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 :نصائح عامة 
 احذر مفاجآت الطريق -
 .علّم أطفالك أن يسيروا بأمان. -
 .ال تمش بين السيارات الواقفة -
 .الشارع، وحاول أن تكون مواجهاً لحركة السير امش على الرصيف أو على حافة -
 سالمتك.إلى اليمين ثم إلى اليسار مرة أخرى حرصاً على  قبل العبور انظر إلى اليسار ثم -
 .أعط الطريق حقه -
 .قيادة صغار السن للمركبات مخالفة يعاقب عليها النظام -
 .اآلخرين، فحياتك أثمن من أن تضحي بها كن لطيفاً ومتسامحاً مع -

 

 حزام األمان: 
 .للسالمة واألمان بإذن هللا استخدم حزام األمان -
 .هللا حزام األمان يقلل فرص تعرضك إلصابات خطيرة بإذن -
 .حزام األمان سهل، ونسيانه قد يكلفك الكثيراستخدام  -
 السالمة، هل أنت تربطه؟ أنا أربط حزام -
 .دائماً  أبي .. أرجو أن تعدني بأنك ستستخدم حزام السالمة -
 .حزام األمان أمان بعد هللا -
 .اللطف استخدم حزام األمان، وادع هللا -
 .ذكر أصدقاءك وأفراد أسرتك بضرورة ربط حزام األمان -
 .ال تضعي طفلك في حضنك أبداً في أثناء ركوب السيارة مهما كانت الظروف ..األمعزيزتي  -
 .لطفلك بالوقوف أو الجلوس بين المقاعد األمامية للسيارة دون تثبيته ال تسمحي -
 .حسنة ألطفالك بربط حزام السالمة في السيارة كوني قدوة -

 

 السرعة: 
 .لمناخالمأمونة والمناسبة ألحوال ا التزم بحدود السرعة -
 .السرعة قاتلة -
 .من أال تصل أن تصل متأخراً.. خير -
 .السرعة تبعدك عن السالمة -
 .األخرى ال تدخل في سباق مع السيارات -
 .السائق المتهور لتزم بحدود السرعة المقررة فغالباً ما تكون اإلعاقة أو الموت مصير -
 .التصادم كلّما تهورت في قيادتك تضاءلت احتماالت النجاة في حوادث -
 .يقل الخطر -بإذن هللا-خفف السرعة فإنه  -
 .من مجال الرؤية السرعة تجهد القلب وتحد -
 .حياتك غالية فال تضّيعها بتصرف أرعن -
 .فقدان أسرة بسبب التهور ال تكن سبباً في -
 .اإلسالمية تعريضك حياة اآلخرين للخطر عدوان ال تقبله الشريعة -
 .ريعان الشباب ال تحصده بحادث -

 

  وعالماته إشارات المرورتعرف على: 

عباور المشااة، احاذر، أفضالية، ممناوع  :اللوحات بمدلوالتها بغرض التعريف بها، ويركز على المهمة منهااتوضع 

ممنوع التجااوز، ممناوع الادخول، ممناوع االنتظاار، ممناوع  المرور، ممنوع الدوران للخلف، ممنوع مرور المشاة،
 .الوقوف واالنتظار، قف

 .الحمراء، خطورة بالغة تجاوز اإلشارة -
 .وعيك احترامك إلشارات المرور دليل -
 .التزم بمدلول الخطوط األرضية -
 .يرونك استخدم إشارات االنعطاف ودع اآلخرين -
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 .احترام اإلشارات المرورية حد فاصل بين الموت والحياة -
 .استخدام اإلشارات عند التجاوز أو االنحراف احرص على -
 الكبار من تهور في القيادة يفعلهما ذنب األبرياء في ما  -
 .التقيد بها حرصاً على سالمتك الخطوط والعالمات األرضية هي لغة الطريق.. فعليك -

 

 :السلوكيات والتعامل 
 .تعاون مع رجال األمن ..حرصاً على سالمتك -
 .أهل البلد التقيد بنظام المرور هو المرآة العاكسة لسلوكيات وتحّضر -
  . سالمتك في خدمتك دائماً، اتبع تعليماته حرصاً على أخي السائق، رجل المرور -
 .ال تنشغل بغير الطريق.. حرصاً على سالمتك -
 .تدفعك لتعريض طفلك للخطر من خالل وضعه بينك وبين عجلة القيادة ال تجعل العاطفة -
 .اآلخرين ما دمت ال تريد أن يزعجوك ال تزعج -
 .مجامالً  القيادة ليست منافسة.. فكن لطيفاً  -
 .متسامحاً مع اآلخرين.. فحياتك أثمن من أن تضحي بها كن -
 .عن أخطاء اآلخرين يدل على سماحة األخالق التجاوز -

 أخطاء شائعة: 
 .سيارتك والمكينة تعمل، أو تترك المفاتيح داخلها احذر أن تترك -
 .الهاتف الجوال.. في أثناء القيادة حرصاً على سالمتك ال تستخدم -
 .الصحيحة وليس من أجل تصحيح هيئتك أو هندامك المرآة ألغراضهاأخي السائق.. استخدم  -
 .السيارة ال تدع األطفال يعبثون بمحتويات -
 .ال تترك األطفال لوحدهم في السيارة -
 .يفعله الكبار ما ذنب األبرياء في ما -

 :القيادة الوقائية 
 .سق عندما تكون يقظاً ومرتاحاً  -
 .جهة انعطافكاستخدم إشارات االنعطاف الضوئية لبيان و -
 .على منع وقوع الحوادث بإذن هللا السياقة الوقائية تساعد -
 .أمامك اترك مسافة مأمونة بينك وبين السيارة التي -
التقاطعاات، أو فاي أثنااء  حرصاً على سالمتك.. ال تتجااوز أ  سايارة فاي المنحنياات، أو باالقرب مان -

