاد, و تكون الحافة خليطًا من أنواع الجروح األخرى.
 

ثانيًا: الجروح المغلقة:
حيث ال يوجد شرخ لسطح الجلد أو األغشية المخاطية, و هنا ال توجد عالمات نزيف و لكنه قد يكون داخليًا.

أسبابه:إصابات خارجية,أو سوء إسعاف للكسور.
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االلتهاباتمضاعفات اجلروحاإلسعاف األويل للجروحأنواع اجلروح

 اجلروح:الفصل الثاين

اإلسعاف األولي للجروح:

وقف النزيف.  .1

حماية الجروح من التلوث ( تنظيف الجرح, وضع غيار معقم, عدم نزع الغيار)  .2

إسعاف الصدمة (في حالة حدوثها). .3

.طلب العالج المناسب ( مضاد حيوي, غرز,........).4
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االلتهاباتمضاعفات اجلروحاإلسعاف األويل للجروحأنواع اجلروح

 :الجروحالفصل الثاني

مضاعفات الجروح:

النزيف. .1

.تلف األنسجة.2

االلتهابات( نتيجة عدم تنظيف الجروح) .3

و تظهر على صورة: ألم, ورم, احمرار, ارتفاع في درجات الحرارة, و خلل في وظيفة العضو المصاب.
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االلتهاباتمضاعفات اجلروحاإلسعاف األويل للجروحأنواع اجلروح

 :الجروحالفصل الثاني

أهم أنواع االلتهابات:
االلتهاب الميكروبي:  و ينتج من بكتيريا معينة تؤدي على تلوث األنسجة و تحللها و تكون صديد.  .1
.مرض الكزاز (التيتانوس):2

و ينتج من ميكروب يتواجد في الرمال, المناطق الزراعية, و روث الحيوانات.
أعراضه: ارتفاع درجة الحرارة, تشنج عضالت الفم بدايًة, ثم بقية العضالت بما فيها عضالت الصدر مما يؤدي

إلى االختناق و الموت.
·عالجه:

إعطاء مصل ضد التيتانوس للحاالت المشتبه بها أو المتوقعة.  .1
وضع المصاب في غرفة مظلمة و هادئة, إعطاؤه مهدئات, و جرعات كبيرة من المصل في الوريد.  .2
الغرغرينا الغازية:  .3

و هي عبارة عن موت العضو المصاب ببكتيريا كلوستريديوم الالهوائية و تحوله إلى نسيج متعفن.
أعراضه:

ارتفاع حرارة المنطقة المصابة, تغير لونها على األزرق أو األسود, و انبعاث رائحة كريهة منها. باإلضافة إلى
صداع, هلوسة, سخونة, و زيادة سرعة النبض.

*عالجها:
جرعات كبيرة من مصل ضد الغرغرينا, مضادات حيوية, مع فتح الجرح و تعريض المكان لألكسجين, و إن لم

تفلح يكون البتر هو الحل.
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إسعاف الرتيفأسباب الرتيفأنواع الرتيف

 الرتيف:الفصل الثالث

 

:اجلهاز الدوري*

).و الشعريات الدموية، األوردة، الشرايني(يتكون من القلب و األوعية الدموية 

 

.الرتيف هو خروج الدم من األوعية الدموية: تعريف الرتيــف *

:أهم الشرايني ذات األمهية يف اإلسعاف األويل*

:الشرايني الرئيسية: أوالً

.األورطي/ الشريان األر .1

.الشريان السبايت األمين و األيسر .2

.الشريان الوجهي.3

.الشريان القفوي.4
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.الشريان الصدغي .5

:شرايني األطراف العليا: ثانياً

.الشريان العضدي.6

.الشريان الكعربي.7

.الشريان الزندي.8

:شرايني األطراف الدنيا: ثالثاً 

.الشريان الفخذي .9

.الشريان الركيب.10

:األوردة املهمة يف اجلسم: رابعاً

.حبل الوريد.11

.الوريد الصافن اإلنسي الصغري.12
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إسعاف الرتيفأسباب الرتيفأنواع الرتيف

 أنواع الرتيف: الرتيف:الفصل الثالث

حسب األوعية النازفة:    أوالً

:الرتيف الشرياين- 1
 

هو الدم الذي خيرج من الشرايني ويتميز بلونه األمحر الفاتح ألنه مشبع باألكسجني ويكون تدفقه سريع
.جدا هلذا يكون الرتيف الشرياين أخطر أنواع الرتيف وجيب إيقافه بسرعة 

:  الرتيف الوريدي -2   
    هو الدم الذي خيرج من الوريد ويكون لونه امحر داكن لعدم وجود األكسجني ويكون     

.     ثابت التدفق وعادة يسهل إيقافه أسرع من الرتيف الشرياين

:  الرتيف الشعريي-3        
     هو الدم اخلارج من الشعريات الدموية وهو شبيه يف لونه بالدم الوريدي وهذا النوع من 

.     الرتيف ال يشكل خطورة يف احلال

حسب زمن الرتف: ثانياً
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:الرتيف األويل- 1

. حيدث بعد اجلرح مباشرة

: الرتيف التفاعلي-2

. ساعة األوىل بعد اإلصابة24  حيدث خالل ال 

:الرتيف الثانوي- 3

.خالل األسبوع األول من اإلصابة

حسب مكان الرتف: ثالثاً

:الرتيف اخلارجي- 1

.حيدث خالل جرح يف اجللد أو من خالل فتحات اجلسم الطبيعية

:الرتيف الداخلي- 2

----).الدماغ، القلب، الصدر، البطن(حيدث حتت اجللد أو يف جتويفات اجلسم 
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إسعاف الرتيفأسباب الرتيفأنواع الرتيف

 :الرتيف:الفصل الثالث

:أسباب الرتيف

اإلصابات و اجلروح          .1

.الرتيف املرضي          .2

.الرتيف التلقائي          .3

 

:تفاعالت اجلسم يف حالة الرتيف* 

.و عملية التجلط، الرئتني، الطحال، األوعية الدموية: تفاعالت سريعة. 1

.تفاعالت الحقة. 2    
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إسعاف الرتيفأسباب الرتيفأنواع الرتيف

123:الرتيف:الفصل الثالث

: الرتيف إسعاف

 

ا��� ه�� ����ه�ة ا���
	� ا�����

الضغط املباشر) 1

اضغط مباشرة على اجلرح باستخدام ضماد أو شاش وإذا مل يتوقف الرتيف استخدم ضغط إضايف

.بيدك مع مراعاة عدم التلوث بالدم لعدم نقل العدوى

: رفع العضو املصاب) 2

قد يساعد رفع العضو املصاب يف إيقاف الرتف مع ضرورة االستمرار يف الضغط املباشر على

الرتيف حيث أن اجلاذبية تساعد على ختفيض ضغط الدم وهذا من شأنه أن يبطئ الرتيف

:-استخدام نقاط الضغط أو الشريان املغذي) 3

إذا مل يتوقف الرتيف ميكن استخدام نقاط الضغط وهي املستخدم يف إيقاف معظم حاالت الرتيف

الشريان، وأكثر نقطتني يغلب استعماهلما مها الشريان العضدي يف الذراع إذا كان الرتيف يف اليد

.الصدغي يف حاالت نزيف الوجه و الشريان الفخذي إذا كان الرتيف يف القدم

:-الرباط الضاغط) 4
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و يستخدم فقط يف حالة فشل إيقاف الرتيف بالضغط املباشر أو رفع العضو أو الشريان

لذا جيب أال، املغذي ألن من شأنه قطع الدم عن كل العضو و التسبب يف موت اخلاليا

 دقيقة مع اإلشارة إىل وضعه  و كتابة وقت االستخدام على جبني20يستخدم لفترة تزيد عن 

املصاب
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إسعاف الرتيفأسباب الرتيفأنواع الرتيف

123:الرتيف:الفصل الثالث

:إسعاف الرتف اخلارجي احلاد 
كشف اجلرح و نزع األجسام الغربية منه مث نضغط فوق اجلرح بعد وضع ضماد نظيف- 1

.لقطع الرتف 

.إذا كان اجلرح يف أحد األطراف نرفعه و نسند العضو -2

نضع ضماداً معقماً و حشوات و نسد اجلرح مث نربط اجلميع برباط و نشده لدرجة متنع-3
.الرتف 

.يف حال استمرار الرتف نضيف ضمادات أخرى فوق الضماد األصلي و نربط اجلميع بشدة -4

 

.ننقل املصاب إىل املشفى -5 
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إسعاف الرتيفأسباب الرتيفأنواع الرتيف

123:الرتيف:الفصل الثالث

:إسعاف الرتف اخلارجي البسيط *
:يتم معاجلة هذه احلالة ببساطة بعد القيام باألمور التالية 

.غسل اليدين قبل التعامل مع اجلرح مث نقوم بغسل اجلرح بلطف -1
.ننظف اجللد احمليط باجلرح مث جنفف املنطقة بلطف -2

 

.                                     نضغط منطقة اجلرح إذا استمر الرتف -3
 
.نضع ضماداً فوق اجلرح -4

                 
.نرفع اجلزء املصاب و نسنده -5

.يف حالة اخلوف نلجأ إىل املساعدة الطبية -6
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:إسعاف الرتف الداخلي * 

حيدث نتيجة إلصابة كالكسر أو اهلرس أو حالة طبية كرتف قرحة معدية وهذا الرتف يعترب خطر
.جداً وقد يسبب املوت

:ملعاجلة هذه احلالة نقوم مبا يلي 
.نضع املصاب يف وضع االستلقاء و رأسه منخفضاً دون أي حركة -1
.رفع رجليه إن أمكن -2
.نزع املالبس الضيقة حول العنق و الصدر و اخلصر - 3
.دئة املصاب -4
.التأكد من سرعة التنفس و النبض - 5
.البحث عن إصابات أخرى - 6
.نفتح مسلك اهلواء إذا كان فاقداً للوعي و نعمل على إنعاشه -7
.تغطية املصاب جيداً-8
.نقل املصاب إىل املشفى -9
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إسعاف احلروقتصنيفات احلروقخماطر املصاحبة للحروق وأسبابهاحلروق

 احلروق:الرابعالفصل 

:تعريف

هي تلف يصيب خاليا و أنسجة اجلسم نتيجة تعرضه للحرارة العالية أو املنخفضة جداَ ما يؤدي إىل  تغري يف طبيعته

.فتجعله يفقد خواصه ووظائف عمله

:أسباب احلروق

.أو السوائل الساخنة، الغاز الساخن، النار: احلرارة العالية.1

.و مشتقاا، القلويات، األمحاض: املواد الكيميائية. 2
 

.الكهرباء. 3

.اإلشعاعات. 4
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إسعاف احلروقتصنيفات احلروقخماطر املصاحبة للحروق وأسبابهاحلروق

        123احلروق:الرابعالفصل 

 

:تصنيفات احلروق

:فتصنف احلروق إىل : حسب العمق   .أ

:و تتميز باآليت، حيث تصاب الطبقة السطحية فقط : درجة أوىل      .1

.مع سرعة االلتئام، أمل بسيط،  ورم خفيف، امحرار اجللد

:و تتميز ب، و تشمل طبقيت اجللد: درجة ثانية .2

.و تسرب البالزما على سطح اجللد، ورم، امحرار اجللد و ظهور نتوءات و فقاقيع مالية

.و فيها ينعدم األمل ويكون لون اجللد أبيض، و قد ميتد إىل العضالت و العظام: الدرجة الثالثة.3

.حيث يتفحم اجلسم أو اجلزء املصاب: الدرجة الرابعة .4
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إسعاف احلروقتصنيفات احلروقخماطر املصاحبة للحروق وأسبابهاحلروق

