تعريف الإسعافات الأولية: 
هي جملة من المساعدات والمعالجات والعناية الفورية والأولية والمؤقتة للمصاب قبل وصول سيارة الإسعاف أو الطبيب. 
من المسئول عند تقديم الإسعافات الأولية ؟

يستطيع أي شخص أن يقدم خدمة الإسعافات الأولية بشرط أن يكون مدربا بطريقة صحيحة على عمل مثل هذه الإجراءات الأولية فالشخص الذي يقوم بتقديم الإسعافات الأولية هو شخص عادي لا يشترط أن يكون في مجال الطب وإنما تتوافر لديه المعلومات التي تمكنه من إنقاذ حياة المريض أو المصاب , ويتم اللجوء إلى الإسعافات الأولية إما: 
 لتعذر وجود الطبيب وذلك بالنسبة للحالات الحرجة
 أو عندما تكون الإصابة أو نوبة المرض ثانوية لا تحتاج للتدخل الطبي 
الهدف من تقديم الإسعافات الأولية :

  الحد من تداعيات الجرح أو الإعاقة . تدعيم الحياة في الحالات الحرجة .
 تنمية روح العون والمساعدة في الآخرين 
الأوامر العشر للمسعف :
عند القيام بأي عمل إسعافي يجب على المسعف أن يعمل على  تطبيق عشرة أوامر هي مهمة جدا شريطة المحافظة على ترتيبها وذلك حسب ضرورتها والمتمثلة في 
1.     طلب النجدة 
2.     العمل بهدوء وبسرعة 
3.     دراسة الحالة 
4.     تنويم الضحية 
5.     لا تحول الضحية دون سبب 
6.     مراقبة الضحية 
7.     لا تلعب دور الطبيب 
8.     المحافظة على الضحية في مكان دافئ 
9.     عدم تقديم الماء للضحية 
10. تشجيع وطمأنة الضحية 
عـلـبــــة الإسعــــاف:
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 في أي مكان خاصة في الخرجات والمخيمات وحتى في مقر تواجد الكشافين. 
 تتوفر علبة الإسعافات الأولية أساسا على: 
رباط ضاغط, ضمادات أسطوانية, رباطات, رباط أو عصابة مثلث, شاش معقم, قطن طبي معقم, ضمادات لاصقة , لفائف,  ملقط, مطهر, دبابيس أمان, ترمومتر, رفادة معقمة للعين,مقص 
  إليك بعض استعمالات هذه المواد الطبية وأخرى: 
ملاقط : الملقاط أداة ضرورية تساعد على إزالة الشظايا والأجسام الصغيرة من الجروح. 
قطن طبي معقم : يستخدم في تنظيف الجروح وفي علاجها. 
مقص  : لقطع الأربطة أو الملابس ولتفادى حدوث أية إصابة ، استعمل مقصا غير حاد الأطراف عندما تقطع بالقرب من الجلد . 
 ضمادات الشاش: يمكن استعمالها فى السيطرة على النزيف والوقاية من العدوى ومنع التلوث وامتصاص الدم والإفرازات الأخرى . ويجب أن يكون مقاس ضمادة الشاش 10سم ×10 سم (4 بوصات × 4 بوصات ). 
 أربطة شريطة لاصقة : وهى متوفرة بأحجام وأشكال متنوعة ، ومعدة للاستعمال مع الجروح الصغيرة والسحجات الجلدية والجروح السطحية.كما يمكنك أيضا استعمال الشريط اللاصق مع ضمادات الشاش لتغطية الجروح. 
 رباط ذاتي الالتصاق ملفوف على بكرات ، العرض 11 سم: يحافظ على الانضغاط ويثبت الضمادة أو الجبيرة فى موضعها .تلتصق مادة هذا الشريط ذاتيا بحيث يمكن لفها حول أي جزء من جسم المصاب ، وعادة ما يكون الذراع أو اليد. 
دبوس أمان كبير  : ربما كان من أكثر أدوات الإسعافات الأولية متعددة الاستعمالات.يمكن استخدامه في إزالة الشظايا والأجسام الغريبة من الجسم. كما يمكن استخدامه أيضا في تثبيت الضمادات أو يساعد في ربط معلاق الذراع أو في تفريغ القروح من الصديد. 
قفازات تستعمل لمرة واحدة  : تستخدم القفازات فى الحالات المصاحبة لنزيف الدم أو الإفرازات العضوية الأخرى لوقايتك من أمراض الدم المعدية . 
أجهزة التنفس الاصطناعي  : يمكن لهذا الجهاز أن يقيك من العدوى أثناء قيامك بأي عملية إنقاذ تنفسي ، لاسيما إن كنت مسافرا وصادفت شخصا غريبا يحتاج لإجراء عملية إنعاش للرئتين. 
أكياس البلاستيك القابلة لإعادة القفل: يمكن استعمالها كأكياس الثلج ولحفظ مواد الإسعافات الأولية الأخرى . كما تستخدم لأغراض التخلص من المواد المستعملة أو جمع العينات. 
ميزان الحرارة: لقياس درجة حرارة الجسم. 
رباط مرن ملفوف على بكرات  ، العرض 7.5 سم : يمكن استعماله للضغط على موضع الإصابة لمنع التورم الناجم عن التواء المفاصل أو الشد العضلي أو الرضوض الغضروفية. 
شريط لاصق ، العرض 6.5 سم : يساعد على إبقاء الجبيرة في موضعها ، ويثبت الأربطة الملفوفة والضمادات الصغيرة. 
شريط أنبوبي  : يمنع تكون القروح ويبقى على الجبيرة في موضعها وقد يستعاض به عن معلاق الذراع أو اليد. 
مرهم مضاد حيوي : يحمى من البكتريا ويمنع التهابات الجروح الصغيرة ويعالج السحجات والحروق الجلدية.تأكد من أن المصاب لا يشكو من حساسية ضد هذا النوع من المراهم. 
غسول كالامين: يساعد على وقف الحكة ويفيد كعامل تجفيف في كثير من أعراض الطفح الجلدى. 
كريم هايدروكورتيزون (واحد فى المائة) : يزيل الالتهابات البسيطة ويعالج تهيجات الجلد والحكة. 
أسبرين  أو أيبوبروفين: يساعد على تخفيف الأوجاع المستمرة والآلام والأورام والحمى .أما أسيتامينوفين فيساعد على تخفيف الألم والحمى ولكن ليس الأورام.تأكد من أن المصاب لا يشكو من حساسية ضد هذه المستحضرات الطبية. 
مضاد الهستامين  : للتخلص من أعراض الحساسية ودوار الحركة. 
ألوفيرا (100% جيل أو كريمات عالية التركيز) : يسكن الآلام الناتجة عن الحروق. 
هيدروجين بيروكسايد: مفيد في تنظيف الجروح. 
صودا الخبز: لوقف الحكة الناتجة عن الطفح الجلدي ولدغ الحشرات. 
دليل الإسعافات الأولية: يقدم الإرشادات اللازمة لمعالجة الحالات الشائعة. 
يتطلب حسن إعدادك لصندوق الإسعافات الأولية قليلا من المال والوقت. ولكن تذكر : أن هذا الاستعداد الجيد سيوفر عليك الكثير من محاولات البحث اليائسة عن الإسعافات عند الحاجة إليها في المرات القادمة. والآن ما رأيك في الدخول إلى الصفحات التطبيقية للإسعافات الأولية حتى تكون أكثر استعدادا لمواجهة مثل هذه الظروف العارضة. 