 .صعود مرتفع
 .، أو مريضمجهد أخي السائق.. احذر قيادة سيارتك وأنت -
 .هللا التصرف السليم.. هو الذ  يحقق القيادة الوقائية بإذن -
 .البرية أخي السائق.. تذكر أن النعاس عدو السالمة المرورية، خصوصاً على الطرق -
 .ال تنشغل بالتفكير أو الحديث، وأنت تقود السيارة -
 .الليلية لها ضوابط وأسس، فعليك اتباعها القيادة -
 .وأخالقاً  تعني سلوكاً القيادة المأمونة  -
 .كفى بالموت واعظاً  -
 .الحوادث من لم تؤدبه المواعظ.. فسوف تؤدبه -
 .غالباً وراء كل حادث مرور  مخالفة -
 .المرورية المتكررة وتوضيح عقوبتها أهمية التعريف بالمخالفات -
 .على سالمتك احرص دوماً على فحص سيارتك دورياً حرصاً  -
 .السالمة بإذن هللاسالمة اإلطارات، تضمن لك  -
 .سيارتك واظب على صيانة -
 .تجنب الحوادث الخطرة باختيار اإلطار الصحيح -
 .سيارتك دوماً، خصوصاً في فصل الصيف وقبل السفر حافظ على إطار -
 .االحتياطي لسيارتك دوماً، حتى ال تضع نفسك في موقف ال تحسد عليه ال تنس أن تفحص اإلطار -
 .ك، وتأكد من عدم نقصه أو زيادتههواء إطارات سيارت راقب ضغط -
 .باألجسام الصلبة واألرصفة واألحجار تجنب اصطدام اإلطار -
تجنب التوقف المفاجئ )الفرملة( أو االنطاالق بسارعة  من أجل الحفاظ على سالمة إطارات سيارتك، -

 .وقوة
 .فقدت بسبب انفجار إطار السيارة، فاحرص على سالمة اإلطارات تذكر دوماً أن أسراً  -
 .عن الحد األقصى الذ  يتحمله اإلطار تجنب زيادة الحمولة -
 .أو تجارية لسيارتك، فالوقاية خير من العالج حرصاً على سالمتك ال تشتر إطارات مستعملة، -
 .سيارتك، فقد توفر القليل وتخسر الكثير ال تتساهل في استبدال إطارات -
النظام لم يغفل المشاة، لكنهم ال يّتبعون  -السالمة.هللا، اتبع قواعد  حتى تكون من المشاة السالمين بإذن -

 .النظام
 .دع المشاة يعبرون، وال تعرض حياتهم إلى الخطر -
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 .األطفال كن حذراً وأنت تمر أمام مدارس -
 .ال تسمح لطفلك بالنزول من السيارة قبل توقفها -
-  

 أخي السائق: 
 على قدره واحرصال تضطرب واحمد هللا على  -ال قّدر هللا -عند وقوع حادث لك  -
ابتساامة أطفالاك، ال .الحاادث نقل المصابين عن طريق اإلسعاف واستدع سايارة الشارطة للتحقياق فاي -

 .تعوض تطفئها بحادث.. تذكر أن الخسائر البشرية للحوادث ال
 .حياتك غالية على أهلك ووطنك.. فحافظ عليها -
 .الحوادث ساعد على منع -
 .تذكر دائماً أن أسرتك بانتظارك -
 .قتل السيارة وسيلة نقل ال أداة -
 .الحوادث المرورية استنزاف لألرواح والممتلكات -
 .مطلب وهدف السالمة المرورية -
  .السالمة المرورية أوالً  -

  احذر تسلم: 
 .تأتي دون وعي السالمة المرورية ال -
 .لطفاً .. لست وحدك على الطريق -
 .التربية الصحيحة لتوعية في البيت هي أساس -
 .الحنيف يحثنا على اتباع النظامديننا  -
 .بالسيارة يعرضهم إلى الخطر عبث األطفال -
 احذر الحيوانات السائبة على الطريق -
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 الثانية –النشرة 

 التوعية المرورية للحد من خطورة الحوادث

 

 

 

أفراد المجتمع، وأصبحت واحدة من أهم  أصبحت الحوادث المرورية تمثل وبشكل كبير هاجساً وقلقاً لكافة

ة وتستهدف المجتمعات في أهم مقومات الحياة والذ  هو البشري المشكالت التي تستنزف الموارد المادية والطاقات

ما تكبده من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة، مما أصبح لزاماً العمل  العنصر البشر  إضافة إلى

تقدير معالجة أسبابها  إيجاد الحلول واالقتراحات ووضعها موضع التنفيذ للحد من هذه الحوادث أو على أقل على

  .يف من آثارها السلبيةوالتخف

 

الحمالت التوعوية التي قدمت للمجتمع طوال العقود الماضية إال انها ما زالت عاجزة  فبالرغم من إقامة العديد من

المنظم وفق سياسة واضحة  تحقيق النتائج المرجوة منها، ربما لكونها اجتهادات فردية ال ترتقي للعمل التوعو  عن

  .وطويلة األجل

اإلنسان في أغلى  لحمايةاالهتمام من جانب الدولة وما تبذله من جهد ومال في سبيل التوعية المرورية ن كذلك فإ 

ما يملك أمنه وسالمته ومهما كانت النتائج لحمالت التوعية بسيطة وليست على المستوى المنشود وال ترتقي إلى 

استمرار هذه الحمالت بمختلف أشكالها مهما كانت إال أننا نؤيد ونؤكد على ضرورة  ،تطلعات المراقبين والمهتمين 