        123احلروق:الرابعالفصل 

:و حيدد مساحة لكل منها، حيث يتم تقسيم اجلسم إىل مناطق:  حسب مساحة السطح         .أ

كل منهما: الذراعني%، 18: كل منهما: الساقني%، 18: الظهر%، 18: الصدر%، 9: الرأس    -

%.1:و العانة%، 9

حيتاج على نقل% 30فحرق مساحته تزيد عن .  كلما زادت املساحة كلما كان اخلطر أكرب   -

و يكون اخلطر اكرب عند األطفال ألن نسبة%، 50و يزداد اخلطر على احلياة إذا جتاوز ،  للمشفى

.مساحة اجلسم أصغر

%9فحروق الرأس  ، إن طبيعة اجلزء احملترق قد حتدد اخلطورة اكثر من املساحة: مالحظة هامة   -

.إلمكانية حدوث انسداد يف املسالك التنفسية% ال% 18أخطر من الساق 
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إسعاف احلروقتصنيفات احلروقخماطر املصاحبة للحروق وأسبابهاحلروق

        123احلروق:الرابعالفصل 

:فتقسم إىل  : حسب السبب. ج

.حروق حرارية .1

.حروق كيميائية .2

.حروق كهربية .3

.حروق إشعاعية .4
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إسعاف احلروقتصنيفات احلروقخماطر املصاحبة للحروق وأسبابهاحلروق

12345احلروق:الرابعالفصل 

:أساسيات إسعاف احلروق

.إبعاد املصاب عن مصدر اإلصابة .1

.دئة املصاب .2

.توفري وسيلة نقل .3
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إسعاف احلروقتصنيفات احلروقخماطر املصاحبة للحروق وأسبابهاحلروق

12345احلروق:الرابعالفصل 

:إسعاف احلروق من الدرجة األوىل*

.غمس العضو املصاب مباء بارد أو من الصنبور .1

.جتفيف املكان بقماش نظيف .2

.تغطية املكان بشاش معقم .3
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إسعاف احلروقتصنيفات احلروقخماطر املصاحبة للحروق وأسبابهاحلروق

12345احلروق:الرابعالفصل 

:إسعاف احلروق من الدرجة الثانية

.غمس العضو يف ماء بارد .1

.جتفيف املكان و تغطيته بشاش معقم .2

.عدم نزع الفقاعات املائية .3

.عدم وضع أي نوع من املراهم  .4

.رفع األعضاء املصابة فوق مستوى القلب .5
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إسعاف احلروقتصنيفات احلروقخماطر املصاحبة للحروق وأسبابهاحلروق

12345احلروق:الرابعالفصل 

:إسعاف حروق الدرجة الثالثة

.عدم نزع املالبس املتفحمة امللتصقة باجلسم .1

.تغطية املكان بطبقة مسيكة من الشاش املعقم .2

.رفع األطراف فوق مستوى القلب .3

.مراقبة التنفس يف حالة إصابة الرأس و الرقبة .4

.عدم استخدام املاء البارد .5
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إسعاف احلروقتصنيفات احلروقخماطر املصاحبة للحروق وأسبابهاحلروق

12345احلروق:الرابعالفصل 

:إسعاف حروق املواد الكيميائية

. دقائق5غسل املكان بتيار من املاء اجلاري ملدة  .1

).و العكس صحيح، احلمض يعادل القلوي( معادلة املادة احلارقة مبا يناسبها  .2

.تغطية املكان بغيار جاف و معقم .3

 

:إسعاف حروق العني* 

.يوضع املصاب على جانبه املصاب

. دقيقة على األقل15غسل العني بتيار مائي نظيف ملدة 

.إزالة أي جسم غريب من العني
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.تغطية العني بغيار معقم و جاف

.عرض احلالة على أخصائي العيون
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إسعاف الصدمةتأثري الصدمةأعراض الصدمةتعريف الصدمة

 :الصدمة:الفصل اخلامس

:تعريف الصدمة

هي حالة هبوط يف وظائف عدة أجهزة حيوية

:أنواع الصدمة

الصدمة الناجتة عن اخنفاض يف حجم الدم    - 

الصدمة العصبية وحتدث نتيجة شد على بعض أجهزة هامة    - 

الصدمة التسممية    - 

الصدمة الكميائية    - 

الصدمة الكهربائية    - 
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إسعاف الصدمةتأثري الصدمةأعراض الصدمةتعريف الصدمة

 :الصدمة:الفصل اخلامس

:أعراض الصدمة

:أعراض أولية - 1    

يصبح اجللد باهتاً أو مائالً للزرقة وبارداً         - 

العرق         - 

ضعف قوة املصاب تدرجيياً         - 

نبض املصاب سريعاً وضعيفاً         - 

يزداد معدل التنفس         - 

إذا كان السبب هو نزيف فيصبح املصاب متوتراً         - 

قد يتقيأ املصاب         - 

:أعراض الحقة- 2    

ال يستجيب        - 

حدقات العيون متسعة        - 

يفقد املصاب وعيه مث ميوت        - 
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إسعاف الصدمةتأثري الصدمةأعراض الصدمةتعريف الصدمة

 :الصدمة:الفصل اخلامس

 

:تأثري الصدمة على األنسجة احليوية يف اجلسم

يزيد القلب من سرعته: األثر على القلب    - 

حيدث انقباض يف جدران األوعية الدموية: األثر على األوعية الدموية    - 

هبوط ضغط الدم يسبب تلف يف الكليتني:األثر على الكليتني    - 

 دقائق يسبب تلفاً جزئيا4ًإن غياب األكسجني عن املخ ملدة : األثر على املخ    - 

 دقائق يف املعدل فإن ضرراً عاماً ودائماً هو املتوقع8                        إذا وصل إىل 
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إسعاف الصدمةتأثري الصدمةأعراض الصدمةتعريف الصدمة

 :الصدمة:الفصل اخلامس

 

اإلسعاف حلاالت الصدمة

:         اهلدف من اإلسعاف 

                حتسني الدورة الدموية

                إعطاء كمية أكسجني كافية

                احلفاظ على درجة حرارة اجلسم

:         ولتحسني الدورة الدموية يتم عمل اآليت

                إزالة املسبب للصدمة

                احلفاظ على املصاب نائماً على األرض مع رفع القدمني
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                تعويض السائل املفقود إن أمكن

                احملافظة على تنفس جيد

درجة حرارة جسم اإلنسان جيب تغطية جسم املصابللمحافظة على  *مالحظة*               
.بغطاء كايف
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إسعاف الغيبوبةأسباب الغيبوبةتعريف الغيبوبة

 :الغيبوبة:الفصل السادس

:تعريفها

و عدم تفاعله، هي حالة فقدان الوعي و عدم إدراك الشخص للمؤثرات اخلارجية حوله

.معها مهما كانت املنبهات املستعملة

.و قد تكون جزئية أو كلية، إن حدوث الغيبوبة يعين وجود خلل يف عمل الدماغ
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إسعاف الغيبوبةأسباب الغيبوبةتعريف الغيبوبة

 :الغيبوبة:الفصل السادس

:أسباب الغيبوبة

.كسور اجلمجمة، شجار، سقوط من أعلى: إصابات الرأس .1

:أمراض اجلهاز العصيب .2

.نزيف الدماغ         .أ

.و يصاحبامها شلل نصفي أو كلي، جلطة الدماغ      .ب

.احلمى الشوكية. ج

.الصرع. د

.أو ارتفاعه، اخنفاض السكر: غيبوبة السكر. 3

.أمراض الكبد. 4

.تسمم احلمل. 5

.الفسفور العضوي، املخدرات، املنومات: بعض األدوية. 6

.و الذحبة الصدرية، االختناق، الصدمة: أسباب متنوعة. 7
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إسعاف الغيبوبةأسباب الغيبوبةتعريف الغيبوبة

 :الغيبوبة:الفصل السادس

:تقييم املوقف و اإلسعاف األويل* 

يعترب تقييم املصاب و معرفة سبب الغيبوبة أمر أساسي لتقدمي اإلسعاف املناسب خالل* 

.سؤال القارب أو شهود العيان

:خطوات اإلسعاف

.شفىستالترتيب لنقل املصاب للم .1

أو أي مالبس، دم، قيء، أسنان صناعية( و التأكد أنه مفتوح، فحص جمرى التنفس

).ضاغطة

.2

اهلوية الشخصية ملعرفة مرضه، جروح، كسور(معرفة سبب الغيبوبة من خالل فحص املصاب

).أو أنواع العالجات اليت يتناوهلا

.3

.إسعاف أي جروح أو كسور خطرية .4

.وضع املصاب يف وضعية اإلفاقة و تغطيته .5
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12345678

:فشل التنفس:الفصل السابع

إصابات اجلهاز التنفسي والتنفس الصناعي

يقصد ا أي إصابة أو مرض يؤدي على توقف: تعريف

التنفس العادي أو أن تصبح كمية األكسجني غري كافية لبقاء

احلياة

:التنفس الصناعي

هو إدخال  و إخراج اهلواء إىل الصدر

:عملية التنفس الطبيعي

:عملية الشهيق

ينقبض احلجاب احلاجز ويف الوقت نفسه تنقبض عضالت

الصدر ونتيجة هذه العمليات هو اتساع حجم الصدر

وبالتايل يقل فيندفع اهلواء داخل الرئتني

:عملية الزفري 

ترختي عضالت التنفس فيعود حجم الصدر إىل الوضع

السابق فيندفع اهلواء إىل اخلارج مبعىن أن عملية الزفري سلبية

ثاين% 0.40أكسجني ،% 21يتكون من : اهلواء املستنشق

أكسيد الكربون

ثاين أكسيد% 4أكسجني % 16يتكون من : هواء الزفري 

الكربون
 


	� ا�����  شاهد��
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12345678

 :فشل التنفس:الفصل السابع

أسباب هبوط التنفس

:انسداد القنوات اهلوائية بسبب- 1   

أجسام داخل القنوات اهلوائية         - 

الغرق         - 

دخول جسم غريب إىل الشعب اهلوائية         - 

دخول القيء إىل الشعب اهلوائية         - 

  

:انسداد يف جدار القنوات اهلوائية الرئيسية بسبب - 2   

الربو الشعيب         - 

مرض الدفتريا         - 

احلروق         - 

األورام         - 

  

أسباب خارج جدار القنوات اهلوائية الرئيسية- 3     

سقوط اللسان إىل اخللف          - 

ابتالع أجسام كبرية تنحشر يف البلعوم          - 

الضغط على العنق          - 

استنشاق غاز سام أو أي غاز ال حيتوي الكمية الكافية من األكسجني          - 

تناول أدوية وكيماويات          - 

الصدمة الكهربائية          -  

هناك عدة أمراض مثل أمراض القلب وأمراض الرئتني وكسور الضلوع          - 
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12345678

 :فشل التنفس:الفصل السابع

أعراض فشل عملية التنفس أو االختناق

يصبح لسان املصاب وشفتاه وأظافر ه زرقاء- 
يبدأ املصاب يف فقد وعيه تدرجيياً- 
تتسع حدقات العني- 
إصابات اجلهاز التنفسي- 
حوادث السيارات- 
اإلصابات النافذة من العيارات النارية- 

وهناك إصابات تنتج من إصابات بسيطة كاللكمات والسقوط على األرض
 

:وهناك إصابات حتدث تلقائياً
التجمع الدموي يف التجويف البلوري - 
التجمع اهلوائي يف التجويف البلوري- 
 

:أهم األعراض
أمل واضح يف منطقة الصدر - 
يصبح التنفس سريعاً وسطحياً - 
إحساس بآالم يف الكتف - 
حدوث صوت ينبعث من مكان اجلرح - 
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 :فشل التنفس:الفصل السابع

