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 التربية الصحية والبيئة قسم الحاسبات

 

 :اإلسعافات األولية
 

 :صندوق اإلسعافات األولية
 

 
 

اإلسعاف األولي ىػ الخعاية العاجمة إلنقاذ حياة مراب يحتاج إلى تجخل فػري عشجما ال تكػن الخعاية 
الػصػل ألقخب مخكد إسعاف سيدتغخق الكثيخ مغ الػقت. وىػ الخجمة التي الصبية متيدخة أو يكػن شخيق 

أو اعتخاه مخض حاد مفاجئ و مشع السزاعفات أو  -يعتسج عمييا إنقاذ حياة شخز أصيب في حادث 
الديادة في اإلصابة .. و مغ ىشا جاءت ضخورة وجػد صشجوق لإلسعافات األولية أو ششصة لإلسعافات 

 .األولية 
البج مغ وجػد بعس األدوية و األدوات الستخجاميا في إسعاف الحاالت السخضية أو الحػادث الصارئة لحلظ 

التي تحتاج إلى خجمة شبية عاجمة إلسعافيا وىحه األدوية و األدوات تػضع داخل صشجوق يدسى "صشجوق 
 .اإلسعاف
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 مكانه
السشدل و في السجرسة و في الديارة و أثشاء القيام بالخحالت الجساعية . يجب تػفيخ "صشجوق اإلسعاف " في 

و يجب أن يكػن مػضػعا في مكاٍن مختفع و آمغ بعيجا عغ متشاول األشفال و لو قفل . كسا يجب أال يصمب 
 . مغ الصفل إحزار أي دواء يتشاولو مغ الرشجوق مباشخة

 

 محتوياته
 : ية التاليةيحتػي الرشجوق عمى األدوات و األدو 

حقغ بالستيظ مغ الشػع الحي  –مذسع الصق  –أربصة مختمفة السقاسات  –األدوات : قصغ وشاش شبي .1
تخمػمتخ شبي لالستعسال عغ شخيق الفع و آخخ عغ  –يدتخجم مخة واحجة و يخمى بعج ذلظ مقاسات مختمفة 

حقشة  –كيذ لمثمج  –لداخغ كيذ لمساء ا –خافس لدان خذبي لالستعسال مخة واحجة  –شخيق الذخج 
 . قصع خذبية تدتعسل جبائخ –عمبة بيا قصغ وشاش معقع  –شخجية 

محمػل  –بػدرة سمفا  –مزادات لمتقمز )لمسغز(  –مدكشات  –صبغة يػد  –األدوية : مصيخ شبي .2
 .معالجة الجفاف بالفع لألشفال

 :ما معنى اإلسعافات األولية
الحادث أو الشاقميغ لمسراب تقجيسيا قبل وصػلو إلى ىي اإلجخاءات التي يسكغ لألفخاد السػجػديغ في مكان 

 . وقج تكػن ىحه اإلسعافات ىي الفاصل بيغ الحياة والسػت في كثيخ مغ األحيان مخكد الخعاية الرحية
 . لحا فالتجرب عمى الترخف الدميع إضافة لعامل الدخعة عشرخان أساسيان في اإلسعاف األولى

 شعار اإلسعافات األولية  
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 :القواعد األساسية في اإلسعاف األولى
 .إبعاد السراب عغ مرجر الخصخ -1
 فظ األربصة واألحدمة والسالبذ الزيقة-2
 . تسديق أو قز السالبذ حػل مكان الجخح أو اإلصابة -3
إذا كان السراب في حالة إغساء : إبحث عغ أي جدع غخيب في الفع كاألسشان الرشاعية أو بقايا القيء -4

 . وأمل رأسو جانبا والى األسفل إذا أمكغ واجحب لدانو إلى األمام حتى ال يختشق وأزليا
 . إذا كان التشفذ متػقفا أجخ لو تشفدا صشاعيا مغ الفع لمفع فػرا-5
في حالة وجػد ندف ضاىخ يػقف الشدف بالزغط عمى مػضع الشدف باألصابع أو بقصعة قساش نطيفة  -6

 . غ الجخح بخباط ضاغطأو يخبط الشازف في مكان أعمى م
، وعالمات الشدف  السدتذفىفي حالة االشتباه في وجػد ندف داخمي يجب اإلسخاع في نقل السراب  -7

وعجم انتطام الجاخمي ىي : قمق السراب ، وشكػاه مغ العصر ، وسخعة تشفدو ، وشحػب لػنو وبخودة جمجه 
 . ، مع عجم وجػد إصابة ضاىخة الشبس