الخلع: انفصال عظمين عن بعضهما في مفصل. 
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الأعراض 
1.     ألم شديد في المفصل أو بقربه. 
2.     عدم القدرة على تحريك الجزء المصاب. 
3.     تشوه في المفصل المصاب. 
4.     تورم وبعد ذلك تكدم في المنطقة المصابة. 
الهدف
   تأمين راحة المصاب ونقله إلى المستشفى. 
الإسعاف 
1.     أجلس المصاب وأسند الجزء المصاب في الوضع الأكثر راحة له. 
2.     ثبت الجزء المصاب إذا وجدت ذلك مناسباً.
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3.     أنقله بسرعة إلى المستشفى. 
4.     لا تحاول إعادة العظام إلى مكانها الطبيعي فقد تؤذي الأعصاب أو الأنسجة أو الأوعية الدموية. 
تنبيه :
إذا شككت بالإصابة عالجها كما لو كانت كسراً. 







الالتواء: تمزق في الأربطة و الأنسجة حول المفصل مثال التواء الكاحل عند المشي أو الجري. 
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الأعراض 
1.     ألم وضعف حول المفصل ، يزداد بالحركة. 
2.     تورم حول المفصل مع ظهور تكدم بعد فترة. 
الهدف

تأمين راحة المصاب بقدر المستطاع وطلب العون الطبي. 
الإسعاف 
1.     أسند الجزء المصاب وركزه وثبته في الوضع الذي يحقق أكبر قدر من الراحة. 
2.     أكشف المفصل بعناية ، ضع كيس من الثلج أو ماء بارد لكي تخفف التورم والتكدم والألم. 
3.     ضع طبقة كثيفة من القطن وثبتها برباط لدعم المفصل. 
4.     أرفع الجزء المصاب. 
5.     أطلب العون الطبي.
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النزيف : هو تدفق أو خروج الدم خارج الأوعية الدموية ( نزيف شرياني - نزيف وريدي - نزيف شعيري) 
الأهداف 
1.     السيطرة على النزيف. 
2.     الحد من تلوث الجرح. 
3.     نقل المصاب بسرعة إلى المستشفى. 
أنواع النزيف 
1.     النزيف الخارجي 
o       نزيف خارجي حاد 
o       نزيف خارجي بسيط 
2.     النزيف الداخلي 
3.     النزيف المستخرج 
النزيف الخارجي   
وهو خروج الدم من الوعاء الدموي المنبثق المفتوح إلى خارج الجسم فيرى الدم ويحس.

الأعراض: 
1.     وضوح فقدان الدم الخارجي. 
2.     إذا كان النزيف حاد ، أعراض وعلامات الصدمة هي: 
o       يشعر المصاب بالضعف و الدوخة. 
o       يبدوا الشحوب على الوجه والشفتين. 
o       برودة الأطراف. 
o       بطء أو عمق في التنفس. 
o       سرعة النبض. 
o       زغللة في العينين 
o       يصبح المصاب قلقاً وكثير الكلام. 
o       ربما يفقد الوعي 
3.     نزيف داخلي 
4.     نقل المصاب بسرعة إلى المستشفى. 
الإسعاف: 
1.     يوقف النزف بالضغط المباشر ( إذا لم توجد أجسام غريبة في الجرح) بالضمادات .
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2.     إذا كان هناك جسم غريب وظاهر للعيان ، فيمكن إزالته بسهولة بواسطة قطعة نظيفة. 
3.     يضغط ضغط غير مباشر إذا كانت هناك أجسام غريبة داخل الجرح ، وذلك بالضغط أعلى الجرح وذلك بوضع ما يكفي من الشاش على أطراف الجرح بعلو كاف ثم ثبته برباط مشدود.
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4.     حافظ على الجزء المصاب مرفوعاً. 
5.     أبقي المصاب مستلقياً على ظهره إذا أمكن لمنع الصدمة. 
6.     أنقل المصاب بسرعة إلى المستشفى.   

 النزيف الداخلي   
وهو انبثاق الدم من الأوعية الدموية إلى داخل الأنسجة أو تجويف من تجاويف الجسم فلا يرى بالعين بل يُعرف عن طريق الأعراض المصاحبة.

الأعراض: 
1.     عدم وضوح فقدان الدم. 
2.     أعراض وعلامات الصدمة. 
3.     وجود ألم وضعف حول المنطقة المصابة. 
4.     قد يظهر الدم من إحدى فتحات الجسم( الفم مثلا ). 

