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 الرجمة الكيخبائية : 
الخصخ مغ التعخض لرجمة كيخبائية عمى نػع التيار ومجى ارتفاع الجيج الكيخبي وكيفية انتقال  يعتسج

 التيار عبخ الجدع وصحة الذخز عسػًما ومجى سخعة عالجو.

غ أن قج تتدبب الرجمة الكيخبائية في حخوق وقج ال تتخك عالمة ضاىخة عمى الجمج. في كمتا الحالتيغ، يسك
يتدبب مخور التيار الكيخبائي عبخ الجدع في تمف داخمي أو تػقف القمب أو إصابة أخخى. في ضل 

 ضخوف معيشة، يسكغ أن تكػن الكيخباء قاتمة حتى لػ كانت بقجر صغيخ.

 

 
 االسعاف 

أغمق مرجر الكيخباء، إذا أمكغ ذلظ. إذا تعحر ذلظ، فأبِعج السرجر عشظ وعغ الذخز باستخجام  .ٔ
ل لمكيخباء، مرشػع مغ الػرق السقػى أو البالستيظ أو الخذب.  جدع جاف، غيخ مػصِّ

 وفي حال عجم التشفذ أو الدعال أو الحخكة عميظ البجء باإلنعاش القمبي الخئػي. .ٕ
 لتعخض لمبخد.امشع الذخز السراب مغ ا .ٖ
ضع ضسادة. قع بتغصية مشاشق الحخوق بزسادة مغ الذاش السعقع، إذا كانت متاحة، أو قصعة  .ٗ

قساش نطيفة. ال تدتخجم بصانية أو مشذفة؛ ألنو مغ السسكغ أن تمترق األلياف الدائبة 
 بالحخوق.
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 الحخوق 

يث يكػن الحجيث، بالغالب، عغ إصابات لحخوق او حخق ىي إصابة واسعة االنتذار، تحجث يػميا، ح
 .شفيفة

ىشالظ عجد كبيخ مغ أنػاع الحخوق، غيخ أن أكثخ ىحه األنػاع انتذارا ىي تمظ الشاتجة عغ التعخض لمحخارة 
بذكل مباشخ. كحلظ، قج يحجث أيزا حخق بدبب التعخض لمذسذ أو لألشعة، التعخض لمتيار الكيخبائي، 

 .غيخ ذلظ أو لبعس السػاد الكيسيائية أو

 
 أنػاع الحخوقِ 

 
  حخوق الجرجة األولى، األقل ضخرًا مغ الّثالثة،وتكػن بدبب الساِء الحاِر، البخار، أو مغ التعخض

 .ذسذ الحارة . وحخوق الجرجة األولى ُتدّبُب بعس األورام ,واالحسخار واأللعإلى أشعة ال
 

  حخوق الجرجة الثانية ىي نتيجَة االترال بالسػاد الكيسيائيِة، والدػائل الحارة، أو مغ السالبذ
السحتخقَة.في حالة الحخق لػن الجمج يتحػل الى المػن االبيس او لػن الكخِز األحسِخ، والحخق 

 .ججًا وتكػن البثػر عامةُ مؤلُع 
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  حخوق الجرجة الثالثة وىي حخوق ُيسكُغ َأْن َتْشتَج مغ االترالِ  بالّدػائِل الحارِة أو السػاد
الكيسيائية، أو الكيخباء. وتدبب اندالخ أو تفحع الجمج ُيحتسُل َأْن أل يذعخ اإلندان باأللع أو بقميل 

 .مغ األلع بدبب تزخر األعراب
ِق َيِجُب َأْن ُتعامَل بذكل سخيع وذلظ بتخفيف حخارة الجدء السحتخق بغدميا مغ السػاد كل أنػاع الحخو

 .الكيساوية
 
 

 :في حخوق الجرجة األولىاالسعاف 
أسكب ماء بارد عمى السشصقة السحتخقة حتى يخف األلع ) إذا لع يتػفخ الساء البارد استعسل أي  .ٔ

 .سائل بارد ( أو استعسل كسادة باردة نطيفة
 . ولكغ ال تدتعسل الثمج أو الدبجه أو البػدرة .ٕ
 .إذا السشصقة السرابة صغيخة قع بتغصية السشصقة بقصعة شاش معقع .ٖ
 . إذا كان الحخق أصاب مشصقة العيغ أو الفع أو السشاشق الحداسة يجب مخاجعة الصبيب .ٗ

 
 أما حخوِق الجرجة الثانية والثالثِة: اتبع تعميسات حخوق الجرجة األولى

 .جسيع السالبذ عغ السشصقة السرابة عجا السالبذ السمترقة بالجمجاندع  .ٔ
 .ال تزغط عمى البثػر .ٕ
 .دع السراب يدتمقي مع رفع السشصقة السرابة .ٖ
 .اترل باإلسعاف أو اخح السراب ألى ىشاك بدخعة لتمقي العالج .ٗ
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 :أما الحخوِق الكيسيائيةِ 
 