كان في حالة ضخبة شسذ: ) أي ال يػجج تعخق ، حخارتو مختفعو ، الجمج أحسخ وساخغ ( يسجد إذا  -8
 . السراب بعيجا عغ الذسذ ورأسو أعمى مغ قجميو مع غسذ أشخافو في ماء بارد مثمج

 .ال يعصى السغسى عميو أي شيء بالفع-9
 تصبيق العسمي فيواالنعاش القمبي الخئػي يشرح بعسل دوره تصبيقيو عميو الىسية ال -11
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 االسعافات االولية للحاالت التالية :
 النزيف الخارجي-1

 انواع النزف :
 الشديف الذعيخي ,        نديف وريجي,          نديف شخياني

 
 الشديف الذخياني - أ

ىػ الجم الحي يخخج مغ الذخاييغ ويتسيد بمػنو االحسخ الفاتح النو مذبع باالكدجيغ والشديف اليتخثخ فيو 
ليحا يكػن الشديف الذخياني اخصخ انػاع الشديف ويجب ايقافو بدخعو واخج  بدخعو ويكػن تجفقو سخيع ججا

 التجابيخ االزمو اليقافو
 

 الشديف الػريجي - ب
ىػ الجم الحي يخخج مغ الػريج ويكػن لػنو احسخ داكغ لعجم وجػد االكدجيغ ويكػن ثابت التجفق وعادة يديل 

ديف مغ االورده العسيقو قج يكػن غديخا ويرعب ايقافو ايقافو اسخع مغ الشديف الذخياني ويجب ان نشػه ان الش
 مثل الشديف الذخياني لحا عمى اي حال يجب ايقاف الشديف الػريجي

 

 الشديف الذعيخي  -ج
ىػ الجم الخارج مغ الذعيخات الجمػيو وىػ شبيو في لػنو بالجم الػريجي وىحا الشػع مغ الشديف اليذكل خصػره 

 حجه الكغ يجب ايقافو وتصييخه لعجم التيابوفي الحال وغالبا مايتػقف لػ 
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 االسعاف
 الضغط المباشر - أ
 قع بػضع يجك والزغط عمى الجخح باسعسال ضسادة.  .1
 .استسخار الزغطو بخفع العزػ السراب  إرفع الجخح فػق مدتػى القمب .2
 ضسادة عمى الجخح.  وثبت  ضع .3
 اليج الخئيدي  نى شخياإن كان الجخح في اليج ولع يتػقف الجم مغ الشديف، إضغط عم .4
 .أو إن كان الجخح في الخجل فاضغط عمى الذخيان الفخحي... .5
 .العجوى ضغط اضافي بيجك مع مخاعاة عجم التمػث بالجم لعجم نقل اذا لع يتػقف الشديف استخجم  .6
 استخدام نقاط الضغط - ب

ع حاالت الشديف واكثخ اذا لع يتػقف الشديف يسكغ استخجام نقاط الزغط وىي السدتخجمو في ايقاف معط
نقصتيغ سيمتيغ يغمب استعساليسا ىسا الشقصو العزجيو في الجراع اذا كان الشديف في اليج والشقصو الفخجيو في 
مشصقة الذخيان الفخجي اذاكان الشديف في القجم ويتع استخجام نفاط الزغط فقط في حالة فذل ايقاف الشديف 

 .بالزغط السباشخ او رفع العزػ
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 الكدور -2
 انواع الكدور :

كدخ بديط أو مغمق : وفي ىحا الشػع مغ الكدػر يطل الجمج الخارجي سميسا دون أن يتسدق أو يجخح  .أ 
 كسا ال تػجج أي إصابات في األغذيةالتي حػل العطع. 

كدخ يراحبو جخوح في الجمج الخارجي ، وفي بعس الحاالت وقج يخخج الكدخ السفتػح : وىحا ال .ب 
 شخف العطع السكدػر مغ فتحة الجخح السقابل لمكدخ. 