الإسعاف: 
1.     أرقد المصاب وأجعل رأسه منخفضاً. 
2.     ارفع رجليه إذا كانت الحالة تسمح بذلك. 
3.     فك أي ملابس ضيقة حول العنق والصدر والخصر.
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4.     طمئن المصاب 
5.     تحقق من سرعة التنفس ( 16 - 18 ) والنبض ( 60 - 80 ) ومستوى الاستجابة كل عشر دقائق. 
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6.     إذا فقد المصاب وعيه ، أفتح مسلك الهواء ، وأعمل على إنعاشه إذا لزم الأمر. 
7.     غطي المصاب وضعه تحت بطانية. 
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8.     لا تعط المصاب أي شيء عن طريق الفم 
9.     أنقل المصاب بسرعة إلى المستشفى. 
  النزيف المستخرج 
خروج الدم من فتحات في الجسم مثل الأذن والأنف 
    
الحروق  : هي تخرب خلايا الجسم بالنار, بالكهرباء, مواد معدنية أو مواد سائلة ساخنة.
أنواع الحروق 
1.     الحروق الجافة: وتحدث بسبب اللهب أو الأدوات الكهربائية الساخنه. 
2.     حروق درجة ثانية: تكون مصحوبة باحمرار وفقاقيع في الجلد. 
3.     حروق درجة ثالثة: : تحدث تلف في الجلد و الأنسجة التي تحت الجلد كالعضلات.   
خطورة الحروق تعتمد على عمق ومساحة ودرجة الحرق. 
تصنيف الحروق 
1.     حروق درجة أولى: وتكون سطحية مصحوبة باحمرار واحتقان في الجلد. 
2.     السموط: وتحدث بسبب الماء الساخن ، بخار الماء والدهون الساخنة. 
3.     الحروق الباردة: : وتحدث بسبب ملامسة المعادن في حالة التجمد. 
4.     الحروق الكيماوية : بسبب مواد كيماوية مهيجة للجلد كالمبيضات 
الأهداف 
1.     التخفيف من تأثير الحرارة والتلوث. 
2.     تسكين الألم. 
3.     تخفيف الصدمة. 
4.     نقل المريض بسرعة إلى المستشفى 
الإسعافات 
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حروق الدرجة الأولى: 
1.     طمئن المصاب. 
2.     أغسل مكان الحرق بماء بارد جاري لمدة عشر دقائق. 
3.     إذا وجد الدهون الخاصة بالحروق ، ضعها على الحرق. 
4.     ضع ضمادات معقمة على الحرق. 
5.     إذا كان الحرق أكبر من راحة اليد ، خذ المصاب إلى المستشفى 
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حروق الدرجة الثانية: 
1.     طمئن المصاب. 
2.     أغسل مكان الحرق بماء بارد 
3.     ضع ضمادات معقمة أو نظيفة على الحرق. 
4.     ضع ضمادات معقمة أو نظيفة على الحرق. 
5.     أنقل المريض إلى المستشفى. 

تــنــبــيــه 
- لا تحاول فتح الفقاقيع.
- لا تضع على الجرح معجون الأسنان أو الطماطم أو أي مساحيق أخرى. 
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حروق الدرجة الثالثة: 
1.     أطلب المساعدة الطبية فوراً 
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2.     طمئن المصاب 
3.     غط المنطقة المحروقة بأنظف قطعة قماش أو غيار معقم. 
4.     إذا كان الوجه محروقاً أجعل المصاب في وضع الجلوس. 
5.     أرفع الأطراف وأجعل المصاب ممدوداً ( إذا لم توجد حروق في الوجه). 
6.     أعط المصاب جرعات صغيرة ومتكررة من السوائل الباردة. 
7.     راقب تنفس المصاب حتى وصول المساعدة أو نقله بعناية إلى المستشفى. 

تــنــبــيــه 
- عدم استعمال الماء أو أي مواد مطهرة.
- عدم نزع الملابس الملتصقة على جسم المصاب.
- عدم استعمال القطن مطلقاً. 

مضاعفات الحروق 
1.     التلوث. 
2.     الصدمة ( بسبب فقدان السوائل في الجسم). 
3.     الموت ( إذا لم تقدم الإسعافات بسرعة ). 
  
الجرح هو تمزق أو تقطع أنسجة الجلد. 
الأسباب 
1-   إصابة بآلة حادة مثل السكين وهي أكثر الجروح نزيفا وشفاؤها أسرع. 
2-   جروح أثناء السقوط. 
3-   جروح ناتجة عن آلة مدببة مثل المسامير أو طعنة سكين. 
الأنواع 
هناك ثلاثة أنواع من الجروح 
1-   الجروح البسيطة: طفيفة سطحية أو تمس الشعيرات الدموية. 
2-   الجروح الخطيرة: عريضة وعميقة شيئا ما وتكون عادة مصحوبة بصدمة. 
3-   الجروح العميقة: خارجيا تشبه الجروح البسيطة إلا أنها تكون عميقة ومصحوبة بتقطع أنسجة الأعضاء الداخلية. 
  خطورة الجروح 
-         النزيف (في الجرح الخطير جدا يمكن حدوث نزيف داخلي). 
-         التعفن أو الخمج. 
الإسعاف 
1-   جرح بسيط: كل ما يجب فعله في حالة الجرح البسيط هو تطهيره وتغطيته وحمايته. 
  