 نسبة تأثيرها واالستجابة لمضمونها ..
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التوعوية إال ان هناك  ورغم انفراد إدارات المرور بهذا الجهد من خالل بعض الحمالت من منطلق مسؤوليتها

الرسالة لكافة أفراد واجبها ودورها في إيصال  أجهزة حكومية أخرى ما زالت تغط في سباتها العميق متجاهلة

  .المجتمع وشرائحها

في الدول المتقدمة عندما تسير في الشارع تشعر بأنك وإذا أخذنا بعض األمثلة الداعية لإلهتمام بتلك هذه الحمالت، ف

تشارك في ممارسة سلوك حضار  متطور من خالل انسياب الحركة المرورية في الشارع بشكل متناغم وجميل 

لقيادة. لدينا االمر يختلف فتضع يدك على قلبك كلما سرت في الشارع خوفا من )مراهق صغير، تشعر معها بمتعة ا

او من عامل يجهل ابجديات القيادة او من سائق يجهل قواعد المرور(. ان رجال المرور يبذلون جهوداً مخلصة 

لمتعذر في ا  بلد في العالم ومضنية على مدار الساعة وال يمكن تحميلهم مسؤولية الحوادث المرورية النه من ا

وضع رجل مرور في كل شارع وتقاطع فاالمر يعتمد على اهمية احترام انظمة المرور من قبل السائق نفسه 

وقناعته بتطبيق ذلك والمامه بها ليكون الرقيب على نفسه ومسؤولية الوصول الى ذلك يشارك فيها اطراف عديدة 

لكثير من الشوارع والميادين بحاجة الى اعادة تنظيم لتتفق مع المواصفات مثل المنزل والمدرسة والشارع ايضا. فا

المطلوبة وحتى ال تدفع السائق المتهور وغير المبالي بالحصول على فرصة ارتكاب المخالفة المرورية. ان غياب 

سؤوليات على الدور التوجيهي والتربو  لكثير من اآلباء يزيد من مسؤولية رجال المرور ويلقي الكثير من الم

عاتقهم في متابعة من يمارسون التفحيط او السرعة او قطع االشارة الضوئية غير مبالين باالخطار وارواح 

 اآلخرين.

عندما تسير في طريق سريع تجد الكثير من قائد  السيارات يتجاوزونك باستخدام طريق الطوارىء المخصص 

 .لسيارات االسعاف والطوارىء 

ارع تجد سيارات انوارها الخلفية ضعيفة جدا وخاصة ممن يسير ليال فتعرض اآلخرين للخطر وعندما تسير في الش

وعندما تسير في الشارع او الطريق ال تجد انسيابا مروريا متناغما بسبب االخطاء التي يرتكبها بعض قائد  

دون اعطاء  ارالى مس ار السيارات والتي ال تبدو في ظاهرها مخالفة مرورية واضحة كاالنتقال المفاجىء من مس

االشارة الدالة على ذلك او االتجاه من اقصى اليمين الى اليسار او العكس او الوقوف على خط المشاة او عدم التقيد 

بالسرعة المطلوبة في كل مسار من المسارات كل هذه الجوانب تعتبر مجتمعة من مسببات الحوادث المرورية ومن 

المرور يوميا اعانه هللا. ال يجب ان نحمل رجل المرور أخطاءنا فالمسؤولية  المنغصات التي يتعرض لها رجل

مشتركة وعلى الجميع مساعدة رجل المرور في تأدية واجبه اال ان هذا لن يتأتى اال من خالل حملة اعالمية 

والمسموعة  مرورية شاملة للتوعية تشمل كافة الفئات واالعمار وباستخدام جميع الوسائل االعالمية المقروءة

والمرئية ومن خالل الندوات والمحاضرات والزيارات الى المدارس ومن خالل المطويات االرشادية التي توزع 

على قائد  السيارات في التقاطعات واالشارات المرورية. هناك الكثير من الحوادث المرورية التي تقع ويذهب 

السالمة المرورية فهذا سائق يسافر بأسرته في طريق طويل ضحيتها اسر بكاملها لعدم معرفة هؤالء بأهمية قواعد 

دون تفقد اطارات سيارته المهترئة مما يعرضه لخطر االنقالب السمح هللا وهناك سائق آخر ينزلق في الشارع 

فيصطدم باآلخرين عند هطول المطر بعد فترة طويلة من التوقف فتكون االرض قابلة لالنزالق ويتعرض لذلك 

  .دون ان يدر

الى آخر متخطيا  اروهناك من يضع حزام االمان ورغم ذلك تجده يسير مسرعا بصورة جنونية فينتقل من مس

وهناك من تسأله عن احدى االشارات المرورية الموجودة في  جميع السيارات بأسلوب يعرض اآلخرين للخطر.
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او الدخول.. فال يعرف معنى لهذه  الطريق مثل عدم التجاوز او اعطاء االفضلية او حتى عالمة ممنوع الوقوف

هناك من يسير واضعا طفله الصغير في المقعد االمامي او حتى واقفا في الخلف وعند حصول أيضاً االشارة. 

 توقف مفاجىء يحصل للطفل ما التحمد عقباه. 