اإلسعاف األويل لفشل التنفس

يتم ذلك بوضع قطعة كبرية من القماش أو الشاش املعقم على اجلرح والضغط الكايف إليقاف

دخول أو خروج اهلواء مث نقل املصاب بالسرعة املمكنة

قد حتتاج بعض احلاالت عمل تنفس صناعي

 

 



http://moodle.iugaza.edu/file.php/3/firstaid/7.4.htm

1 1 �� م 01:44 22/12/2007

12345678

 :فشل التنفس:الفصل السابع

التنفس الصناعي
:اهلدف يتحقق مبراعاة عاملني

أن تكون قنوات التنفس خالية من املعوقات- 1
أن ندفع إىل صدر إىل صدر املصاب باهلواء الصاحل- 2
 
:وهناك عدة اعتبارات جيب مراعاا * 

أن يبدأ التنفس الصناعي فوراً       - 
...يالحظ التحسن عادة بسرعة إال يف حاالت       - 

التسمم بأول أكسيد الكربون             - 
زيادة جرعة األدوية املثبطة للتنفس             - 
الصدمة الكهربائية             - 

جيب االستمرار يف التنفس الصناعي       - 
:ال يتوقف عمل اإلسعاف األويل إال       - 

إذا استعاد الشخص املصاب قدرته على التنفس             - 
إقرار شخص متخصص بأن الوفاة قد حدثت             - 
وصول مسعف آخر للمساعدة             - 
إصابة املسعف باإلرهاق مم قد يعرض حياته للخطر             - 
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 :فشل التنفس:الفصل السابع

)التنفس الصناعي(طرق اإلسعاف األويل 
من الفم إىل الفم  أو من الفم إىل األنف أو من األنف والفم

:من الفم إىل الفم

وضع املصاب على ظهره- 

إزالة ما يف الفم من أجسام غريبة- 
 

ثين رقبة املصاب بأقصى درجة- 

 

استخدام حواس السمع والبصر واإلحساس للتأكد من عدم تنفس املصاب- 
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ميأل املسعف صدره باهلواء مث حيكم وضع فمه على فم املصاب- 
   ويدفع اهلواء   

     
 مرة للصغار25 مرة للكبار و20تكرار هذه العملية حوايل - 
ميكن وضع قطعة قماش بني فم املصاب واملسعف- 
يف حالة أن املصاب  طفل ال تثىن الرقبة كثرياً- 

 
 

:وهناك طرق أخرى وهي*

)رفع يدي املصاب و ضغط صدره:    (طريقة سلفستر    .1

مث يضغطهم على، حيث يركع املسعف عند رأس املصاب و ميسك مبعصميه         -
).فتحدث عملية الزفري(اجلزء األسفل من القفص الصدري 

 يرفع املسعف الضغط عن صدر املصاب بفرد ذراعي املصاب إىل أعلى         -
).و حيدث الشهيق(فيندفع اهلواء 

:طريقة هوفرد    .2

و يردد املسعف جبوار، و فيها يوضع املصاب على ظهره ووجهه إىل جانب         -
.املصاب

يبسط املسعف راحتيه على جانيب اجلزء السفلي من القفص الصدري         -
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مع مراعاة فرد ذراعي) فيحدث الزفري( مث يضغط دوء تدرجيياً ، للمصاب
.املسعف

).شهيق( يرفع املسعف يديه دوء تدرجيياً فيسمح بدخول اهلواء          -

 

و هي تفضل، و تستخدم إن كان وضع املصاب يسمح بإلقائه على بطنه:  طريقة شيفر    .3
.يف إسعاف حاالت احلروق

و يتم التأكد من فتح املسالك، ووجهه متجه للجانب، ميدد املصاب على بطنه        - 
.التنفسية

و ميدد ذراعيه و يبسط، جيثو املسعف بشكل نصف سجود على ساقي املصاب        - 
.راحتيه على جانيب املصاب و األصابع على باقي القفص الصدري

)فيحدث الزفري( يضغط املسعف بثقل جسمه تدرجيياً على صدر املصاب        - 

(خيفف املسعف من الضغط تدرجيياً حىت يعود القفص الصدري إىل وضعه الطبيعي        - 
).فيحدث الشهيق

:طريقة كول رواش    .4    

و متد ذراع، ميدد املصاب على جانبه ألمين حبيث تكون ساقه اليمىن ممدودة         -
.املصاب األمين ليكون زاوية قائمة مع جذعه

.لتشكل الساق اليسرى زاوية قائمة، تثىن مفاصل الساق         -

و ميسك بيمينه ذراع املصاب اليسرى و، جيلس املسعف خلف ظهر ملصاب-  
مث يرفعهما) فيحدث الزفري(يضغط بيديه على الصدر . بيسراه ساعد املصاب األيسر

).فيحدث الشهيق(حىت يعلو ذراع املصاب فوق رأسه 
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 :فشل التنفس:الفصل السابع

ابتالع األجسام واالختناق
:واألسباب هي* 

اعتاد األطفال على فحص املأكوالت بأسنام فترتلق إىل احللق      - 
بسبب غياب األسنان فإن األطفال ال ميضغون الطعام جيداً      - 
هناك مواد يتم شفطها خالل التنفس مثل اللنب اجلاف      - 
ويف الكبار إذا مل يتم مضغ اللحم واملأكوالت األخرى      - 
الذي يستخدم أسنان صناعية ال جييد املضغ      - 
األكل دون استخدام األسنان الصناعية      - 
شرب اخلمور      - 

 

:األعراض* 
كحة شديدة و الشرقان      - 
حشرجة الصوت عند التنفس بسبب تقلص احلنجرة      - 
زرقة يف الوجه والرقبة واألطراف      - 
توقف عملية التنفس      - 
غيبوبة وفقد الوعي      - 

 

:اإلسعاف األويل* 
يأخذ املصاب الوضع الذي يراه مرحياً       - 
إذا كان اجلسم الغريب ميكن نزعه باألصابع بسهولة فيجب نزعه       - 
ال يعطى املصاب أي طعام أو شراب       - 
يشجع املصاب على الكحة       - 
يشجع املصاب على اهلدوء       - 
إذا توقف التنفس نبدأ بالتنفس الصناعي       - 
إذا مل يتزحزح اجلسم الغريب ندفع اجلسم الغريب إىل إحدى الشعبتني       - 
إذا كان اجلسم الغريب يف احلنجرة نشفط اهلواء بقوة كي خيرج اجلسم        - 
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         فيلتصق بالشاش
نقل املصاب       - 

:إلزالة االجسام الغريبة يف حاالت االختناق انظر املقاطع التالية
 
 

اضغط ملشاهدة مقاطع عن علمية إسعاف االختناق
 

البالغني 
األطفال
املواليد
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إنعاش القلب لألطفال حتت سن عامالتنفس الصناعي وإنعاش القلب
إنعاش القلب لألطفال دون سن

الثامنة

 :إنعاش القلب:فشل التنفس:الفصل السابع

إنعاش الرئتني و عضلة القلب

:تعريف

و عمل، للفم-تتكون عملية إنعاش الرئتني و عضلة القلب من التنفس الصناعي عن طريق الفم

.تدليك لعضلة القلب

 توفر عملية إنعاش القلب و الرئتني وصول الدم املؤكسج إىل األجهزة احليوية يف جسم اإلنسان

.كالقلب و الدماغ
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. و هي كفيلة باحملافظة على حياة املصاب حلني وصول مساعدة صحية
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إنعاش القلب لألطفال حتت سن عامالتنفس الصناعي وإنعاش القلب
إنعاش القلب لألطفال دون سن

الثامنة

 :إنعاش القلب:فشل التنفس:الفصل السابع

عملية التنفس الصناعي و إنعاش عضلة القلب

.عليها فحص مستوى وعي املصاب زه من كتفه و مناداته و الصراخ     .1

.إذا كان املصب فاقداً للوعي قم بوضعه ممددا على ظهره على األرض أ و سطح صلب    .2 

.سارع بطلب اإلسعاف    .3 
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.بإعادة الرأس للخلف بإحدى يديك و رفع  الذقن لألعلى باليد األخرى، قم بفتح جمرى التنفس    .4 

ويف، استمع لصوت لزفري، انظر حلركة الصدر: افحص تنفس املصاب بوضع وجنتك فوق فم املصاب
نفس الوقت

.5

.قم بإعطاء املصاب نفسني،  ثواين10-5إذا مل تالحظ ي نفس ملدة .  الحظ مالمسة هواء الزفري لوجنتك
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 وإن كان النبض حمسوسا  ثواين10-5افحص نبض املصاب عن طريق فحص الشريان السبايت ملدة . 7
)الدقيقة/نفس12(  ثواين 5لكن املصاب ال يتنفس قم بعمل تنفس صناعي له مبعدل نفس كل 

:و ذلك على النحو التايل، ا بدأ  بعمل مساج لعضلة القلب، إن مل يكن هناك أي نبض. 8

مث قم بوضع اليد األخرى فوق اليد األوىل مع، ضع راحة يدك على اجلزء السفلي من عظمة القص- 
قم بإعطاء نفسني مقابل كل.  سم لألسفل5-4قم بالضغط حىت تتحرك العظمة مسافة . تشبيك األصابع

. ضغطة15



http://moodle.iugaza.edu/file.php/3/firstaid/16.1.htm

4 4 �� م 01:49 22/12/2007

.عاود فحص النبض و التنفس كل دقيقة. 9

:و ال تتوقف إال يف إحدى احلاالت التالية، استمر يف عملك. 10

.و تعود عضلة القلب للعمل، يستعيد املصاب قدرته على التنفس. أ

.وصول طاقم صحي ملساعدتك. ب

.إصابتك باإلرهاق الشديد و عدم قدرتك على املواصلة. ج

.إقرار خمتص مسلم ثقة بوفاة املصاب. د
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إنعاش القلب لألطفال حتت سن عامالتنفس الصناعي وإنعاش القلب
إنعاش القلب لألطفال دون سن

الثامنة

 :إنعاش القلب:فشل التنفس:الفصل السابع

:افحص وعي الطفل .1

 

Step 1

.قم بوضعه ممدداً على ظهره، إذا مل جتد أي استجابة. اصرخ و هز الطفل من كتفه
 

 

Step 2

 

:افتح جمرى التنفس .2

 
و لكن حذار من املبلغة يف ثين، قم بفتح جمرى التنفس عن طريق ثين الرأس للخلف و رفع الذقن لألعلى

.الرأس

Step 3

 
:أعط نفسني برقة و لطف .3

 
و ذلك بإحكام فمك حول فم، قم بإعطائه نفسني صناعيني، إذا مل يكن الطفل يتنفس

 
.كما جيب عليك مالحظة حركة الصدر،  ثانية إىل ثانيتني1,5جيب أن يستمر كل نفس .  و أنف الطفل

 
:قم بتدليك عضلة القلب .4
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جيب وضع السبابة و الوسطى يف منصف.  مرة بالدقيقة100 ضغطات لعضلة القلب مبعدل 5قم بعمل 
. سم2.5 -1.5حبيث يتحرك الصدر مسافة،  سم حتت مستوى احللمة1.5الصدر 

 
:كرر العملية.5

بعد دقيقة كاملة قم بفحص النبض.  ضغطات5 نفس إىل 1كرر العملية مبعدل 
.استمر يف اإلنعاش إن مل يعودا و اطلب اإلسعاف،   و التنفس
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إنعاش القلب لألطفال حتت سن عامالتنفس الصناعي وإنعاش القلب
إنعاش القلب لألطفال دون سن