 
2-  جرح خطير: 
-         إكتشف الجرح جيدا بقطع الثياب. 
-         لا تلمس الجرح بيديك ولا تنفخ عليه. 
-         لاتغسله ولا تنظفه. 
-         إحمه بكمادات أو قماش معقم. 
-         إححمل المصاب إلى المستشفى. 
3-   جرح عميق: 
-         بعد حماية الجرح ضع ضمادا حول العضو كله ( على البطن مثلا ). 
-         إذا خرج عضو داخلي لاتحاول إرجاعه بل غطه بشاش به ماء معقم. 
-         لاتنزع آلة الإصابة مثل السكين. 
-         رقد المصاب على ظهره واطوي ركبته. 
-         أنقل المصاب بسرعة إلى المستشفى. 
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الكسر: هو انفصال العظمة إلى جزئين أو أكثر. 
الأسباب 
1.     ضربة أو قوة مباشرة: ينكسر العظم في النقطة التي تتلقى ضربة شديدة.
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2.     ضربة أو قوة غير مباشرة: ينكسر العظم بعيداً عن منطقة الضربة.
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الأنواع 
1.     كسر مغلق بسيط حيث يكون الجلد سليم.


2.     كسر مفتوح مضاعف حيث الجلد مفتوح ومصاحب مع النزيف.     


3.     كسر مركب حيث تكون هناك عدة كسور في نفس العظمة.


الأعراض 
1.     ألم في منطقة الإصابة أو قربها. 
2.     تورم في المنطقة المصابة بسبب تسرب الدم إلى الأنسجة. 
3.     تشوه في منطقة الكسر (عدم انتظام في الشكل، قصر ، تقوس في الطرف). 
4.     حركة غير طبيعية في الجزء المصاب. 
5.     قد يشعر المصاب أو يسمع صك العظم. 
6.     أعراض وعلامات الصدمة. 
الأهداف 
1.     تخفيف ألم المصاب ومنع أية مضاعفات. 

الإسعاف 
1.     انتظار سيارة الإسعاف و عدم نقل المصاب إلا في الحالات الخطرة. 
2.     تثبيت المنطقة المكسورة. 
3.     ركز وأسند الطرف المكسور بوضع يد قبل منطقة الكسر ويد بعدها ولا تتركه إلا بعد تثبيته تثبيتاً فعالا.
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4.     ثبت العظم المكسور بالتجبير. 
5.     عند التجبير ضع كمية كافية من الرفادات بين النتوءات العظمية لملئ الفراغ. 
6.     أربط الضمادات بشدة لدرجة تمنع الحركة مع مراعاة عدم عرقلة الدورة الدموية. 
7.     بعد التثبيت أرفع طرف المصاب إذا أمكن للحد من النزف والتورم. 
  
أساسيات الإسعافات الأولية: 
     ويوجد حد أدني للمعلومات يجب علي مقدم الإسعافات الأولية أن يدركها ويتعلمها:
- فهم قواعد الإسعافات الأولية ومسئولياتها .
- إدراك أهمية تأمين موقع الحادث ، وعزل الجسم .
- القيام بعمل التنفس الصناعي .
- كيفية فتح ممرات للهواء .
- تقييم مكان الحادث .
- الوضع الملائم للمريض أو المصاب .
- معرفة الأعراض وعلامات الخطر للمشاكل الطبية .
- معرفة علامات الاستجابة من عدمها للمصاب .
- السيطرة علي النزيف الداخلي .
- معرفة ما إذا كان يوجد نزيف داخلي أم لا .
- التعامل مع إصابات العمود الفقري .
- توافر المعلومات العامة لديه عن جسم الإنسان وتشريحه ، وأعضائه وأجهزته المختلفة .
- كيفية حمل المريض وذلك لتخفيف تعرضة لمزيد من الضرر أو الأذى .
- معرفة الأعراض المتعلقة بمختلف الأمراض وكيفية التعامل معها .
- تدليك القلب .
- التعامل مع الحروق والكسور .
- كيفية تضميد الجراح .
- كيفية التعامل مع إصابات الأطفال .
  
    مرحلة التقييم:
وهذه المرحلة هي التي تسبق تقديم الإسعافات الأولية وتختلف باختلاف أنواع الإصابة ما إذا كانت حرجة أم بسيطة لأن الحالات الحرجة لابد وان يكون رد الفعل سريع لها. 
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 الحالات البسيطة:

ويتم فيها أخذ بيانات من المصاب إذا كانت حالته تسمح بذلك أو من أحد أفراد عائلته وتتضمن التالـــــي: 
- وقت الحادثة. 
- أعراض الإصابة. 
- تحديد مكان الألم مع وصفه. 
- كيفية حدوث الإصابة . 
- نتائج التعامل مع الإصابة من قبل الشخص غير المدرب 
- تحديد التاريخ الطبي للمريض أو الشخص المصاب :
     *  الصحة بشكل عام.
     *  وجود أية مشاكل صحية أو إصابات تعرض لها من قبل.
     *  العقاقير أو الأدوية التي يتناولها إن وجد. 
المظهر العام للمصاب، والسن، والنوع، والوزن . 
- قياس النبض، والتنفس، وضغط الدم، ودرجة الحرارة. 
- قياس مستوي وعيه. 
- ملاحظة لون الجلد. 
- حالة العين . 
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الحالات الصعبة (الحرجة):

تتطلب الحالات الحرجة القيام بالتقييمات: 
- تخليص الضحية من مكان الحادث (في حالة الإصابة في حوادث) والتي تتضمن على :
       أ- تأمين مكان الحادث.
      ب- معرفة طبيعة الجرح أو المرض.
      ج- حصر عدد الضحايا.
       د- القيام بالإنقاذ . 
التأكد من التنفس والدورة الدموية . 
- قياس مستوى الإدراك أو الحالة العقلية وذلك من خلال إحساسه بالألم - الكلام - استجابته لأي شئ محفز من حوله. 
- التأكد من وجود نزيف خارجي . 
- التأكد من وجود نزيف داخلي . 
- التأكد من النبض . 
- وجود ألم في منطقة البطن أوالصدر. 
- جروح في الرقبة أو الرأس أو الظهر. 
- جروح بفروة الرأس أو الوجه . 
- حدوث تلف بالأوردة أو الأوعية الدموية . 
- وجود ورم أو تشوهات بالأطراف . 
- عدم تحريك الرقبة، أو الرأس، أو الظهر في حالات إصابات العمود الفقري . 
- تحديد سبب الحادث . 
- وجود تسمم . 
- قئ . 
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 كيفية حماية المسعف:

الشخص الذي يقوم بالإسعافات الأولية يكون عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض وخاصة تلك التي تنتقل عن طريق الدم مثل مرض الإيدز ، أو الالتهاب الكبدي الوبائي … الخ، لذلك لا بد من إتخاذ بعض الاحتياطات الوقائية التي تجنبه التعرض للإصابة بمثل هذه الأمراض الخطيرة فهذه هي بعض النصائح التي يجب علي كل شخص مسعف اتباعها : 
- لبس قفازات يتم التخلص منها علي الفور بعد القيام بالإسعافات الأولية وذلك لأن الشخص المسعف يكون عرضة للمس دم الشخص المصاب (أو سوائل الجسم المختلفة : بول - سائل منوي - قئ أو جروح مفتوحة - أغشية مخاطية - براز). أو في حالة التقاطه لملابس المصاب الملوثة ، أو عند تغيير الضمادات يتم تغيير مثل هذه القفازات بين كل مصاب وآخر أو عند تمزقها أثناء التعامل مع مصاب واحد فقط. 
- غسل الأيدي مباشرة بعد التخلص من هذه القفازات. 
- ليس قناع واق للمحافظة علي الأنف والفم. 
- استخدام نظارة لوقاية العين، أما إذا تعرضت العين لبعض قطرات من الدم او أية أجسام أخرى فلا بد من غسلها علي الفور بالماء او بمحلول الملح (سالاين) (Saline). 
- لبس (جاون) لباس خاص لحماية الملابس علي أن يتم التخلص منه علي الفور بعد الانتهاء من الإسعافات الأولية. 
- يتم غسل الأيدي والوجه بعد التعرض لأي شئ . 
وهذه هي وسائل الحماية الأولية التي يجب اتباعها عند القيام بأية رعاية أو عناية أولية للمصاب أو المريض، ولكن ماذا إذا تعرض الشخص المسعف للمس دم الشخص المصاب أو إحدى سوائل الجسم، أو لمس أحد الأدوات المستخدمة في عملية الإنقاذ فهناك أيضا بعض الإرشادات التي يجب وضعها في الحسبان للتعامل مع أية اصابات محتملة الحدوث. 
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 عند تعرض جلد المسعف للتلوث بالدم أو أحد السوائل: 
- لا بد من غسل الأيدي علي الفور عند التعرض لأية سوائل. 
- غسلها بعد التعامل مع المصاب وقبل التعامل معه أيضا. وعند لمس الجروح المفتوحة حتى عند ارتداء القفازات وبعد خلعها - بعد استخدام الأدوات الملوثة مثل الملقاط أو المقص … وغيرها من الأدوات الأخرى . 
- تجنب الأكل - الشرب - التدخين - استخدام الماكياج - ارتداء العدسات اللاصقة - أو لمس الأنف أو العين حتى لا يتم انتقال العدوى إن وجدت . 
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كيفية تنظيف الأيدي : 
- يستخدم حوض بعيدا عن أماكن الطعام . 
- تغسل الأيدي بالماء . 
- تغسل بالصابون وخاصة الصابون السائل . 
- تدلك بالصابون جيدا لمدة 15 ثانية . 
- تغسل بالماء الجاري لإزالة الصابون . 
- يغلق الصنبور بواسطة منشفة جافة . 
file_52.png