ده يربط الحزام قبل مشكلة البعض منا انه عندما يستخدم حزام االمان فانه يستخدمه مع عدم قناعة منه بدليل انك تج

ان يصل الى االشارة الضوئية التي يقف فيها رجل المرور خوفا من ان يحصل على مخالفة ومشكلة البعض منا انه 

يخفف السرعة عندما يعلم بأن الطريق مراقب بالرادار وانه سيحصل على مخالفة فيما لو تجاوز السرعة المطلوبة 

 يعود ليقود بسرعة عالية متناسيا ما ستؤد  به هذه السرعة من مخاطر. وما ان يتعدى منطقة الرادار هذه تجده 

انها امور كثيرة ال تفيد فيها المخالفات وال يفيد فيها ايقاع العقوبة ان االمر يحتاج الى تغيير بعض السلوكيات 

حملة اعالمية  والقناعات واالعتقادات الخاطئة وهذا لن يتم من خالل تطبيق المخالفات المرورية بل من خالل

مرورية طويلة المدى تشارك بها كافة االطراف للتوعية المرورية الشاملة التي تشمل كافة الجوانب التي ترتبط 

 بسالمة السائق من خالل وسائل االعالم المتعددة.

اية الشباب هناك الرئاسة العامة لرعوكامثلة للعناصر التي يمكن أن تلعب دوراً أكبر في التوعية المرورية ، فنجد 

عبارات تظهر في ساعات المالعب أثناء المباريات والذ  يفترض أن  وحضورها الضعيف في التوعية من خالل

فإلزام األندية   %05وأكثر ال سيما انها المعنية بأمور الشباب الذين تتجاوز نسبتهم في الحوادث  يكون دورها أكبر

  .في هذا الجانب لعديد في حال مشاركتهمالرياضية ونجومها سيكون لهم دور كبير ويختصر ا

الحوادث بمشاركة فاعلة بوضع  أيضاً وزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة التعليم العالي سيخففان من حجم هذه

  .خطط توعوية على مدار العام وللجنسين

  .األمر عبر منابر المساجدوإبالغ  كما أن خطباء لم يقوموا بدورهم ويستغلوا الخطبة وتأثيرها في إيصال الرسالة

 المساؤولون فاي القطاعاات فالقضاء على الحوادث المرورياة لان ياأتي إال باستشاعار الجمياع لاواجبهم وعلاى رأساهم

المفاجئاة وعادم اإلعاالن عان وقات المختلفة وال يتحقق ذلك إال بتكثيف حمالت التوعية المرورياة بإساتخدام عنصار 

خصايص إحادى المناسابات أماا مان خاالل أسابوع المارور الخليجاي أو العرباي ومكان تلك الحمالت باإلضافة إلاى ت

لتقياايم أهااداف تلااك الحمااالت وإعااادة النظاار فااي بعااض االهتمامااات المروريااة الخاصااة بالشااان اإلدار  والتنظيمااي 

ة الداخلي لإلدارة العامة للمرور للتعرف علاى المعوقاات التاي حالات دون وصاول تلاك الرساائل اإلعالمياة مان جها

والبحث عن األسباب التي حالت دون تنفيذ بعض اللوائح واألنظمة والقارارات علاى مساتوى التنفياذيين والماواطنين 

والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها علاى مساتوى اإلدارة أو الاوزارة وتهادف هاذه الخطاوة إلاى معالجاة أ  قصاور 

لعمل الجماعي المانظم والجهاد المشاترك وفاق أساس فبا، ناسب وخالل فترة زمنية قصيرة مداخلي وجد باألسلوب ال

  طويلة األمد سينمو الشعور بالمسؤولية وتنكشف فداحة هذا الخطر وحتماً سيقضي عليه علمية

 إن أهم اإلرشادات المرورية التي يجب أن تشملها التوعية المرورية للحد من خطورة الحوادث هي :

  األطفال حزام األمان

http://www.hail-t.gov.sa/ershadat.htm#hz#hz
http://www.hail-t.gov.sa/ershadat.htm#hz#hz
http://www.hail-t.gov.sa/ershadat.htm#bb#bb
http://www.hail-t.gov.sa/ershadat.htm#bb#bb
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 السرعة  اإلشارةقطع 

  المشاة  التفحيط

  المناسبات الرياضية  التجمهر عند الحوادث

  البوق  السيارةترك مفاتيح 

  استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة  التركيز أثناء القيادة

  اإلسعاف رالعالقة مع رجل المرو

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hail-t.gov.sa/ershadat.htm#kth#kth
http://www.hail-t.gov.sa/ershadat.htm#sp#sp
http://www.hail-t.gov.sa/ershadat.htm#sp#sp
http://www.hail-t.gov.sa/ershadat.htm#tf#tf
http://www.hail-t.gov.sa/ershadat.htm#tf#tf
http://www.hail-t.gov.sa/ershadat.htm#msh#msh
http://www.hail-t.gov.sa/ershadat.htm#gmh#gmh
http://www.hail-t.gov.sa/ershadat.htm#rd#rd
http://www.hail-t.gov.sa/ershadat.htm#ky#ky
http://www.hail-t.gov.sa/ershadat.htm#bq#bq
http://www.hail-t.gov.sa/ershadat.htm#bq#bq
http://www.hail-t.gov.sa/ershadat.htm#tr#tr
http://www.hail-t.gov.sa/ershadat.htm#gl#gl
http://www.hail-t.gov.sa/ershadat.htm#alg#alg
http://www.hail-t.gov.sa/ershadat.htm#esf#esf
http://www.hail-t.gov.sa/ershadat.htm#esf#esf
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 اجللسة الثانية

 
 

 مهارات حيتاجها سائقو احلافالت –األولية  اإلسعافات

 

 دقيقة( 05الزمن الكلي للجلسة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارات حيتاجها سائقو احلافالت –األولية  اإلسعافات  

 
 :األولية اإلسعافاتتعريف 
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  في مكان ال تتوافر فيه  مفاجئمرض  أو إلصابةالمعالجة التي تقدم لشخص ما تعرض  أوهي المساعدة

 باستخدام ما يتوافر في الوسط المحيط. ذلكوحدة متخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالة و 

  أو اإلسعافة لحين وصول سيارة للتعامل مع المواد المتوفر لإلسعافارتجال طريقة  األمرقد يقتضي 