الثامنة

 :إنعاش القلب:فشل التنفس:الفصل السابع

إنعاش القلب و الرئتني لألطفال دون سن الثامنة

 

: فروق4إال أن هناك ، تتشابه عملية إنعاش القلب و الرئتني لألطفال دون سن الثامنة  وإنعاش البالغني

 

.قم بإسعاف الطفل ملدة دقيقة قبل طلب اإلسعاف، إن كنت املسعف الوحيد    .1

 

.قم باستخدام راحة يد واحدة لعمل تدليك لعضلة القلب    .2

 

. سم فقط4اضغط عظمة القص ملسافة     .3

 

. ضغطات5و أتبعه ب ، أعط نفس واحد    .4
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إسعاف التسممتأثري السمومطرق التسممتعريف التسمم

 :التسمم:الفصل الثامن

:املادة السامة

املرض أو الوفاة عند دخوهلا جلسم)، بشكل مؤقت أو دائم(أي مادة تسبب اإلصابة 

.اإلنسان بكميات كافية

:التسمم

،سائلة، صابة(أو دخول أي مادة سامة ، استنشاق، هو الضرر الذي ينتج من مالمسة 

.جلسم اإلنسان) أو غازية

كيف يعمل السم؟

أو، النبض،  بعض السموم هلا تأثري على اجلهاز العصيب املركزي مما يؤدي إىل توقف التنفس

.العمليات احليوية

.بعضها حيل حمل األكسجني يف الدم و مينع وصوله للخاليا و األنسجة

).إسهال، أمل، قيء، غثيان( التسمم عن طريق الفم يؤثر موضوعياَ على اجلهاز اهلضمي 

.و املعدة، الفم، املواد الكيميائية تسبب حروق يف الشفتني

 

 

 

 



http://moodle.iugaza.edu/file.php/3/firstaid/8.1.htm

1 4 �� م 01:52 22/12/2007

إسعاف التسممتأثري السمومطرق التسممتعريف التسمم

 :التسمم:الفصل الثامن

:طرق التسمم       ·

:عن طريق الفم:  أوالً

و يتم امتصاصها و توزيعها على، تصل إىل اجلهاز اهلضمي،  حيث يبتلع الشخص و خاصة األطفال مواد سامة
:و تشمل هذه املواد. باقي أجزاء اجلسم

.و األطعمة الفاسدة، املبيدات احلشرية، األسربين، األدوية املنومة أو املهدئة، مواد التنظيف، الكريوسني- 

:أهم األعراض الناشئة عن التسمم عن طريق الفم       ·

إال أن هناك عالمات مميزة لبعض املواد، و إسهال، قيئ، غثيان، مغص:  بشكل عام قد يشكو املصاب من
:فمثالً، السامة

و قد يسبب احنباس، يسبب حروق و بقع رمادية على الشفتني و الفم و احللق: الكلور        -
.البول

.يسبب حروق و بقع صفراء المعة يف اجللد ):ماء النار(محض النيتريك         -

و،  قيئ أصفر أو اخضر، تسبب إسهال شديد: املبيدات احلشرية و املواد الفسفورية        -
.جتعل رائحة فم املصاب كالثوم

.يؤدي إىل تشنج بالساقني: كلوريد الزئبق        -

و قد تسبب احباط و فشل للجهاز، حتدث غيبوبة و فقدان للوعي: املورفني و الكحول        -
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.التنفسي

 

ثانيًا: التسمم عن طريق المالمسة:       ·

و ينتج عن مالمسة الجلد لمادة سامة, مثل المواد الكيماوية الحرقة (المحرشة)و التي قد تسبب   ·
حروق في الجلد, النباتات السامة, و األحياء المائية السامة كقناديل البحر.

 

أهم األعراض الناشئة عن التسمم عن طريق المالمسة:

 ظهور احمرار و حكة مع طفح جلدي في منطقة المالمسة, باإلضافة إلى صداع و ارتفاع في درجات
الحرارة.

رخويات الماء: تسبب إحساس بالتنميل على الوجه و الفم, حرقة شديدة بالجلد, ضعف في       ·
العضالت, زيادة في إفراز اللعاب, عطش شديد, و قد تنتهي بالشلل.

 

ثالثًا: التسمم عن طريق الجهاز التنفسي:       ·

حيث يستنشق الشخص مواد سامة, مثل غاز أول أكسيد الكربون, أبخرة المصانع, أبخرة   ·
األصماغ, صبغات الشعر, المبيدات الحشرية, و الغازات المستخدمة في الحروب.
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رابعًا: التسمم عن طريق الحقن:       ·

 و يشمل التسمم عن طريق لدغات الحشرات ( النحل و الدبابير, العناكب, العقلرب و الثعابين), أو
الحقن السامة و جرعات األدوية الزائدة.

أعراض عضة الثعبان:       ·

أ. أعراض موضعية: و تشمل:       ·

وجود جرح نخزي مكان أسنان الثعبان.        -

ألم شديد , وورم مكان اللدغة.        -

اختالف لون الجلد.        -

ب. أعراض عامة: و تشمل:       ·

ضعف عام و هزال نتيجة تكسر خاليا الدم الحمراء مما يسبب نقص في األكسجين.        -
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ازدياد سرعة النبض والتنفس.        -

غثيان و قيئ, مع زيادة إفراز اللعاب.        -

اختالل الرؤية.        -

صدمة تسممية و هبوط ضغط الدم.        -
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إسعاف التسممتأثري السمومطرق التسممتعريف التسمم

 :التسمم:الفصل الثامن

:أهم األعراض الناشئة عن التسمم عن طريق الفم

.حامض الكلور يسبب حروقاَ و بقعا رمادية على الشفتني و الفم و احللق          -

.يسبب حروق و بقع صفراء المعة يف اجللد) ماء النار(حامض النيتريك           -

.و التنر هلا روائح مميزة، الكلور، البرتين، الكريوسني           -

.جيعل رائحة أنفاس املصاب كرائحة الثوم) الفسفور العضوي(املبيدات احلشرية           -

. الزئبق يؤدي إىل تشنج الساقنيكلوريد          -

التسمم باملورفني و الكحول قد يسبب غيبوبة و فقدان للوعي
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إسعاف التسممتأثري السمومطرق التسممتعريف التسمم

 :التسمم:الفصل الثامن

إسعاف حاالت التسمم:       ·

 تعتبر الوقاية من التسمم أفضل الوسائل, و ذلك عن طريق اتخاذ االحتياطات اآلتية:

حفظ جميع األدوية في أوعية غير قابلة للفتح من قبل األطفال و بعيدًا عن متناول        -
أيديهم.

عدم االحتفاظ بمواد التنظيف في زجاجات العصير و المشروبات الغازية.        -

التخلص من األدوية الفائضة بعد استعمالها.        -

وضع ملصقات منفرة أو مخيفة على أوعية المواد السامة و المبيدات الحشرية.        -

عدم زراعة نباتات سامة في المنازل.        -

االحتفاظ بحقيبة إسعاف.        -

خطوات اإلسعاف:       ·

 أسئلة: ما هي المادة السامة, الكمية التي تم تناولها, و المادة الزمنية3 في البداية يجب اإلجابة على  
التي مضت من لحظة التسمم.

في كل الحاالت يجب اإلسراع في التبليغ الفوري,  حتى في حالة مجرد االشتباه, كما   -
يجب اصطحاب المادة السامة, الوعاء أو حتى القيئ لتحديد نوع المادة.

أسس إسعاف التسمم:       · 

أبعاد المادة السامة.   .1

إبطال مفعول ما تبقى في الجسم.   .2

إسعاف أو إصالح األضرار الناجمة.   .3

إسعاف التسمم عن طريق الفم:       · 

: إما آليا أو باستخدام الماء و الملح ( ملعقتي ملح طعام + كوب ماء) أو استخدامإحداث القيء   .1
العقاقير المقيئة.
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 ساعات من تناول المادة السامة. و لكن يمنع اللجوء إليه في4غسيل المعدة: شرط أن يتم خالل  .2
الحاالت التالية:

الغيبوبة, الهستيريا, الصرع, األطفال, الحوامل, مرضى القلب, و التسمم بالمواد المحرشة و البترولية.

إلحداث إسهال و التخلص من المادة السامة.إعطاء مواد ملينة:    .3

المحافظة على درجة حرارة المصاب.   .4

إسعاف حاالت التسمم بالمواد المحرشة و البترولية:       ·

. تخفيف المادة بإعطاء ماء أو حليب.1 

. إعطاء مواد تعطل االمتصاص كزيت الزيتون و بياض البيض.2 

إسعاف التسمم عن طريق االستنشاق:       ·

. إبعاد المصاب عن مصدر التسمم.1 

. عمل تنفس صناعي إن لزم األمر.2

. المحافظة على درجة حرارة المصاب.3

إسعاف التسمم عن طريق الحقن و اللدغات والمالمسة:       · 

 - وضع كمادات باردة على المنطقة المصابة.
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  :العقاقري:الفصل التاسع

أو تعاطيها جبرعات اكرب، يعرف سوء االستخدام باستخدام األدوية لغري فعلها الوظيفي: تعريف
.أو االستمرار يف تعاطيها لفترات أطول من الفترة اليت حيتاجها اإلنسان، من املطلوبة

،أو مالمستها جللده، و يقصد بسوء استخدام األدوية  الضرر الناتج من إعطاء أي مادة للشخص
.و يكون هذا التأثري ثابتاً يف مجيع احلاالت، مما يؤدي إىل خلل يف وظائف اجلسم

 
:االعتماد

و يكون رغبة،  عملية التعود الناتج من تفاعل الدواء و اجلسم مما يؤثر على اجلهاز العصيب
حيث ال يؤدي االمتناع عن، و من الواضح أن االعتماد عملية نفسية.  متزايدة يف التعاطي

.و ميكن اعتبار التعود مرحلة سابقة لإلدمان. التعاطي إىل خطر يهدد أجهزة اجلسم
 

:اإلدمان
و جيمع بني االرتباط النفسي و اجلسدي حيث يؤدي االمتناع عن تعاطي املادة إىل خلل وظيفي

.عند الشخص
 

و ينتج من تعاطي املادة لفترات طويلة مما يؤدي إىل احتياج الشخص لزيادة اجلرعة: االحتمال
.للوصول لنفس النتائج

 
:االنسحاب

.و يتمثل يف األعراض و العالمات الناتج من توقف الشخص عن تعاطي املادة اليت أدمن عليها
 

:األدوية شائعة االستخدام
و، إن من اكثر األدوية اليت من املمكن أن يساء استخدامها األدوية املتوفرة يف الصيدليات

:و هي، و اليت قد يستهني الكثري مبضارها، تصرف بدون وصفة طبية
،تقرحات، قد يؤدي سوء استخدام األسربين إىل التهاب يف املعدة و األمعاء:  األسربين    .1

.و خلل يف جتلط الدم
.و تعود، جفاف، قد تؤدي  إىل حدوث إسهال: امللينات    .2
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.   مع نزيف يف األنف و حدوث تغري يف األغشية املخاطية، تعود: مضادات احلساسية    .3
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ضربة احلرارةضربة الشمس
التقلصات العضلية  الناجتة

من زيادة احلرارة
اإلعياءعضة الثلج

 اإلصابات احلرارية:العاشرالفصل 

:تعريفها

هي اإلصابات اليت تنتج من تعرض جسم اإلنسان لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة لفترات طويلة مما يلحق

به األذى
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ضربة احلرارةضربة الشمس
التقلصات العضلية  الناجتة

من زيادة احلرارة
اإلعياءعضة الثلج

 اإلصابات احلرارية:العاشرالفصل 

:ضربة الشمس

مما يؤذي اجللد بسبب تعرضه لألشعة، و تنتج من تعرض اجلسم طويالَ ألشعة الشمس مباشرة و لفترة طويلة