file_53.wmf


كيفية التعامل مع الأداوت: 
- يجب أخذ الحذر عند استخدام الأدوات الحادة مثل المقص - الملقاط - الإبر - الحقن علي النحو التالي :
   1- عدم الإكثار في استخدامها بقدر الإمكان .
   2- حفظها في حاويات بلاستيك أو صلب حتى لا يتعرض أي شخص عند حملها للضرر .
   3- التخلص منها او تعقيمها (في حالة الأدوات الباهظة التكاليف) بعد إستخدامها علي الفور .
   4- غسل الأيدي بعد إستخدام هذه الأدوات. 
- عند التعامل مع الضمادات أو الملابس الملوثة لابد من إرتداء القفازات ، ثم غسل الأيدي بعد خلعها . 
- بالنسبة للنقالة، والكراسي المتحركة، والعكاز … وغيرها من الأدوات الأخرى مثيلاتها تنظف قبل وبعد الاستخدام بمادة كيميائية مطهرة. 
- تغير ملاءات الأسرة - الفوط - أكياس الو سادات - البطاطين - الملابس التي تعرضت للتلوث حرصا علي عدم نقل أي تلوث ميكروبي مع أخذ الحذر عند التعامل معها حتى لا تنتقل العدوى للشخص الذي يحملها. 
- تنظيف الأحذية او الأحزمة الجلدية بالصابون، والفرشاة والماء الساخن. 
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كيفية التعامل مع السوائل: 
- يتم التخلص من السوائل مثل: الدم - البول - القيء أو أية سوائل أخري في المرحاض . 
- أما إذا انسال دم أو سائل علي الأرض يتم التعامل معهما علي النحو التالي :
   1- لبس القفازات أولا.
   2- ينظف السائل علي الفور دون انتظار.
   3- يستخدم الملقاط أو المكنسة لشفط مثل هذه السوائل وإن لم تتوافر تستخدم قطعتين من الورق المقوي في وجود أداة حادة ولتكن قطعة زجاج مكسورة لالتقاط الدم.
   4- ينظف المكان بأية محاليل مطهرة وتترك لمدة 20 دقيقة علي الأقل.
   5- تستخدم فوط ورقية لامتصاص المحلول ثم يتم التخلص منها علي الفور.
   6- يتم التخلص من جميع الأدوات المستخدمة في امتصاص السائل في حاويات محكمة الغلق
   7- تغسل الأيدي بعد خلع القفازات جيدا. 
- ولكن إذا تعرضت الأنف - العين - أو إحدى الجروح المصاب بها المسعف للتلوث هذه هي الخطـــــوات:
   أ -  يغسل العضو الذي تعرض للتلوث بالماء .
   ب - في حالة الجروح يستخدم مطهر لها .
   ج - أما في حالة العين يستخدم محلول الملح - سالاينSaline -
   د - تؤخذ تطعيمات ضد إلتهاب الكبدي الوبائي او فيروس الإيدز بعد القيام بالإسعافات مباشرة .
   هـ - عمل الاختبارات الطبية للتأكد من عدم انتقال أية أمراض معدية 
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وضعية الأمن لمصاب في غير وعيه 
هي  وضعية يطبقها المسعف على المصاب في إصابات عديدة ولكن الشرط الأهم هو أن يكون المصاب في غير وعيه.  
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نقاط الضغط 
  هناك أربع نقاط للضغط : 
1.    في العنق : يتوقف سيلان الدم إذا كان في الرأس لنضغط على الشرايين الرقيبة حيث تكون نقطة تحث الأذن بحوالي 3 سم بواسطة الإبهام (الشكل 1). 
2.    في الكتف : تكون نقطة الضغط على شرايين الترقوة(الشكل 2) . 
3.    في العضد: يكون الضغط على الشريان العضدي بواسطة الإبهام (الشكل 3).   
4.    في الفخد : يكون في الشريان الفخدي بواسطة قبضة اليد(الشكل 4) . 
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      الشكل 1                   الشكل 2                    الشكل 3                     الشكل 4 
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الاختــــــنـــــاق 
  تعريف: هو توقف عملية التنفس. 
	أسبابه: 
-       توقف التنفس. 
-       غياب الأكسجين. 
-       تسمم بواسطة أكسيد الكربون (co  
-       عدم وصول الأكسجين إلى الرئتين ( حاجز, ماء, تراب ... ) 
-       ضغط على القفص الصدري ( ردم ... ) 
-       التكهرب. 
يجب تطبيق التنفس الاصطناعي:
التنفس الإصطناعي 
  إذا لم يظهر المصاب آثار التنفس الطبيعي سواء من الفم أم من الأنف( صعود ونزول القفص الصدري) وجب على المسعف أن يقوم بالتنفس الإصطناعي فورا وذلك بعد أن يمدد المصاب على ظهره أو على جنبه مع استعمال الوقاية اللازمة. 
وإليك الآن طريقة التنفس الإصطناعي: 
1-     ضع يدا واحدة على رأس المصاب واليد الثانية تحت فكه السفلي ( حتى يمكنك هذا من الضغط على الفك السفلي باتجاه الأعلى ) وبدون استعمال القوة أدر الرأس إلى الخلف - الشكل 1-. 
2-     إملىء رئتيك من الهواء جيدا ثم انفخ بهدوء في أنف المصاب,أما إذا كان الأنف  مسدودا انفخ في فمه الذي يكون اقل انفتاحا, ويمكنك سد الأنف أو الفم بمنديل أو كمادة حسب حالة التنفس الاصطناعي المطبقة ( الفم للفم, الفم للأنف ) - الشكل 2-.   
3-     إستنشق الهواء مجددا ملاحظا بأن صدر المصاب ينخفض عند خروج الهواء منه - الشكل 3 - 
4-     كرر العملية باستمرار على أن تكون النفخات العشر الأولى سريعة ولكن عميقة ( وفي كل مرة انتظر أن يخرج المصاب الهواء من رئتيه), واصل عملية التنفس الإصطناعي كل خمسة ثوان (بالتقريب 12 إلى 15 نفخة في الدقيقة) حتى يعود للمصا ب تنفسه الطبيعي. 
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الصــدمــة 
العلامات:                                      ماذا تفعل: 
-       عينين شبه مغمضتين.                    -  وقف السبب. 
   -       تنفس سريع ومتقطع.                    -  وضعية المصدوم. 
   -       جسم بارد.                               -  تغطيته جيدا. 
   -       عدم فقدان الوعي.                       -  لا تعطه الماء. 
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  إصابات العين 
من المحتمل أن تكون جميع إصابات العين خطيرة ، لأن الجسيمات الدقيقة قد تثقب المقلة وتحدث ضرراً داخلياً وربما عدوى أو عمى 
الأسباب 
1.     دخول الغبار والرمل أو الأهداب السائبة. 
2.     دخول أجسام غريبة كالقطع المعدنية أو الزجاج المتطاير. 
3.     دخول مواد كيماوية. 
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الأعراض 
1.     ألم وحكة في العين المصابة. 
2.     ضعف في الرؤية. 
3.     انهمار الدموع. 
4.     احمرار أو احتقان العين. 
5.     خروج دم أو سائل رائق من جرح العين مع احتمال تسطح المحيط الكروي. 
الأهداف
    الحد من الإصابة ومنع أية مضاعفات ممكن قد تنتج. 
الإسعاف 
1.     أغسل العين بماء معقم أو عادي في حالة تعرضها للمواد الكيماوية لمدة خمس دقائق. 
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2.     لا تحاول إزالة الجسم الغريب إذا كان مطموراً في المقلة أو الجزء الملون في العين. 
3.     غطي العين المصابة أو العينين لمنع الحركة إذا لزم الأمر. 
4.     أنصح المصاب بعدم حك عينيه. 
5.     أطلب منه الجلوس على كرسي مواجهاً للنور وأن يحني رأسه إلى الخلف 
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6.     قف خلفه بحيث يسند رأسه عليك ، أستعمل سبابة وإبهام إحدى اليدين لفتح الجفنين المصابين وأطلب منه أن ينظر إلى أعلى وأسفل ويمين ويسار. 
7.     في حال رؤية الجسم الغريب ، أغسل العين بالماء مع مراعاة انحناء الرأس إلى جهة العين المصابة ( لنزوح الماء بعيداً عن العين السليمة). 
8.     في حالة عدم توافر الماء والجسم غير ملتصق أزله بواسطة منديل نظيف مبلل زاويته بالماء.
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9.     إذا كان الجسم الغريب تحت الجفن العلوي أطلب من المصاب أن ينظر إلى أسفل وأمسك بالأهداب وأسحب الجفن العلوي إلى أسفل ونحو الخارج فوق الجفن السفلي 
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الشرق 
هو انسداد مسلك الهواء جزئياً أو كلياً بشيء يدخل القصبة الهوائية أثناء عملية البلع بدل ممر الطعام.