الكدخ السزاعف أو السخكب : وفي ىحا الكدخ تراحبو إصابات في األعزاء الجاخمية السجاورة لو  .ج 
ع السكدػر وقخبو مغ العزػ كاألوعية الجمػية ، أو السخ أو الخئة أو الكبج ، حدب مكان العط

 الستأذي.
 اسعافها

 : وىشالظ اىجاف مغ تثبيت الكدػر وىيالتثبيت ويتع ذلظ باستخجام الجبائخ  .1
 مشع الكدخ السغمق ان يتحػل الى كدخ مفتػح .أ 
 مشع اتالف االعراب واالوعيو السجاوره واالندجو االخخى بالعزع السكدػر .ب 
 تقميل الشديف والػرم .ج 
 خفس االلع الشاتج عغ حخكة الصخف السكدػر .د 

 

 
 اشخح لمسراب ان تقػيع الكدخ قج يدبب السا مؤقتا سيدول بعج تقػيع الكدخ وتجبيخه .2
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 .الكدػر يراحبيا االم شجيجه ججا قج يجخل السراب مغ خالليا في صجمو مغ شجة االم  
 يجب ازالة السالبذ فػق مشصقة الكدخ .3
اذاكان الكدخ مذػه والجوره الجمػيو مدتسخه التحاول تقػيسو بل ثيتو في مكانو  التحاول معالجة الكدخ .4

في حالة الكدػر السفتػحو التحاول دفع اشخاف العزام البارزه الى الجاخل الن ذلظ  .و التووعمى ح
وى فقط لف الكدخ السفتػح بالزساد وذلظ اليقاف الشديف اذاوجج مع تجبيخ يؤدي الى التمػث والعج

 .الكدخعمى حالو
 تقػيع الكدػر ذات الداويو الحاده لمعزام الصػيمو كالفخج مثال قبل التجبيخ .5
الحع وجػد الشبس بشياية الصخف السكدػرقبل وبعج تجبيخه في حالة عجم حذ الشبس يجب ان تعيج  .6

 محاولة التجبيخ مخة اخخى 
ثبيت الكدػر بل تعامل استخجم جبائخ شج ثابتو والتتعامل مع الكدػر بحخكات قػيو وسخيعو اثشاء ت .7

 معيا بمصف
 اصابات العمود الفقري 

غالبا تشتج مغ حػادث الديارات او الدقػط مغ عمػ واي خصا في التعامل مع ضحايا ىحه الحػادث قج 
اي مراب يحتسل ان يعشي ان يسزي الزحيو بقية عسخه عاجدا ومقعجا لحا يجب مخاعاة عجم تحخيظ 

 يكػن لجيو اصابو في العسػد الفقخي اال بػاسصة فخق متخرز ومجرب لسثل ىحه الحاالت فكغ ححرا
 :اشخح عميو ىحه االسئمو : كيف تعخف ان السراب لجيو اصابو في العسػد الفقخي 

 ؟ىل تحذ باالم في ضيخك .أ 
 ؟ىل يسكغ تحذ بقجميظ .ب 
 ؟ىل يسكغ تحخيظ اصابع القجميغ .ج 
 ؟صع ذلظ بالرػره الصبيعيو فتػقع حجوث اصابو فكغ ححرااذا لع يدت .د 
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 ( : فقجان الػعي) االغماء -3
ىػ عبارة عغ فقجان  مؤقت  لمػعي بدبب انخفاض في تجفق الجم ٍالى السخ. تكػن حالة الَغْذي مرحػبة  

بدقػط السخيس، ٍاذا كان واقفا أو جالدا، وبعج ذلظ يدتخجع السخيس وعيو تمقائيا. عادة ما يراحب الَغْذي 
ان التػتخ العزمي وعجم القجرة عمى الػقػف أو الجمػس أثشاء حالة ضعف عام في عزالت الجدع، فقج

 .الَغْذي التي تدتسخ لسجة زمشية قريخة، تتخاوح بيغ عجة ثػان وحتى دقائق معجودة

 
 اسبابه 

او بعج العسمية  او  استعسال أدوية  يحجث بعجاألوعية الجمػية أو في حجع الجم:  اضصخاب في تػتخ .1
 .انخفاظ في حجع الجم 

 .مبي . أسباب متعمقة بعسل القمب: اضصخاب في نطع الق2
 :اسعافه 

 تأكج مغ وعي السراب وذلظ بالشجاء عميو او ىد كتفو .1
 اشمب السداعجه باالترال باالسعاف .2
 اسسع-انطخ -يتشفذ وذلظ بفتح مجخى اليػاء مغ ثع حذتاكج مغ ان السراب  .3
 تاكج مغ وجػد الشبس .4
 اذا كان الشبس والتشفذ مػجػديغ  .5
 افتح مجخى اليػاء لمسراب وحافع عميو مفتػحا .6
 ارفع قجمي السراب بػضع وساده او اي شيءتحتيسا .7
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 حافع عمى تجفئة السراب بتغصية الراب .8
 ال باالسعاف انقل السخيس الى السدتذفىاذا لع تتسكغ مغ االتر .9

 
 
 
 