.و يزيد احتمال حدوث اإلصابة عند تبلل اجللد بالعرق أو ماء البحر.فوق البنفسجية

: األعراض*

.امحرار اجللد و سخونته و تورمه-

.ظهور فقاقيع شبيهة حبروق الدرجة الثانية- 

و أعراضها، أخطر اإلصابات الناجتة من تعرض الرأس و العنق طويالَ ألشعة الشمس هي التهاب السحايا_ 

:تتمثل يف

،صداع شديد          .أ

،قيء       .ب

،أمل يف منطقة العنق مع صعوبة يف حتريكها      .ت

،ارتفاع درجة احلرارة      .ث

،هذيان و تشنجات عضلية       .ج

.مث غيبوبة تنتهي غالباَ باملوت إن مل تعاجل       .ح

 

:إسعافها

.نقل املصاب إىل منطقة ظل         -

.وضع كمادات ماء بارد على املنطقة املصابة بلطف         -

.إعطاء املصاب جرعات من املاء البارد         -
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ضربة احلرارةضربة الشمس
التقلصات العضلية  الناجتة

من زيادة احلرارة
اإلعياءعضة الثلج

 اإلصابات احلرارية:العاشرالفصل 

:ضربة احلرارة

مثل العمل يف األفران و املطابخ و، و ليس ألشعة الشمس،       حيث يتعرض الشخص لدرجات حرارة عالية

.املصانع

:األعراض

.م أو يزيد40ارتفاع درجة حرارة اجلسم لتصل          -

.مع شعور باحلرارة و جفاف يف احللق، دوخة، صداع         -

.يف البداية يكون النبض سريعا و قوياَ مث يصبح ضعيفاَ         -

.اختالل عملية التعرق         -

.زيادة معدل التنفس مع شعور املصاب بالتوتر         -

.حدوث غيبوبة قد تنتهي بالوفاة         -

:إسعافها*

.نقل املصاب إىل منطقة ظل باردة- 

.ويغطى مبالءة خفيفة مبللة باملاء، ترتع مالبس املصاب الثقيلة- 

.وقد يستخدم الكحول ملسح اجللد،  توضع كمادات ماء باردة على األطراف و خلف العنق- 

.يوضع املصاب يف حوض به ماء بارد بدون ثلج- 

.م 38حىت تنخفض حرارته إىل ، يعرض املصاب إىل تيار هواء أو مروحة كهربية- 

أو يف وضع اإلفاقة إن كان فاقداَ، يوضع املصاب يف وضع شبه اجللوس مع دعم الرأس و الكتفني إن كان واعياَ- 

.للوعي
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ضربة احلرارةضربة الشمس
التقلصات العضلية  الناجتة

من زيادة احلرارة
اإلعياءعضة الثلج

 اإلصابات احلرارية:العاشرالفصل 

:التقلصات العضلية  الناجتة من زيادة احلرارة

.و هي آالم و تقلصات عضلية ناجتة من فقدان اجلسم لبعض األمالح بسبب إفراز العرق بغزارة

:إسعافها* 

.نقل املصاب إىل مكان بارد- 

.عمل تدليك و مساج خفيف للعضالت املتأثرة- 

 كوب1/2حبيث يعطى ) ،  لتر ماء1/2ملعقة ملح صغرية مع (إعطاء املصاب جرعات من املاء املاحل 

.كل ربع ساعة

 

 



http://moodle.iugaza.edu/file.php/3/firstaid/10.4.htm

1 2 �� م 02:01 22/12/2007

ضربة احلرارةضربة الشمس
التقلصات العضلية  الناجتة من

زيادة احلرارة
اإلعياءعضة الثلج

 اإلصابات احلرارية:العاشرالفصل 

:اإلعياء

و هو ضعف عام و هزال ينتج من ارتفاع درجة حرارة اجلسم و فقدان اجلسم لكميات كبرية من السوائل و

إن أغلب من يتعرض هلذه اإلصابة رجال. بسبب بذل جمهود شديد يف جو حار، األمالح عن طريق العرق

.األطفال و كبار السن، الرياضيني، اإلطفاء

:األعراض*

.تكون درجة احلرارة عادية أو منخفضة         -

.و مبتالَ، بارداَ، يكون اجللد باهتاَ         -

.كمية العرق كبرية         -

.تعب سريع و ضعف عضالت         -

.صداع         -

.و دوخة، غثيان، ضعف عام         -

قد حتدث إغماءات         -

 

:األسعاف*

.ينقل املصاب مباشرةَ جلو بارد         -

.يعطى كمية من املاء املاحل         -

.يوضع املصاب يف وضع الصدمة         -

.تزال املالبس الضاغطة         -

.توضع كمادات باردة         -

.يعطى املصاب سوائل بالفم         -
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.و ال يعطى أي سوائل بالفم،  يوضع يف وضع اإلفاقة إن فقد الوعي         -
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    الصرعالتشنجاتاإلغماءخبطة الدماغالنوبة القلبية

 :املرض املفاجئ:الفصل احلادي عشر

ويقصد به إصابات غري إصابات احلوادث: املرض املفاجئ
:ومن أهم املواضع اليت م املسعف

 

النوبة القلبية (الذبحة الصدرية)(اإلحتشاء القلبي):
ويقصد بها االنسداد المفاجئ في أحد أو كل الشرايين المغذية لعضلة القلب وقد تكون النوبة مصحوب
بآالم بدرجات متفاوتة فبعض النوبات تكون مصحوبة بآالم بسيطة ولكنها تودي بحياة الشخص وبعضها
يسبب آالمًا شديدة ويكون تأثير اإلصابة أقل خطورة فبعض النوبات يصحبها فقد للوعي وبعضها يبقى

المريض يقظًا ويتحدد مصير الشخص بحجم الجلطة التي تسد الشرايين
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    الصرعالتشنجاتاإلغماءخبطة الدماغالنوبة القلبية

 :املرض املفاجئ:الفصل احلادي عشر

:أعراض النوبة القلبية
ألم بالصدر مستمر في، الكتف األيسر، في أحد األذرع،في الرقبة أو الفك،أعلى البطن ضيق الصدر وكأن
شيئًا ثقيًال يجثم على صدر المصاب لون المصاب باهتًا جدًا الشفاه زرقاء اللون وكذلك نهايات األطراف
كاألصابع عدم قدرة المصاب على الوقوف صدمة وهي موجودة في كل الحاالت رغبة في القيء وقد يتقيأ

:اإلسعاف األويل لنوبات القلب
الوضع الذي يراه مريحًا له جالسًا وواضعًا عدة وسادات خلف ظهره حماية الجسم من التيارات عمل
التنفس الصناعي عند الحاجة استدعاء اإلسعاف قد يكون المصاب اعتاد على نوع من الدواء في نوبات

سابقة فيمكن مساعدته في تناوله
ال ينقل المصاب إال مع خدمة طبية متخصصة
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    الصرعالتشنجاتاإلغماءخبطة الدماغالنوبة القلبية

12:املرض املفاجئ:الفصل احلادي عشر

:خبطة الدماغ
                 نزيف تلقائي أو حدوث جلطة يف أحد األوعية

 

:أسباب خبطة الدماغ الكربى

ارتفاع نسبة السكر يف الدم قد يؤدي حلدوث جلطة
ارتفاع ضغط الدم والذي يسبب انفجار يف أحد شرايني املخ

أمراض بصمامات القلب يتكون بسببها جلطة قد تستقر بأوعية املخ الدموية
 

:خبطة دماغ كربى وأهم أعراضها 
غيبوبة وفقد كامل للوعي

شلل أو ضعف نصف اجلسم
صعوبة التنفس والبلغم

فقد القرة على التحكم يف التبول والتربز
اختالف حجم حدقيت العني

عدم القدرة على التكلم

:إسعاف حاالت خبطة الدماغ الكربى
التنفس الصناعي إذا لزم

وضع املصاب على اجلانب السليم
توفري غطاء كاٍف

ال يعطى املصاب أي شيء على اإلطالق
 ساعات على األكثر6تقليب املصاب كل 

استدعاء الطبيب بأقصى سرعة
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    الصرعالتشنجاتاإلغماءخبطة الدماغالنوبة القلبية

12:املرض املفاجئ:الفصل احلادي عشر

:خبطة الدماغ الصغرى
نزيف دموي من وعاء رفيع أو جلطة صغرية

 

:وأهم األعراض
طنني يف األذن

صداع يف الرأس
اختالل طفيف يف عملية التكلم
تغري طفيف يف مستوى الذاكرة

ضعف يف عضالت عضو من اجلسم كالذراع او الرجل مثالً
 

:اإلسعاف حلاالت اخلبطة الصغرى
مينع املصاب من بذل أي جمهود

استدعاء الطبيب فوراً
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    الصرعالتشنجاتاإلغماءخبطة الدماغالنوبة القلبية

  :املرض املفاجئ:الفصل احلادي عشر

:اإلغماء
هو فقد الوعي جزئياً أو كلياً ملدة زمنية قصرية وعادة ما يسترد الشخص وعيه بعد سقوطه على األرض

مباشرة
 

:األعراض 
يصبح لون وجه املصاب شاحباً جداً

يغطي اجلسم كمية من العرق
يصبح جلد املصاب بارداً بسبب قلة تدفق الدم إىل اجللد

حيس املصاب كأن منالً يسري على قدميه ويديه
رغبة  يف القيء

ويف بعض احلاالت حيدث تشوش يف الرؤية فيحس املصاب بالعتمة حوله
 

:إسعاف حاالت اإلغماء
يترك املصاب على األرض

خيفف  ضغط املالبس حول العنق والصدر واألطراف

العناية بالقنوات التنفسية
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ال يرش املاء على وجه املصاب بصورة عشوائية
ال يعطى املصاب أي شيء بالفم

استدعاء الطبيب
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    الصرعالتشنجاتاإلغماءخبطة الدماغالنوبة القلبية

  :املرض املفاجئ:الفصل احلادي عشر

:التشنجات
 هي حركات ال إرادية مصحوبة بفقدان الوعي أو تشويشه وهي حتدث عادة فجأة ،األمراض وخاصة اليت

تسبب ارتفاعاً يف درجات احلرارة كاحلميات الشديدة والتهابات اجلهاز اهلضمي
قد حتدث التشنجات نتيجة إصابات الرأس أو أمراض املخ وأيضاً بسبب نزيف املخ أو الرتيف حول املخ

 

:األعراض 
 حيدث تصلب تام لبعض أو كل عضالت اجلسم ملدة ثوان قد متتد إىل نصف دقيقة

 يليها حركات عنيفة ومتتابعة وأثناء هذه النوبات يتوقف التنفس متاماً وفد يعض املصاب لسانه فيقطعه
يبول الشخص ال إرادياً

حتدث زرقة يف الوجه والشفتني
خترج رغوة من الفم

 مث تبدأ هذه األعراض بالزوال تدرجيياً
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:إسعاف حاالت التشنج
منع املصاب من إحلاق األذى بنفسه

وضع شيء لني كوسادة حتت العضو املتشنج كالرأس
إذا لزم عمل تنفس صناعي فال جيوز التأخر
عدم وضع أجسام صلبة بني أسنان املصاب

عدم مقاومة حركات اجلسم التشنج أو منع التشنج بالقوة
عدم رش املاء على وجه املصاب بصورة عشوائية

استدعاء الطبيب
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    الصرعالتشنجاتاإلغماءخبطة الدماغالنوبة القلبية