file_112.png

file_113.wmf


الأسباب 
1.     الطعام 
2.     قطع ألعاب صغيرة ( لدى الأطفال). 
3.     انهمار الدموع. 
4.     احمرار أو احتقان العين. 
5.     خروج دم أو سائل رائق من جرح العين مع احتمال تسطح المحيط الكروي. 
الأعراض والعلامات
1.     صعوبة التنفس ، ازدياد معدل التنفس وعمقه. يصبح التنفس صاخباً مصحوباً بصوت مع الشخير أو القرقرة. 
2.     احتمال ظهور زبد في الفم. 
3.     ازرقاق الوجه والشفتين والأظافر. 
4.     الاختلاط العقلي 
5.     انخفاض مستوى الاستجابة. 
6.     احتمال توقف التنفس. 
7.     عدم القدرة على الكلام والإمساك بالعنق. 
8.     احتقان الوجه والعنق وبروز الأوردة. 
9.     احتمال فقد الوعي. 
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الأهداف 
1.     إزالة الجسم الغريب. 
2.     إعادة التنفس الطبيعي. 
3.     نقل المصاب إلى المستشفى. 
الإسعاف
- إذا كان المصاب واعي: 
1.     إذا لم يتزحزح الجسم الغريب بالسعال قف أو أركع خلف المصاب وضع إحدى ذراعيك حول بطنه ، أطبق قبضة يدك وضعها مع ( إبهامك متجهة نحو الداخل ) في منتصف القسم العلوي للبطن بين السرة وعظم القفص.
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2.     أمسك قبضة يدك باليد الثانية.
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3.     أجذب يديك نحوك بالضغط نحو الداخل وإلى الأعلى خمس مرات. 
4.     كرر العملية حتى خروج الجسم الغريب. 
- إذا كان المصاب فاقد الوعي: 
1.     ضع المصاب على ظهره ورأسه للخلف لفتح مجرى الهواء. 
2.     أركع منفرج الساقين فوق فخدي المصاب ، إذا لم تتمكن من احتواء المصاب بين ساقيك فأركع إلى جانبه
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3.     ضع قاعدة إحدى يديك في منتصف القسم العلوي لبطن المصاب ، وضع يدك الثانية فوقها مع إبعاد الأصابع عن البطن.
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4.     أضغط نحو الداخل وإلى الأعلى خمس مرات.
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5.     أفتح فم المصاب وأبحث عن الجسم الغريب بواسطة السبابة. 
6.     ضع فمك على فم المصاب بعد فتح مجرى الهواء وانفخ نفسين. 
7.     كرر العملية ( من 1-6 ) حتى يتزحزح الجسم الغريب. 
8.     قم بإخراج الجسم الغريب حالما يتزحزح. 
9.     إذا كان المصاب مازال فاقد الوعي قس نفسه ونبضه فقد يحتاج إلى الإنعاش الرئوي والقلبي 
10. أنقل المصاب إلى المستشفى. 
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إنــهــاك الحــــرارة
 إنهاك الحرارة: تحدث بسبب فقدان الماء والملح من الجسم عن طريق العرق. 
الأسباب: 
1.     العمل أو التمرينات البدنية في جو حار ورطب جداً. 
2.     مرض شديد الإنهاك ( لدى المسنين). 
الأعراض: 
1.     يشعر المصاب بإنهاك مع  كسل. 
2.     قد يحس المصاب بصداع وتعب ودوار وغثيان. 
3.     تشنج عضلي في البطن والطرفين السفليين سببه نقص الملح. 
4.     يصبح الوجه شاحباً والجلد بارداً رطباً. 
5.     يصبح التنفس سريعاً وسطحياً. 
6.     يكون النبض سريعاً وضعيفاَ. 
7.     قد تبقى الحرارة طبيعية وقد تهبط. 
8.     قد يغمى على المصاب عند القيام بحركة مفاجئة 
الهدف: 
1.     نقل المصاب إلى جو أبرد 
2.     تعويض السوائل والأملاح المعدنية. 
3.     طلب العون الطبي. 
الإسعاف: 
1.     أجلس المصاب في مكان معتدل البرودة. 
2.     إذا كان واعياً ، أعطه بضع جرعات من الماء البارد 
3.     إذا كان يتعرق بغزارة أو كان لديه تشنج أو إسهال أو قيء أضف مقدار ملعقة شاي من الملح لكل لتر ماء وأعطه المريض ليشربه. 
4.     إذا فقد المصاب وعيه ، أفتح مسلك الهواء وأعمل على إنعاشه وضعه في وضعية الإفاقة. 
5.     أطلب العون الطبي. 
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ضــربــة الشمـــــس / الحــرارة   
وهي تعرض الجسم مدة طويلة لأشعة الشمس أو للحرارة أو الرطوبة العالية ولا يكون هناك تيار هوائي ، فلا يتمكن الجسم من التعرق. 
الأسباب 
1.     أشعة الشمس. 
2.     الرطوبة العالية. 
3.     حرارة الجو العالية. 
4.     بعض الأمراض كالملاريا. 
الأعراض 
1.     ارتفاع حرارة الجسم ( تصل إلى 40 درجة ). 
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; unicode-bidi: embed; margin-right: 36.0pt" align="right"> 2.     جفاف في الجلد. 
3.     صداع ، دوار وغثيان. 
4.     النبض قوي والتنفس صاخب. 
5.     فقدان الوعي في بعض الحالات 
الهدف 
1.     خفض حرارة المصاب 
2.     طلب العون الطبي فوراً 
الإسعافات 