 مكان تتوافر فيه وحدة متخصصة لمعالجة هذه الحالة. إلىنقل المصاب  أوذوو االختصاص 

  قد تكون هذه اإلسعافات هي الفاصل بين الحياة والموت في كثير من األحيان. لذا فالتدرب على التصرف

 ولى .السليم إضافة لعامل السرعة عنصران أساسيان في اإلسعاف األ

 

 :األولي اإلسعافأهداف 

 الحفاظ على حياة المصاب: .1

  من خالل تأمين مجرى مفتوح للهواء و تانفس  ذلكوالدورة الدموية و  التنفس،المحافظة على عمليتي

 على ذلك: األمثلةدورة دموية منتظمة. و من  إلى إضافةمالئم 

o و إجاااراء التااانفس الهوائياااة  فاااي حالاااة االختنااااق أو توقاااف التااانفس يجاااب فاااتح المساااالك

 االصطناعي.

 عدم تدهور حالة المصاب: .2

 الماوت و  هناك بعض األعراض و العالمات التي يعني وجودها عند المصاب أن حياته يهددها خطار

علاى  األمثلاةالخطيارة، و مان  لذلك يجب القيام بإجراءات سريعة و ماهرة لمنع ظهور هاذه العالماات

 :ذلك

o لذا يجب إيقافه ,الموتصاب مهددة بخطر في حالة وجود نزيف فإن حياة الم. 

 مساعدة المصاب على الشفاء: .3

 .عالج الصدمة 

  .العناية بالجروح والحروق والكسور 

 

  مهارات المسعف:

 .سرعة التصرف 

 .قوة المالحظة 

 .الذكاء 

 .البدء باألهم ثم المهم 

 .استغالل أبسط اإلمكانيات المتاحة 

 

 

 القواعد األساسية في اإلسعاف األولى:

 ( 4قواعد التصرف في الحاالت الطارئة:) 

 مسح الموقع. .1

 الفحص المبدئي. .2

 استدعاء المساعدة الطبية. .3

 الفحص الثانو . .4

 

 :مسح الموقع 

 :اسأل نفسك األسئلة اآلتية 

 هل تأمن االقتراب من المصاب ؟ .1

 هل هناك خطر من بقاء المصاب في مكانه؟ .2

 كم شخصاً مصاب؟ .3

 هل يمكن ألحد المارة أن يساعدك؟ .4
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 :الفحص المبدئي 

 :افحص بالترتيب 

 الوعي: .1

o :فحص الوعي بهز الكتفين والسؤال 

 هل أنت بخير؟ 

 تحدث المصااب فاذلك يعناي أناه واع، ومجارى التانفس لدياه مفتاوح،  إذا

 ويتنفس، وقلبه ينبض.

  وإذا لم يستجب )فاقد للوعي( فاطلب من أحد الموجودين االتصاال علاى

 الهالل األحمر.

 

 النبض: .2

o لنبض عن طريق تحسس الشريان السباتي )كيف؟(.يتم فحص ا 

o  ثواٍن. 15مدة ال تزيد عن 

o .التنفس أو السعال أو الحركة دليل على وجود نبض 

o .عند التأكد من عدم وجود نبض، إبدأ في تدليك عضلة القلب 

 

 فحص مجرى الهواء:  .3

o مجارى الهاواء مفتاوح. ضاع المصااب  إنكان المصاب يتنفس، فهذا يدل علاى  إذا

 . لماذا؟  اإلفاقة وضع

o  اذاكان المصاب ال يتنفس، تأكد من فتح مجرى الهواء. كيف تتأكد من فتح مجرى

 الهواء؟ و كيف تقوم بتنظيف مجرى الهواء؟

 

 التنفس:  .4

o :كيف تتحقق من تنفس المصاب 

  الصدر وانخفاضه. ارتفاعالنظر: إلى 

 .السمع: لصوت خروج الهواء من األنف أو الفم 

  الهواء الخارج من األنف أو الفم في خد المسعف.اإلحساس: بتيار 

o  ثوان فقط. 0البد أن تتم عملية التأكد من التنفس خالل 

o كن المصاب ال يتنفس ابدأ عملية التنفس االصطناعي. إذا 

 

 :استدعاء المساعدة الطبية 

o تمر إذا كان المصاب فاقدا للوعي، اطلب من أحد الموجودين االتصال على الهالل األحمر، و اس

 في عملية الفحص المبدئي.

o ماذا تفعل إذا لم يكن هناك أحد لالتصال بالمساعدة الطبية ؟ 

 .)قم بعمل التنفس اإلصطناعي للمصاب )كيف؟ 

 .قم بعمل االتصال بنفسك 

 .عد إلى المصاب الستكمال الفحص المبدئي 

o :المعلومات الواجب إبالغها 

 .مكان الحادث 

 .رقم الهاتف الذ  تتصل منه 

  حدث.ماذا 

 .عدد المصابين 

 .حالة المصابين 

 .المساعدة التي قدمت لهم 
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o .ًتذكر: ال تكن أنت من يغلق الخط أوال 

 

 :الفحص الثانوي 

o  هو عملية فحص أية إصابات أو جروح أقل أهمية مما سبق لكنهاا يمكان أن تهادد حيااة المصااب

 إذا أهملت.