  :املرض املفاجئ:الفصل احلادي عشر

:الصرع 
وهذا املرض غري معروف األسباب

يشعر املريض قبلها بثوان بقرب حلول النوبة وميكن لألهل أن خيربوه أيضاً وذلك بسبب تغري وجه املصاب
حيث يصبح شاحباًَ

الصرع ال يصاحبه تشنج بل حتدث حركات عضلية خفيفة وفقد حلظي للذاكرة وقد يبول الشخص أثناء ذلك
نوبة الصرع ملدة دقيقة واحدة دأ ليذهب املصاب يف نوم عميق

 

 :إسعاف مثل هذه احلاالت
هو كإسعاف حاالت التشنج ولكن التنفس الصناعي عن طريق الفم للفم ال جتدي ألن املصاب يدفع بكمية

هواء كبرية من صدره يف حالة الزفري وتغلق حنجرته خاصة إذا حاول التنفس من فمه حيث يسد لسان املزمار
فإن عملية التنفس الصناعي من الفم إىل األنف هي األفضل وميكن مسح وجه املصاب املاء البارد فقد خيفف

ذلك من حلالة
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األربطةالغيار

الغيار واألربطة :الثاين العاشرالفصل 

:تعريف الغيار

إال يف احلاالت الطارئة فيمكن، و يفضل أن يكون معقماً، هو الغطاء الواقي الذي يغطى به اجلرح بعد حدوثه
.االستعاضة بغيار نظيف فقط
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األربطةالغيار

الغيار واألربطة :الثاين العاشرالفصل 

:وظائف الغيار

.املساعدة يف إيقاف الرتيف عن طريق الضغط و امتصاص كمية من الدماء .1

.امتصاص إفرازات اجلسم من صديد و بالزما .2

.محاية اجلسم من املؤثرات اخلارجية و مسببات اآلالم .3

.محاية اجلروح من التلوث .4

.احملافظة على اجلرح يف بيئة رطبة .5

.احملافظة على الدواء مالمساً للجرح .6

 

:كيفية استعمال الغيار

.مث تفرد أطرافه لضمان تغطية كل حواف اجلرح،  يوضع الغيار على مركز اجلرح
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األربطةالغيار

 3 2 1الغيار واألربطة :الثاين العاشرالفصل 

:تعريف الرباط

و غالباً ما يستخدم،  هو عبارة عن شريط من الشاش أو القماش النظيف 
.لتثبيت الغيار

:وظائف الرباط
.تثبيت الغيارات فوق اجلروح .1

.كما يف حاالت الكسور، تثبيت بعض أجزاء اجلسم .2

.وقف الرتيف يف حاالت اجلروح البترية .3
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األربطةالغيار

 3 2 1الغيار واألربطة :الثاين العاشرالفصل 

:أربطة تثبيت اجلسم

و هو عبارة عن شريط طويل من الشاش بأطوال: الرباط الشاش.  1

.خمتلفة

140: أبعاده(و هو على شكل مثلث متساوي الساقني : الرباط املثلث. 2

). سم100, 

.و يستخدم كحزام للبطن و الصدر: الرباط املستطيل.3

.و تستخدم حسب طبيعة اإلصابة: أربطة احلوادث و الطوارئ. 4
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األربطةالغيار

 3 2 1الغيار واألربطة :الثاين العاشرالفصل 

:إرشادات عامة حول استخدام األربطة

و ال يكون)، فيمنع وصول الدم(وضع الرباط حبيث ال يكون مشدوداً 
.مرختياً فال يؤدي الغرض

.1

.ترك ايات األصابع عارية ملراقبة الدورة الدموية و اإلحساس .2

.عدم لف العنق باألربطة .3

عمل العقدة على جانب الرأس أو العنق و ليس خلفه
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األربطةالغيار

 3 2 1الغيار واألربطة :الثاين العاشرالفصل 

:كيفية وضع األربطة

:أربطة الذراع         .أ
و يترك الطرف، يوضع أحد أطراف الرباط املثلث فوق الكتف السليم

مث يربطان فوق الكتف مع عمل لعقدة على، املقابل ليتدىل فوق الصدر
.مث يشد الطرف الثالث أمام الكوع، جانب العنق

 
و ميكن استخدام الرباط املثلث إلصابات اجلبهة و فروة:  أربطة الرأس.ب

.الرأس
يوضع منتصف الرباط. سم5يثىن طرف الرباط طولياً حىت يصبح عرضه 
.و تعقد العقدة فوق اجلبهة، على اجلبهة مث ميرر الطرفان من فوق األذنني 
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:رباط األذن أو جانب الوجه.3

و يوضع منتصفه فوق، حيث حيضر الرباط املثلث كما يف احلالة السابقة
مث يلف، ميرر احد األطراف فوق الرأس و اآلخر حتت الذقن. اجلهة املصابة

.الرباط ليعاد عقده فوق اجلانب املصاب
 

:رباط الكوع أو الركبة .1

و يستخدم نقس الرباط املثلث كما جهز سابقاً حبيث يوضع مركزه فوق
مث يربط الطرفان يف اجلهة)، املثين على شكل زاوية قائمة(لكوع أو الركبة 
.اخلارجية للجسم

 
حيث يوضع، و عادة نستخدم الرباط املستطيل: أربطة تثبيت الغيارات

مث يلف حلزونياً من، طرف الرباط أسفل الغيار و يلف فوق أسفل جزء 
و هنا، أسفل إىل أعلى على أن تغطي كل لفة جزءاً من اللفة السابقة

".الرباط احللزوين املغلق" يسمى 

.2
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،و فيه ال تغطي كل لفة جزءاً من اللفة السابقة:  الرباط احللزوين املفتوح
:و يستخدم يف احلاالت اآلتية

.تثبيت غيارات احلروق .1

.تثبيت اجلبائر املؤقتة .2

.عمل رباط مؤقت .3

.عدم توفر أربطة كافية .4

 
 لفات دائرية4-3 حيث نعمل 8و نستخدم الرباط بطريقة : رباط الكاحل*

فوق الغيار مث نلف الرباط فوق املفصل من اجلهة الداخلية مث نعود إىل اجلهة
ميرر الرباط حتت القدم مث تكرر،. اخلارجية للمفصل مث إىل مقدمة القدم

.و يف النهاية نربط طريف الرباط لتثبيته فوق أو على جانب القدم، العملية
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اجلبائرالكسورالعظام واملفاصل

إصابات العظام واملفاصل : العاشرالفصل الثالث

 

هو اجلهاز الذي يعطي اجلسم شكله العام ومالحمه: اجلهاز اهليكلي واحلركي

وهو املسئول عن حركة اجلسم أيضاّ

ويتكون هذا اجلهاز من األنسجة التالية

العظام

العضالت

املفاصل
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اجلبائرالكسورالعظام واملفاصل

إصابات العظام : العاشرالفصل الثالث

واملفاصل
         

:والعظام عدة أنواع وتقسم حسب الشكل إىل

عظام طويلة كعظمة الفخذ وعظمة العضد والشظية  وهي مسئولة يف مراحل

العمر األوىل عن تكوين كرات الدم احلمراء

عظام مفلطحة

عظام متعرجة

:وظائف العظام

تعطي اجلسم شكله

مسئولة عن حركة اجلسم

للحماية

النخاع العظمي يكون كرات الدم احلمراء خاصة يف السنوات األوىل حىت

البلوغ

العضالت

:أنواع العضالت

العضالت اإلرادية

العضالت أالإرادية

القلب
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املفاصل

تتكون من التقاء ايات العظام وهناك عدة أنواع منها

املفصل املتحرك

مفاصل ذات حركة حمدودة

مفاصل ثابتة
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اجلبائرالكسورالعظام واملفاصل

إصابات العظام : العاشرالفصل الثالث

واملفاصل
1234     

:كسر العظام

ويقصد به شرخ أو انفصال يف العظمة الواحدة

:وتقسم الكسور حسب عالقتها باجللد إىل

الكسر املغلق أو البسيط  وهي كسور ال يصاحبها جرح يف اجللد

حيث يوجد جرح: الكسر املفتوح
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اجلبائرالكسورالعظام واملفاصل

إصابات العظام : العاشرالفصل الثالث

واملفاصل
1234   

:وقد حيدث اجلرح من

 صدمة عنيفة

كذلك اية العظمة املكسورة نتيجة سوء نقل املصاب أو زيادة حركة املصاب

وتقسم الكسور حسب الشكل يف العظمة نفسها إىل

الكسر الشرخي

وهو كسر يف عظمة حبيث يتم قطع العظمة إىل جزأين:الكسر البسيط 

ينتج عنه شم يف العظمة الواحدة: الكسر املتفتت 

وينتج من سقوط جسم صلب فوق الرأس: الكسر املنخسف 
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اجلبائرالكسورالعظام واملفاصل

إصابات العظام : العاشرالفصل الثالث

واملفاصل
1234   

:أساب الكسور

أشهر أسباب الكسور ما يلي

حوادث السيارات

السقوط من علو

 

الرياضة العنيفة

ضعف العظام

بعض أمراض وأورام العظام
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:أعراض الكسور

أعراض يشكو منها املصاب

أو مساع صوت الكسر) بـ(اإلحساس

حتديد مكان األمل أو مكان اإلصابة مباشرة

اإلحساس بصوت االحتكاك

 اإلشارة إىل وجود وضع غري طبيعي وعدم القدرة على احلركة الطبيعية

التشوه
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اجلبائرالكسورالعظام واملفاصل

إصابات العظام : العاشرالفصل الثالث

واملفاصل
1234     

:األشياء اليت يالحظها املسعف

الكسور املفتوحة

فقد يالحظ املسعف ايات العظام

اختالف يف أطوال األطراف

تشوه واضح يف مكان الكسر أو اخللع

حدوث ورم

تغري لون اجللد واألنسجة

وجود امل شديد عند الضغط

:مالحظة

يكفي وجود واحدة منها لكي حيتمل املسعف أن هناك كسر
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اجلبائرالكسورالعظام واملفاصل

إصابات العظام : العاشرالفصل الثالث
     1234واملفاصل

:إرشادات عامة
عمل اإلسعافات األولية الالزمة

احلفاظ على حواف العظام املكسورة بدون حركة
:ويراعى التايل، إسعاف حاالت الصدمة املصابة 

االهتمام بالتنفس
محاية اجلسم من اإلصابات اإلضافية

عدم جر املصاب عند االشتباه بوجود كسر
عدم إلقاء املصاب بعنف على األرض

عدم غسل اجلروح املصاحبة للكسور مطلقاً
عدم وضع ايات العظام املكسورة يف وضع جديد أو حماولة إصالحها

عدم  حماولة إدخال ايات العظام البارزة
 ترتع املالبس احمليطة باجلزء املصاب والضاغطة على العنق واألطراف

جيب رفع العضو املصاب بعد عمل جبرية
استدعاء من اللحظة األوىل اإلسعاف

العناية حباالت اإلغماء والغيبوبة
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اجلبائرالكسورالعظام واملفاصل

إصابات العظام : العاشرالفصل الثالث

واملفاصل
 12345   

هي أدوات منع اجلزء املصاب من احلركة

:مالحظات

اجلرائد ،األبواب ،النوافذ ،األشجار،ميكن استخدام جبرية مثل الورق املقوى 

العصي، أغطية الفراش بعد لفها وغريها

قد يستخدم اجلسم كجبرية وذلك بلف الساق املكسورة مع الساق السليمة

جيب وضع كمية كافية من النسيج كالقطن أو املالبس بني اجلبرية واجلزء

املصاب

أن تكون اجلبرية ذات طول كايف تغطي مفصل أعلى ومفصل أدىن من الكسر
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اجلبائرالكسورالعظام واملفاصل