1.     أنقل المصاب إلى مكان مظلم ومعتدل البرودة وأنزع عنه ملابسه. 
2.     إذا كان واعياً ضعه في وضع نصف الجلوس مع إسناد رأسه. 
3.     إذا كان فاقد الوعي أفتح مسلك الهواء وتحقق من تنفسه و أعمل على إنعاشه إذا لزم ، مع وضعه في وضع الإفاقة. 
4.     لفه بملاءة باردة مبللة وحرك الهواء بمجلة أو مروحة. 
5.     راقب حرارة المصاب. 
6.     أطلب العون الطبي. 
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الإنقاد داخل المنازل المحترقة
  تمهيد:  إن الإنقاد للأشخاص داخل المنازل المحترقة يكون عن طريق الإتصالات الموجودة في المنازل كالسلاليم و أ بواب النجدة و الأروقة. 
الإجراءات المتخدة عند الولوج إلى المنزل : 
   يجب الابلاغ عن الحريق وطلب الاسعاف قبل كل شيء ثم التأكد من وجود ضحايا داخل المنزل.
- الدخول بحذر وتفحص المكان.
- إستعمال قطعة قماش مبللة عند المرور بين ألسنة اللهب.
- المشي منحنيا أو زاحفا لتجنب الاختناق لأن الدخان يتكاثف في الأعلى.
_ البحث عن الضحية . 
_ الوصول للضحية. 
_ إخراج الضحية. 
يجب وضع الضحية في أقرب وقت ممكن بعيدا عن الذخان لتجنب الإختناق مع تهدئة الضحية و التقليل من الهلع ثم نقوم باخراجها  لمكان آمن . 
أذا لم تتوفر لنا الوسائل القانونية نستعمل الوسائل المدبرة. 
الإنقاد عن طريق الإتصالات الموجودة: 
  قلما تكون هذه الإتصالات صحيحة و غير قابلة للعمل و بالتالي لابد من البحث عن طريق الإنقاد من الخارج . 
  الإنقاد من الخارج
نستعمل الشرفات أو نقوم بكسر الأبواب أو النوافد للدخول إلى مكان الحادث والوصول إلى الضحية إذا كانت الضحية في حالة وعي تام وقادرة على الحركة نقوم بمساعدتها على النزول أو الخروج,و إذا كان طفل يحزم على ظهر المسعف و يهبط به و يكون بواسطة حزام الإنقاد أو حبل (شيخ كبير في السن كذلك إمرأة ................). 
ملاحظة : الوسائل المستعملة في الإ نقاذ من الخارج , الحبال , السلاليم . 
الإنقاذ فوق السطوح : 
نفس العملية المخصصة للإنقاذ من الخارج  ’ السلاليم , الحبال . 
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الزلازل أو الردوم 
 البحث عن الضحايا : 
·        الإحتياطات الواجب إتخاذها : 
- خلق حنفيات الماء , الغاز ,و الكهرباء . 
- لا نستعمل الأدوات المشتعلة للإنقاذ و الرؤية ) شمعة, كبريت ...(. 
- إبعاد المذخنين لحظة الإنقاذ . 
- لا تمشي  على الركام و الردوم  و الأشياء المحطمة . 
·        إبعاد الضحايا : 
نعمل مباشرة على تحويل الضحية من مكان  الحادث إلى مكان آمن قصد تقديم الإسعافات الأولية. 
·      البحث عن الضحايا تحت الردم: 
-  جمع جميع المعلومات الأساسة و  الهامة . 
-  استعن بالتصاميم الهند سية المعمارية للبناء . 
-  القيام بالعملية في هدوء تام . 
-  نستطيع إستعمال ا لتجهيزات  الخاصة في إطار الإنقاذ و إزالة الردوم . 
·        انقتذ الضحايا و إزالة الركام )الردوم(: 
-   لا بد من استعمال اليدين للتقرب من الضحية . 
-   لا نمشي على الردوم . 
-   استعمال نظام السلسلة لإبعاد الأنقاذ من أجل التخلص من كثرة الحركة . 
·        ابعاد و نقل المصابين : 
-  مباشرة بعد نزع الركام و رؤية الضحية لا بد من تقديم وعلى الفور الإسعافات الأولية اللازمة في تلك الحالة. 
-  ابعاد ونقل الضحايا بكل سرعة و بكل عناية و بإستعمال كل التقنيات المعروفة لإبعاد الخطر عنهم . 
-  تقديم الإسعافات الأولية  اللازمة للمصابين بالنزيف و الإختناق و تقديمهم على باقي الحالات الغير الخطيرة . 
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حركات الإنقاذ عند حادث مرور 
-            تقييم عدد الضحايا بسرعة مع أهمية الاستععجال. 
-         وضع علامات لتفادي حوادث أخرى. 
-         إبعاد الأشخاص الغير فاعلين عن مكان الحادث. 
-         طلب النجدة ( سيارة الاسعاف, الحماية المدنية, الشرطة). 
-         التأكد من وعي المصاب. 
-         التأكد من التنفس السليم ( في حالة صعوبته أوإنعدامه يجب القيام باتنفس الاصطناعي) 
-         جس النبض ( في حالة توقفه يجب القيام بالضغط على موضع القلب عدة مرات). 
-         التأكد من غياب الجروح على مستوى الصدر( وذلك لأخدها بعين الاعتبار أثناء إخراج المصاب من السيارة إذا تطلب الأمر). 
-         التأكد من غياب النزيف ( إذا وجد لا يجب تضميده بالضمادة). 
-         التأكد من سلامة العمود الفقري والعظام المحيطة 
-            في حالة كسر يجب وضع الجبائر قبل تحريك المصاب. 
ملاحظة: إذا خشي المسعف أن خطرا يهدد حياته أوحياة المصاب أو كلاهما معا( مثلا إنفجار خزان الوقود ) يجب عليه إخراج المصاب من السيارة بأسرع ما يمكنه وإبعاده عن مكان الحادث 