 
 األولي: اإلسعاف أولويات

 وجود النبض. .1

 فتح مجرى الهواء. .2

 التنفس. .3

 النزيف، خاصة الشديد. .4

 الحروق. .0

 الكسور. .6

 

 شرح مبسط للدورة الدموية:

o  األنساجةالجسام حياث ياتم تزوياد كافاة  أنحااءكافاة  إلاى األيساريقوم القلب بضخ الدم المؤكسد مان البطاين 

، يقاوم الكرباون أكسايدمن القلب محمل بثاني  األيسرالجانب  إلىالالزم لها. و من ثم يعود الدم  باألكسجين

الرئتين حيث تتم عملياة تباادل الغاازات. و مان  إلىالكربون  أكسيدبضخ الدم المحمل بثاني  األيمنالبطين 

 الجانب اليسر من القلب. إلىثم يعود الدم المؤكسد 

o تتلف بسرعة. فالخاليا العصبية الحيوية في  فإنها األكسجينالجسم على مدد كاف من  أنسجةلم تحصل  إذا

عملياة  أهمياةمان خماس دقاائق. و مان هناا تكمان  أكثار األكساجينتعرض للماوت بسابب نقاص الدماغ قد ت

 القلب عن العمل.  أوتوقف التنفس  إذاالقلبي الرئو   اإلنعاش

 

 ئوي:رالقلبي ال اإلنعاش

o  تتكون من:الرئوالقلبي  اإلنعاشعملية   

o .تدليك القلب 

o .فتح مجرى الهواء 

o .التنفس االصطناعي 

 
 :قلب )الضغط الخارجي على الصدر(تدليك عضلة ال

o  طريقة هي التحقق من النبض في الشريان السباتي )في الرقبة(.  أفضلالقلب ينبض. و تحقق من أن 

o القلب كان متوقفا عن الخفقان، فعلى المسعف القيام بالضغط الخاارجي علاى  نإ

ن دفع التنفس االصطناعي فما لفم و ذلك لكي يتمكن القلب ميليه عملية  الصدر 

 الحيوية. األعضاءالدماغ و باقي  إلىالدم المؤكسد للوصول 

o  كان القلب ينبض. إذاال تحاول الضغط الخارجي على الصدر 

 
 

o :طريقة تدليك عضلة القلب للشخص البالغ 

o األضاالعنهاياة التقااء -لتحديد مكان الضغط: حدد نهاية عظماة القاص 

اليادين علاى صادر  إحادىثام ضاع كاف فاوق هاذه المنطقاة،  إصابعينفي منتصف الصدر. ضاع 

 األصاابعبحياث تكاون  األولاىفوق الياد  األخرى. ضع اليد اإلصبعينمن  أعلىالمصاب مباشرة 

 مستقيمة.  األذرعمتداخلة و مرتفعة عن الصدر و تكون 

o  سام، ثام اتارك  الضاغط ماع بقااء األياد  مكانهماا. كارر هاذه 0-4اضغط الصادر لألسافل بمعادل

 2:35ين. كرر هذه العملية باستمرار المصاب نفسين اصطناعي إعطاءقم  مرة. ثم 35 العملية
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o  مرة في الدقيقة. 05معدل تدليك القلب للمصاب البالغ هو 

 

o :طريقة تدليك القلب للطفل اقل من عام 

o  والقيام  القصعلى منتصف عظم  أصابعكمن  إصبعينبوضع قم

  سم.2لألسفل على الصدر بمعدل  ضغطة 35ب 

o  كارر  أ و هكذا  مرتين يجب نفخ الهواء تدليكعملية  35بعد كل

نسابة التادليك  أن أ هذه العملية حتى تشعر باان النابض قاد عااد. 

  2:35التنفس هي  إلى

o  الدقيقةمرة في  155معدل تدليك القلب للطفل اقل من عام هو. 

 

o  األولطريقة تدليك القلب للطفل بعد عامه: 

o  من نهاية عظمة  أعلىاليدين فوق صدر الطفل  إحدىضع كف

 .إصبعينالقص بعرض 

o  سم.3بمعدل  أسفل إلىاستخدم هذه اليد لضغط الصدر 

o  اصااطناعي  يننفساا بإعطاااءقاام  ثاام ماارة 35كاارر هااذه العمليااة

 للطفل.

o  حتى وصول المساعدة الطبية. 35:2استمر بعمليتي تدليك القلب و التنفس االصطناعي بمعدل 

o  دقيق.مرة في ال 155معدل تدليك القلب هو 

 
 فتح و تنظيف  مجرى الهواء:

o  يتم فتح مجرى الهواء بوضع يد علاى مقدماة رأس المصااب و وضاع

لألعلاى و  المصابتحت ذقنه. يتم رفع ذقن  األخرىمن اليد  إصبعين

الارأس قلايال للخلاف. و بهاذا يكاون قاد تام  إرجااعفي نفس الوقت ياتم 

لتاانفس الااذ  يكااون فيااه مجاارى ا األمثاالوضااع المصاااب فااي الوضااع 

 مفتوحا.

 

 

 

 

o  لتنظيااف مجاارى التاانفس، قاام

الخلاف و قام بتنظياف الفام بيادك ماع  إلاىعلياه مرفاوع  اإلبقااءاحاد الجاابين ماع  إلاىوجه المصااب  بإدارة

 الحرص على عدم دفع شيء للخلف.

o  بعد تنظيفه. أوتحقق من التنفس. قد يبدأ المصاب بالتنفس تلقائيا فور فتح مجرى الهواء 

o اإلفاقة، ضعه وضع بالتنفسصاب بدأ الم إذا. 

o لم يبدأ المصاب بالتنفس، ابدأ معه تنفس اصطناعي في الحال. إذا 

 
 

 

 التنفس االصطناعي:

o داخل رئتي الشخص المصاب و ذلك بالنفخ فيهما عان  إلىالطرق فاعلية هي نقل الهواء من رئتيك  أكثر