 .صقة السرابةال ُتديُل أي مغ السالبذ قبل أن تدكب الساء عمى السش .ٔ
 ِٕٓإلى  ٓٔإذا كانت السداحة السرابة صغيخُة، يجب غدميا بكسية كثيخة مغ الساء الجاري لسجِة  .ٕ

 .دقيقِة، وإذا كانت السداحة السرابة كبيخُة أستعسل حػض الحسامِ 
 .ثع قع بتغصيتيا بالذاش السعقع واترل بصبيبظ لالستذارة .ٖ
الفِع أو العيػن فأنيا َتتصّمُب تقييَع شبَي فػري بعج أما إذا كانت الحخوق الكيسيائية وصمت ِإلى  .ٗ

 .غدميا بالساء فدارع باالترال باالسعاف
 

 لجغة االفعى او العقخب :
السشاشق العذػائية أو الرحخاوية أو الجبمية لمجغات العقارب أو الثعابيغ، ما يتدبب يتعخض كثيخون في 

في إثارة الخعب والخػف لجييع، فيعجدون عغ الكيام بالترخف السشاسب.. فسا اإلسعافات األولية الػاجب 
 اتباعيا في ىحه الحالة؟

 االعخاض :
 .ألع وزرقة وتػرم في مكان المجغة أو العزة .ٔ
 .زغممة العيغ .ٕ
 .دوخة وغثيان وقيء .ٖ
 .التعخق الغديخ .ٗ
 .زيادة إفخاز المعاب .٘
 .العصر الذجيج .ٙ
 .ضعف العزالت .ٚ
 .عجم القجرة عمى السذي .ٛ
 .تػقف التشفذ في الحاالت الذجيجة .ٜ
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 اإلسعافات األولية لمجغات العقارب والثعابيغ
 .تيجئة السراب وعجم تحخيكو .ٔ
 .عجم تحخيظ العزػ السراب .ٕ
 .جعل مدتػى العزة أو المجغة اخفس مغ مدتػى القمب .ٖ
 .امدح مكان العزة أو المجغة بالكحػل أو الساء والرابػن   .ٗ
 .سع إن أمكغ ٘اربط فػق العزة أو تحتيا بحػالي  .٘
 قع بتبخيج السكان السراب بالثمج لتخفيف األلع وتقميل امتراص الدع.  .ٙ
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 التفذ االصصشاعي :

، ويعتبخ نػعًا مغ اإلسعافات األولية ييجف الستعادة ، التشفذ شخيقة لسداعجة أو تحفيد عسميةىي 
 .التشفذ الصبيعي لمسراب الحي تػقف تشفدو لدبب ما

أو الحي ال يدتصيع بحل  يتشفذ قج يأخح التشفذ االصصشاعي شكل تقجيع اليػاء يجويا لإلندان الحي ال
التي تشصػي عمى  التيػية السيكانيكية أو قج يأخح شكل الجيج التشفدي الكافي مغ تمقاء نفدو

عشج الفخد غيخ  الخئتيغ السيكانيكي لتحخيظ اليػاء ودفعو إلى داخل وخارج جياز التشفذ الرشاعي استخجام
 القادر عمى التشفذ مغ تمقاء نفدو

 

 :حاالت التي يقجم فييا 
 .االختشاق .ٔ
 .الغخق  .ٕ
 الرجمة الكيخبائية. .ٖ

 

 كيفية اجخاء التشفذ االصصشاعي :

 ىشاك عجة شخق يسكشظ اتباعيا لعسل التشفذ الرشاعي، وىي: 

حتى يخخج  والقفز الرجري معجتو  الزغط، في البجاية يقػم السدعف بالزغط عمى العطام بيغ -ٔ
 الساء في حالة الغخق أو يخخج الذيء العالق في الفع، الحي يسشع وصػل األكدجيغ. 

إن لع يعج لمسراب القجرة  لفع، عغ شخيق ا االوكدجيغبعجىا يبجأ السدعف في إعصاء السراب  -ٕ
عمى التشفذ، ويدتخجم الكثيخ مغ الشاس ىحه التقشية إلنعاش القمب، وتعتسج عمى نقل اليػاء مغ 

 السراب.  شخز إلى شخز آخخ عغ شخيق إحكام الفع ومأل الخجيغ بالشفذ ثع إخخاجو في فع
اليػاء إلى الخئتيغ ولع في بعس األحيان إن كان ىشاك جدع غخيب عالق في الفع، ويسشع وصػل    -ٖ

يخخج بالزغط، يقػم السدعف بإشباق فسو عمى أنف السراب، ليحرل عمى تشفذ مغ خالل 
 األنف. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A9
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بػضع فسو عمى عمى أنف السراب مخة، وعمى  التبجيل بيغ الفع واألنف، يقػم السدعف بالتبجيل -ٗ
 .في السخة الثانية، ىحه التقشية فعالة مع السػاليج أقل مغ عام فسو

 

 
 

 