إصابات العظام : العاشرالفصل الثالث
   12345 واملفاصل

تثبيت اجلبرية
إذا كان الكسر يف الذراع أو الساق جيب فحص نبض املصاب قبل وبعد وضع

:اجلبرية
خيفف الرباط حول اجلبائر فوراً إذا اشتكى املصاب من عدم قدرته على حتريك

أصابعه أو أحس بازدياد األمل أو أحس بأن منالً يسري على األطراف املصاب
عدم حماولة اختبار وجود كسر بالسماح للمصاب بتحريك اجلزء املشتبه

بإصابته
مينع منعاً باتٍا حتريك رأس املصاب إذا كان هناك أدىن شك باشتباه كسر يف

عظام العنق ألن ذلك قد يسبب شلل جلميع األطراف

مالحظة  إسعاف الكسر املفتوح بنفس طرق إسعاف الكسر املغلق بعد وضع
الغيار املعقم الالزم

كسر عظمة اللوح حيدث من سقوط ظهر املصاب على جسم صلب
:إسعاف كسر عظمة اللوح
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رباط مثلث الشكل  مث يعمل  له رباط مثل آخر  وذلك لتثبيت الذراع على
الصدر
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اجلبائرالكسورالعظام واملفاصل

إصابات العظام : العاشرالفصل الثالث

واملفاصل
 12345   

كسر عظمة الترقوة

:إسعاف كسر الترقوة 

يعمل رباط مثلث كعالقة للذراع    -1

:طريقة سيدنا حيىي وتشمل    -2

وضع مادة قطنية           -                                  أ

عمل رباط مثلث آخر لتثبيت الذراع         -                                ب

بالصدر

عمل رباط آخر لتثبيت الذراع بالصدر-         ج 

 



http://moodle.iugaza.edu/file.php/3/firstaid/13.3.2.htm

2 4 �� م 02:20 22/12/2007

:كسر عظمة العضد

وتعمل اجلبرية على اخلارجي للذراع ، فتغطى الذراع من األمام واجلنب

اخلارجي ، ويعاق الذراع مث يثبت إىل الصدر

 

) :الكوع( كسر منطقة املرفق 

 

توضع وسادة صغرية حتت ابط املصاب مث يعمل جبرية مناسبة: إسعاف الكسر 

على منطقة الكسر ويثبت الذراع  يف جذع املصاب

 

تعلق الذراع برباط مثلث يف الرقبة: كسر الساعد والرسغ
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اجلبائرالكسورالعظام واملفاصل

إصابات العظام : العاشرالفصل الثالث

واملفاصل
 12345   

:كسر عظمة الفخذ 

:ويتميز هذا الكسر مبا يلي 

حيدث نزيفا شديدا         -أ

يصاحب هذا الرتيف أمل شديد     -ب

حيدث قصر يف الساق املكسورة     -ت

 

 

: كسر الفخذإسعاف

إذا كانت املسافة بني مكان اإلصابة واملستشفى قصرية وعربة        -

اإلسعاف متوفرة تثبت الساق بالساق ويلف مبالءة أو بطانية

ولعمل جبرية جيب توفر قطعتني من اخلشب من أسفل القدم إىل        -

اإلبط ، والقطعة الداخلية متتد من أسفل القدم إىل أعلى جزء يف الفخذ

 

:كسر الساق

جبريتني متساويتني من أسفل القدم إىل: اإلسعاف األويل لكسر الساق 

أعلى الركبة
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:كسر القدم 

يلف بوسادة خفيفة تثبت باربطة مناسبة: اإلسعاف األويل لكسور القدم 
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اجلبائرالكسورالعظام واملفاصل

إصابات العظام : العاشرالفصل الثالث

واملفاصل
 12345   

:كسر العمود الفقري

: كسر فقرات العنقإسعاف

عدم  السماح للمصاب بتحريك الرأس    -1

إذا كانت هناك صعوبة يف التنفس فيجب القيام بتنفس    -2

صناعي

إذا وجد املصاب ملقيا على ظهره فتوضع وسادة    -3

صغرية أو كتلة من القماش أو القطن يف الفراغ الذي

حتت الظهر ومينع منعا قاطعا حتريك الرأس لوضع وسادة

حتتها

توضع عدة وسادات أو أكياس رمل أو مالبس على    -4

جوانب الرأس
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 كسر باقي الفقراتإسعاف

العمل على عدم حتريك املصاب -1

إذا كان املصاب مستقيما أما إذا حدثت صعوبة يف التنفس -2

فيعمل له تنفس صناعي بدون حركة

إذا وجد املصاب مستلقيا على وجهه فيجب وضع وسادة قطنية -3

او قماش حتت صدر املصاب على مستوى اإلبطني وأخرى فوق

العانة مباشرة والثالثة حتت اية الرجلني

عند وضع الوسادة يف الفراغ جيب إال حيرك اجلسم: مالحظة 

 

 

 

االنزالق الغضرويف

:أعراض االنزالق الغضرويف

فقرات العنق-

آالم يف العنق والذراع واليد- 

الفقرات القطنية-

امل يف أسفل الظهر والساق حىت القدم-
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:اإلسعاف األويل حلالة االنزالق الغضرويف 

يعامل معاملة كسر العمود الفقري
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اجلبائرالكسورالعظام واملفاصل

إصابات العظام : العاشرالفصل الثالث

واملفاصل
 12345   

إصابات املفاصل

وهو حالة خروج األوجه املفصلية مث عودا) القصع) ( اللي( الوثي -1

إىل حالتها وحيدث نتيجة املبالغة يف حركة املفصل

: الوثي أعراض

امل عند احملاولة احلركة         -أ

ورم يف املفصل     -ب

خلع مفصلي مؤقت بني احلني واآلخر     -ت

 

وهو انفصال أوجه العظام وعدم رجوعها: خلع املفصل  -2

األصابع– املرفق – الكتف :  األماكن هي أشهر

 

: خلع املفصل أعراض

ورم   -1

امل شديد   -2

تشوه يف شكل املفصل   -3

تغري لون املكان   -4

الفقد الكامل حلركة املفصل   -5

 

هي كما يف إسعاف حاالت الكسور املغلقة:  حاالت خلع املفصل إسعاف

البسيطة
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):التمزق( الشد العضلي 

هو متزق العضالت أو أوتارها بسبب شد غري عادي عليها

 

:اإلسعاف 

الراحة التامة ، كمادات باردة ، مث عمل رباط ضاغط خفيف
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طرق نقل املصابطرق إبعاد املصابإنقاذ املصاب

إنقاذ:الرابع العاشرالفصل 

املصاب
     1234   

:احلمل بالوسائط اآللية

و اإلصابات، الغيبوبة،  و هي أفضل الوسائل خاصة يف حاالت الكسور

ميكن عمل النقالة  بإدخال عامودين خشبيني يف جانيب قماش.  اخلطرية

.مقوى مع وضع دعامة يف املنتصف
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طرق نقل املصابطرق إبعاد املصابإنقاذ املصاب

إنقاذ:الرابع العاشرالفصل 
            املصاب

 يعترب إبعاد املصاب عن مكان اخلطر من أهم أولويات اإلسعاف األويل من
:أهم احلاالت اليت تتطلب نقل سريع للمصاب. أجل سالمة املسعف و املصاب

.احلريق .1

.حوادث الطرق .2

.املناطق اململوءة باألدخنة و الغازات السامة .3

.البحار و الشواطئ .4

.و احتمال االيارات، مناطق القصف .5

.املناطق ذات احلرارة العالية أو املنخفضة جداً .6

.املصانع و احملركات الدوارة .7

.خطر الصعقات الكهربية .8

.التسمم الكيماوي .9
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طرق نقل املصابطرق إبعاد املصابإنقاذ املصاب

إنقاذ:الرابع العاشرالفصل 

املصاب
            

:طرق إبعاد املصاب

جيب يف البداية فحص املصاب و التأكد من عمل         -

إن كان، اجلهازين التنفسي و الدوري مع عدم وجود كسور 

.األمر يسمح

جيب االستعانة باآلخرين لنقل املصاب إال يف احلاالت         -

.اليت حتتم النقل السريع
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طرق نقل املصابطرق إبعاد املصابإنقاذ املصاب

إنقاذ:الرابع العاشرالفصل 

املصاب
     1234   

: احلمل باأليدي

يف حالة عدم وجود مساعدة.  أ

.ميكن جر املصاب بعد التأكد من عدم وجود كسر بالعنق و غريها. 1

و يفضل يف احلالتني وضع مالءة أو قطعة، جر املصاب من قدميه. 2

.خشب عريضة حتته

محل املصاب إن كان خفيف الوزن مع عدم وجود كسور أو إصابات. 3

.خطرية

.مساعدة املصاب على املشي إن كانت حالته تسمح يذلك. 4
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.محل املصاب على الظهر مع عدم وجود كسر بالعمود الفقري. 5

حيث يقف املصاب و يركع املسعف جبواره: محل املصاب على الكتفني. 6

.و ميد ساعده األمين بني فخذي املصاب و يتركه ميل على كتفي املسعف

ميسك املسعف اليد اليمىن للمصاب بيده اليمىن و ميسك بيسراه اليد

.اليسرى و يرفعه
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طرق نقل املصابطرق إبعاد املصابإنقاذ املصاب

إنقاذ:الرابع العاشرالفصل 

املصاب
     1234   

:يف وجود أكثر من مسعف

يضع أحد املسعفني ذراعيه حتت  إبطي، إذا كان املصاب غري قادر.1

املصاب مث يشبك كفيه على صدر املصاب فيما يقوم اآلخر حبمل املصاب

.من ركبتيه

.يشبك املسعفان أيديهما و أذرعتهما حتت و خلف املصاب. 2
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.محل املصاب باستخدام مالءة. 3

 

و ذلك، و فيها يقوم مسعفان أو أكثر حبمل املصاب: النقالة البشرية. 4

:بإحدى طريقتني

و ميد اجلميع، يقف اثنان يف جانب واحد و يقف الثالث مقابلهما- 

.أيديهم و األكف متجهة لألعلى حتت املصاب و يرفع املصاب مرة واحدة

حبيث  ميسك أحد املسعفني بيسراه، يقف اثنان يف مواجهة الثالث- 
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و ميسك بيمناه ميىن ااور له و ميدد املصاب، يسرى املسعف املواجه له

.فوق األيدي حلمله

و تشبك األيدي، حيث يقف كل ثالثة على جانب، رافعة املسعفني الستة- 

.لنقل املصاب
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طرق نقل املصابطرق إبعاد املصابإنقاذ املصاب

إنقاذ:الرابع العاشرالفصل 

املصاب
     1234   

:احلمل بالنقالة

:و ذلك عن طريق، استخدام الكرسي يف حالة عدم وجود كسور. 1

مع وجود مسعف، وضع املصاب على الكرسي و جره من اخللف-. 