 فم( إلىطريق الفم. )التنفس فم 

o  في الحاالت التالية: ائهاإجرهذه العملية ال نستطيع 

o البليغة في الوجه و الفكين. اإلصابات 
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o العمود الفقر . إصابات 

o .وجود  مادة أكالة حول الفم 

o  ممااا نحتاجااه للحفاااظ علااى  أكثاار، و هااو األكسااجين% ماان 16يحتااو  الهااواء الااذ  تزفااره علااى حااوالي

 الحياة.

o توقاف التانفس  إلاىت التاي قاد تاؤد  تانفس اصاطناعي. الحااال إجراءتوقف نفس المصاب فال بد من  إذا

 هي:

o .الذبحات القلبية 

o .الغرق 

o .الصدمة الكهربائية 

o .التسمم 

o .االختناق 

 

o  التنفس االصطناعي للشخص البالغ: إجراءخطوات 

o ثناى الارأس إلاى الاوراء بحياث  يوضاع المصااب علاى ظهاره ماع

 أعلى. األنف إلى فتحتيتتجه 

o ز  ناادفع الفااك الساافلى إلااى أعلااى الااذقن ألن هااذا يمنااع بحيااث تباار 

 من الحلق. الخلفيالقسم  اللسان من إغالق

o  فيه حتى األسنان الصناعية. شيءيتم تفريغ الفم من كل 

o  األنف وجذب الرأس إلى الاوراء وبالياد  فتحتيباليد اليسرى نغلق

 الذقن متجًها إلى أعلى. اليمنى نبق

o بإحكام حول فم المصاب. خذ نفسا عميقا وأطبق شفتيك 

o والتحقاق مان أن  الفم والرئتين ثم أدر رأسك الستنشاق هواء جدياد لطف وثبات إلى داخلأنفخ ب

الهاواء مان رئتياه فاإذا لام يكان كاذلك فلانفحص  صادر المصااب يرتفاع ثام يانخفض ماع خاروج

 الهواء مرة أخرى. مسالك

o  لام  إذا. ثام افحاص نابض المصااب عان طرياق النابض الساباتي. أخارىكرر عملية الانفخ مارة

النبض، اباادأ بعمليااة تاادليك القلااب. فااي حااال وجااود الناابض اسااتمر فااي عمليااة التاانفس تشااعر باا

 االصطناعي بمعدل عشر مرات في الدقيقة.

o وضع اإلفاقة. فياتجاهك لوضع المصاب  فيأقلب المصاب  حالما يستعيد المصاب تنفسه 

o  التنفس مرة أخرى. حال من األحوال إذ قد يتوقف بأ ال نتركه وحده 

o الطبيب أو سيارة اإلسعاف. تأكد من إنه جارى استدعاء 

 

o  التنفس االصطناعي لطفل عمره اقل من عام: إجراءخطوات 

o  الطفال ماائال  رأسووجهه لألعلى واجعال  األرضضع الطفل على

  للخلف قليال.

o فماك علاى فام الطفال الرضايع بحياث تحايط شافتاك بفام واناف  أطبق

 أثناااءباانفخ الهااواء وركااز نظاارك الطفاال بشااكل محكاام و كاماال. اباادأ 

كمية الهواء التي يحتاجها الطفل اقل  إنالنفخ على بطن الطفل حيث 

رئتااي الطفاال رقيقااات جاادا. كميااة  إنبكثياار ممااا يحتاجااه البااالغ كمااا 

التانفس  إلجاراءالهواء التي يستطيع المسعف حجزها فاي فماه تكفاي 

  االصطناعي.

o ا دليل علاى وصاول الهاواء ذالهواء فهارتفع بطن الطفل بعد نفخ  إذا

 فاإذاثم قم بتحر  نبض الطفل  أخرىالرئتين. كرر العملية مرة  إلى

 نفس بالدقيقة. 25كان النبض موجودا استمر بنفخ الهواء بمعدل 
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o  اإلسعافالنبض موجودا حتى يصل فريق  أنالطفل طالما  بإنعاشاستمر.  

o كان النبض غائبا فعليك البدء بتدليك القلب. إذا أما 

o  العمر: من األولالتنفس االصطناعي لطفل بعد العام  إجراءخطوات 

o  أن إالالتاانفس االصااطناعي للشااخص البااالغ  إجااراءاتهااي نفااس 

كمية الهواء المعطاة تكون اقل من الشخص البالغ. فعلى المساعف 

الهاواء.  إعطااءصادر الطفال عناد  إلاىاخذ نفس قصير و االنتبااه 

 اء عند ارتفاع صدر الطفل.الهو إعطاءيتوقف عن  إنفعليه 

o  بالدقيقةنفس  25التنفس للطفل يكون  إعطاءمعدل. 

 :اإلفاقةوضع 

o  يوضع المصابون الفاقدون للوعي و الذين يتنفسون و تنبض قلاوبهم  أنيجب

المصااب نفساه لتثبيات ز دعام جسامه ليبقاى ثابتاا فاي  أطاراففاي هاذا الوضاع  تستخدم. اإلفاقةفي و ضع 

 .أمينوضع 

 

o اإلفاقةضع المصاب في وضع خطوات و: 

o علاى ظهاره نضاع ذراعاه القرياب  إذا كان المصاب مساتلقًيا

الااذراع  ماان المسااعف بشااكل مماادود بعياادا عاان جساامه. أمااا

 ه عنق المصاب.االصدر باتج األخرى فيجب ثنيها فوق

o  

o .أثن الساق البعيدة للمصااب 

 أمسك بمالبس المصاب عند

ا قوًياا ثام اجاذب المصااب إمسااكً  عنك( رجلااااه البعياااادة  أو) الوسااااط

مضجًعا  نحوك بحيث يصبح وأنتعلى جنبه وحاول أن تسند رأسه 

 جسمه. تدير

 