.أو يقوم املسعفان حبمل الكرسي، آلخر لتثبيت األطراف

.تثبيت عامودين خشبيني يف الكرسي و استخدامه كنقالة- 
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إسعاف الوالدة الطارئةمراحل املخاضالوالدة الطارئة

 :الوالدة الطارئة:الفصل اخلامس عشر

إال أن األم و اجلنني حيتاجان رعاية خاصة خالهلما ملنع أو جتاوز بعض، يعترب احلمل و الوالدة عمليتني طبيعيتني
.املضاعفات اليت قد تشكل خطراً على حياة أحدمها أو كالمها

و لكن قد تتعرض بعض، و يف كثري من األحيان يكون موعد الوالدة متوقعاً، تبدأ عملية الوالدة تدرجييا
و منع حدوث أي من، األمهات للوالدة الطارئة و اليت تستلزم مساعدة صحية إلنقاذ حياة األم و اجلنني

.املضاعفات

؟:ما هو املخاض 

عندما يبلغ اجلنني أجله داخل الرحم يبدأ الرحم باالنقباض لدفع اجلنني إىل احلياة اخلارجية وللمخاض عالمات
.معينة ولكن يصعب حتديد وقته بدقة 
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إسعاف الوالدة الطارئةمراحل املخاضالوالدة الطارئة

 :الوالدة الطارئة:الفصل اخلامس عشر

:هناك ثالثة مراحل للمخاض 

:املرحلة األوىل 

وقد تقصر أو تطول على) متعددة األطفال(  ساعات يف 6 - 4 ساعة يف البكر، من 12 - 8وفترا من 

.مما يسمح خبروج قطر رأس اجلنني)  سم10(حسب الوضع، ويبدأ املخاض حىت االتساع الكامل لعنق الرحم 

:دالئل و عالمات الوالدة الوشيكة

و تبدأ األم بالدفع إىل أسفل مع كل، تبدأ عملية الوالدة الطبيعية عندما تتواىل تقلصات الرحم مل دقيقتني

.و هنا حتتاج ملساعدة فورية، طلق

:املرحلة الثانية  

 دقيقة وهي مرحلة خروج42 دقيقة أو أكثر يف البكر حيث تصل 30- 10ومدا من : الوالدة الفعلية 

.اجلنني 

 

: املرحلة الثالثة 

 .)اخلالصة ( دقيقة وهي مرحلة خروج املشيمة 20 - 10ومدا من 

 

مىت جيب نقل األم إىل املستشفى؟

. عند ظهور عالمات املخاض 1

. نزيف مفاجئ 2

. نزول ماء صايف يبلل املالبس من غري دم 3

. نزول ماء ممزوج باللون األخضر 4
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إسعاف الوالدة الطارئةمراحل املخاضالوالدة الطارئة

الوالدة:الفصل اخلامس عشر
123:الطارئة

:األدوات الالزمة-1

.أو أكياس نايلون، ورق جرائد، شرا شف، مالءات- 

.أربطة معقمة للحبل السري-

.و مقص، كحول، شفرة حالقة جديدة-

.لفائف و دبابيس آمنة- 

تستلقي السيدة على ظهرها بعد خلع مالبسها:   وضع األم. 2
و تقوم باملباعدة بني ساقيها مع  ثين ركبتيها ووضع قدميها،  الداخلية

.على األرض

أو االستعانة، أو بطانية، قوم املسعف بتغطية لسيدة متاماً مبالءة
و ، باملتواجدين لسترها بظهورهم و توفري اخلصوصية قدر اإلمكان

.تفرش مالءة نظيفة أو أوراق جرائد حتت  جسد السيدة

:التأكد من هيئة الطفل.3



http://moodle.iugaza.edu/file.php/3/firstaid/15.2.htm

2 2 �� م 02:31 22/12/2007

و ذلك بتفحص فتحة املهبل للتأكد من أن رأس الطفل يظهر أثناء
.التقلصات أم ال

جيب إرشادها إىل المتناع عن احلزق و، إذا تقرر نقل األم للمشفى*
.الدفع حلني الوصول
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إسعاف الوالدة الطارئةمراحل املخاضالوالدة الطارئة

الوالدة:الفصل اخلامس عشر
123:الطارئة

:إرشادات جيب إعطاؤها لألم إلمتام عملية الوالدة* 

:يف املرحلة األوىل أي مرحلة توسع عنق الرحم 

. عدم الشد ألسفل البطن 1

. التنفس بصورة عميقة 2

. النوم على اجلانب األمين أو األيسر 3

 يفضل عدم الصراخ أو الشتم ألن ذلك ال خيفف األمل بل4
.يزعج اآلخرين ويرهق احلامل 

:يف املرحلة الثانية أي مرحلة الوالدة الفعلية 

أخذ شهيق عميق مث الدفع إىل أسفل أثناء التقلصات الرمحية
الشد عند محل شيء ثقيل أو التربز، مث اخذ نفس: مثل 

فالرجاء عدم الصراخ يف هذه املرحلة. عميق بني التقلصات 
أو شد الشعر أو التقلب املستمر بل النوم يف الوضع الصحيح

.

) :اخلالصة ( يف املرحلة الثالثة أي مرحلة خروج املشيمة 

.إفراغ املثانة إذا أحست بالتبول

عند ظهور آثار انفصال املشيمة تدفق سريع بالدم يقوم
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املسعف بسحب احلبل السري، مع الشد إىل أسفل
ملساعدما مث يقوم بعمل مساج للرحم ملساعدته على

.وتكون عملية الوالدة بذلك قد انتهت. االنقباض 

:والدة الرأس *

يقوم املسعف بتلقي رأس الطفل جمرد ظهوره       ·
و يف هذه اللحظة قد يتمزق.بقطعة قماش نظيفة

السلى و قد خيرج رأس الطفل و يبقى السلى سليماً
حيث ميكن متزيقه و السماح للسائل احمليط باجلنني

.اخلروج

جيب التأكد من أن احلبل السري ليس ملتفاً حول       ·
إن وجد احلبل ملتفاً مما ال يسمح بتمرير. عنق الطفل

السبابة بينه و بني عنق الطفل جيب قطعه مباشرة حىت
.ٍال يسبب االختناق للطفل

ظهور أي جزء آخر من جسد الطفل غري: خطر       ·
ويتم نقل األم بسرعة، الرأس يعين أن الوالدة متعسرة

.فائقة للمشفى

:والدة الكتفني       ·

يرفع رأس الطفل قليالً، مبجرد ظهور الكتفني       ·
.أما باقي اجلسم فيولد بسهولة، لألعلى

:إنعاش الوليد       ·

و لكنه سرعان، يولد الطفل و لونه أزرق داكن       ·
.ما يصبح وردي مبجرد البكاء

ميكن محل الطفل مدىل من قدميه لتصريف       ·
مع احلرص على عدم، السوائل من اجلهاز التنفسي
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.انزالقه

إذا مل يبك الطفل أو يتنفس ميكن متسيد رقبته و       ·
و ميكن عمل تنفس صناعي له، صدره باجتاه الفم

.حبرص شديد و لطف

:قطع احلبل السري*   

جب استخدام أداة حدة معقمة لقطع احلبل       ·
،و إال يترك حلني و وصول األم إىل املشفى، السري

.طاملا أنه غري ملتف حول عنق الطفل

ال يقطع احلبل إال عندما تتوقف كل النبضات       ·
). دقائق من والدة الطفل5بعد (فيه

 سم من سرة الطفل و10يقطع احلبل على بعد        ·
.يربط ربطة رباعية
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:طرح املشيمة*    

يبدأ لطلق جمدداً لطرح املشيمة، بعد والدة الطفل       ·
لذا جيب عدم اشد احلبل السري أو، بعد انفصاله

).قد حيدث نزيفاً خطرياً(الضغط على بطن األم 

يقوم املسعف بتدليك أسفل بطن األم بعد طرح       ·



http://moodle.iugaza.edu/file.php/3/firstaid/15.2.1.htm

5 5 �� م 02:31 22/12/2007

 دقائق ملدة5و تكرر كل ، لعدة دقائق، املشيمة
..ساعة
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إسعاف الوالدة الطارئةمراحل املخاضالوالدة الطارئة

الوالدة:الفصل اخلامس عشر

:الطارئة
123

 

:إذا وجدت أي من احلاالت التالية جيب نقل ألم إىل املشفى بسرعة

.ميكن أن تدل على انفصال املشيمة :  الرتيف 1

تدفق املاء من املهبل، فرمبا يكون) : ماء الرأس (  متزق الغشاء 2

متزقا مبكرا

. تقلصات الرحم الزائدة يف تكرارها وقوا ومدا 3

. ظهور احلبل السري من قناة لوالدة قبل خروج اجلنني4

:بعد الوالدة *

يقوم املسعف بالعناية بتنظيف انف الطفل حديث الوالدة وفمه من

املخاط، وتغطية جسم الطفل، يثبت احلبل السري ويقطع حيث أن

.الطفل يستطيع اآلن التنفس وحده من خالل فمه وانفه

أو إزالة املادة الشمعية املغطية، جيب عدم تغسيل الطفل مباشرة* 

.جلسمه

يتم تنظيف األم بقطعة قماش نظيف باستعمال املاء الدافئ و  ·

.حبيث يصب املاء من أعلى باجتاه فتحة الشرج، الصابون
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يتم الضغط عليه بقماش، إذا ظهر متزق يف قناة الوالدة  ·

.نظيف

. ميكن تقدمي املشروبات الساخنة لألم  ·

.يتم نقل األم و الطفل إىل املشفى يف أقرب وقت  ·
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 :الغرق:الفصل السابع عشر

 

الغرق

 

حيث حتل املياه مكان اهلواء داخل احلويصالت اهلوائية مما يعيق أو مينع، يعترب الغرق أحد مسببات االختناق
.و مهما كانت كمية املياه ضئيلة ال بد من العمل احلثيث على إخراجها. كلياً عملية تبادل الغازات

لذا جيب إرسال مجيع حاالت، إال أن ألعراض قد تظهر بعد ساعات، إن احتقان الرئتني باملاء حيدث سريعاً
.الغرق للمستشفى للمالحظة

اخنفاض يف درجة"فالبقاء ملدة طويلة يف املاء البارد قد يسبب حدوث ، و ال يقتصر خطر الغرق على االختناق
و بالرغم من ذلك يبقى الغرق يف املاء البارد أقل. لذا من املهم احملافظة على حرارة الغريق، املصاب" حرارة

.حيث يزداد معدل استهالك األكسجني و يعرض الدماغ ملزيد من اإلصابة، خطورة منه يف املاء الدافئ

:العالمات و األعراض* 

:من، عالمات االختناق العامة. 1

و من مث هبوط، فقدان الوعي التدرجيي، خلل يف التركيز، زرقة يف الشفاه و األظافر، صعوبة يف التنفس- 
.اجلهاز التنفسي

.ظهور زبد حول فم و أنف املصاب.  2

 

:اإلسعاف *

.حىت ال جيذبك لألسفل، قم بإحاطة جذع الغريق بذراعيك من اخللف. 1

و ابدأ بعمل تنفس،-----) أمسك صغرية، طحالب(قم بإزالة أي جسم غريب من الفم ، مباشرةً    .2
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.ميكن البدء يف ذلك و الغريق ما زال يف املاء. صناعي

و األخرى لفتح جمرى، استخدم إحدى يديك لتدعيم جسم الغريق، إن مل يكن مستوى املاء عميقاً    .3
.التنفس

.قم بعمل تنفس صناعي للمصاب أثناء إخراجه من املاء، إن كان املاء مستوى املاء عميقاً    .4

افحص التنفس و النبض و قم بعمل إنعاش للتنفس و عضلة، قم بوضع املصاب على سطح صلب    .5
.القلب حسب احلاجة

.قم بوضعه يف وضعية اإلفاقة، إذ استعاد املصاب قدرته على التنفس    .6

.للمحافظة على درجة حرارته، قم بغزالة املالبس املبللة و جتفيف الغريق    .7

.انقل الغريق للمستشفى    .8
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 مــراجـع

االرتباط

 www.kornah.com/ar_faq.htm#2

www.your-doctor.net

http://www.emirateshospital.ae/Arabic/home.htm

http://www.srcs.org.sa/emergencytips_ar/

http://www.pinonline.net/intifada-newsletter/109/12.htm

http://orchidiapromo.com/docs/2.htm

http://www.feedo.net/FirstAid1/firstaidindex.htm

http://www.libyanboyscout.com/news/modules.php?name=News&file=article&sid=120

http://www.nursing4all.com