اإلفاقاة، قام بثناي الارأس للخلاف  وضع o ند قلب المصاب على ع

 تحت خد المصاب. أصبحتاليد العليا  أنقليال و ذلك لفتح مجرى الهواء و تأكد من 

 

o عند المصاب حتى تصل المساعدة. ابق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  اإلفاقةميزات وضع: 

o  الوضاع يحاافظ علاى مجارى الهاواء  إنيبقى الرأس و العنق مستويين فيتسع مجرى الهواء، كماا

 مفتوحا.

o  الخلف. إلىيمنع رجوع اللسان 
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o  تنزلق بسهولة من فم المصاب. أنيتيح هذا الوضع الفرصة للسوائل و مواد القيء 

 

 :النزيف

o قلايالً  وياة،الدماألوعياة  هاو خاروج الادم مان " Bleeding "  أو كثيارا" Hemorrhage “ ًأو  ، داخلياا

 خارجياً.

o النزيف: أنواع 

o .النزيف الخارجي 

o .النزيف الداخلي 

o .الكدمات 

o .الرعاف 

 

o :النزيف الخارجي 

 النزيف الشرياني: .1

 باألكسااجينمشاابع  ألنااهالفاااتح  األحماار هااو الاادم الااذ  يخاارج ماان الشاارايين ويتميااز بلونااه 

لهاذا يكاون النزياف الشارياني اخطار  ويكون تدفقاه ساريع جادا بسرعةخثر فيه والنزيف اليت

 .إليقافه أالزمه التدابير أخذ و بسرعة إيقافهالنزيف ويجب  أنواع

 النزيف الوريدي: .2

 ويكاون ثابات  األكساجينلونه احمر داكن لعدم وجود  هو الدم الذ  يخرج من الوريد ويكون

النزيااف ماان  أنننااوه  أنالنزيااف الشاارياني ويجااب  ماان أساارع إيقافااهالتاادفق وعااادة يسااهل 

حاال  أ مثال النزياف الشارياني لاذا علاى  إيقافاه قاد يكاون غزيارا ويصاعب العميقةاالورده 

 النزيف الوريد . إيقافيجب 

 الشعيري: النزيف .3

  وهاذا الناوع مان  وهاو شابيه فاي لوناه بالادم الورياد  الدمويةهو الدم الخارج من الشعيرات

وتطهياره لعادم  إيقافاهيتوقف لوحده لكن يجاب  في الحال وغالبا ما خطورة يشكل النزيف ال

 التهابه.

 .مكان النزيف قد يكون مخيفاً لغير المتمرسين 

  .احتمالية التلوث عالية 

 من 15أن يفقدها دون أن تتعرض حياته للخطر هي  أقصى كمية من الدم يمكن للشخص المصاب %

  . كمية الدم الموجودة بالجسم

 

 النزيف الخارجي: افإسع 

  إن الهدف من اإلسعاف هو السيطرة على النزيف والعمل علاى إيقافاه ، ماع تقليال التعارض

 للتلوث وذلك عن طريق: 

 إن أمكن: غسل يد  المسعف، وتغطية أية جروح بها، وارتداء قفازات معقمة. .1

 تأكد من عدم بروز شيء من الجرح. .2
 

 .أمكن أنتنظيف الجرح  .3
 

 اضغط المباشر: .4

 لاام يتوقااف  وإذاشاااش  أومباشاارة علااى الجاارح باسااتخدام ضااماد  اضااغط

مع مراعاة عدم التلوث بالدم لعدم نقال  بيدك إضافيالنزيف استخدم ضغط 

 العدوى.

 قطعاة  أ  استخدملم يتوفر الشاش المعقم  إذا

تزيال الضاماد مان  ال نظيفاةفوطاه  أوقمااش 

 لاام يتوقااف النزيااف باال اسااتخدم إذامكانااه 
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 ق الضماد المشبع بالدم وترك االثنين في مكانهما.فو أخرضماد 
 

 المصاب: رفع العضو .5

  إيقاافقد يساعد رفاع العضاو المصااب فاي 

النزياف  الضغط المباشر على أن إالالنزف 

تم رفع العضو المصااب  وإذا أيضامطلوب 

ه تسااعد علاى تخفايض ضاغط الجااد بيافان 

 النزيف. يبطئ أنوهذا من شأنه  الدم
 

 ط الضغط:استخدام نقا .6

 فااي  المساتخدمةالنزياف يمكان اسااتخدام نقااط الضاغط وهااي  لام يتوقاف إذا

نقطتاين ساهلتين يغلاب اساتعمالهما هماا  وأكثارمعظم حاالت النزياف  إيقاف

فاي  الفخذياة والنقطاةالياد  كاان النزياف فاي إذا الاذراعفي  العضدية النقطة

 نقاااط امكااان النزيااف فااي القاادم ويااتم اسااتخدإذا  الفخااذ منطقااة الشااريان 

 العضو. رفع أوالنزيف بالضغط المباشر  إيقافالضغط فقط في حالة فشل 
 

 :احذر! .7

 أو تحريك أ  جسم صلب مغروز في الجرح )؟(. زالةإ 

 .)ترك الرباط الضاغط المشدود بقوة لفترة طويلة )لماذا؟ 

 .محاولة تنظيف الجروح الكبيرة 

 

o :النزيف الداخلي 

o  وهو غالباً غير مرئي. ،المختلفةيحدث داخل تجاويف الجسم 

o : قد يحدث نتيجة 

 .كسر 

 نافذة. إصابة 

 .بسبب حالة مرضية كنزيف قرحة المعدة 

o  هناك أعضاء داخلية كالطحال والكبد قد تصااب نتيجاة ضاربة شاديدة تصايب الجسام دون وجاود

 .ذلكأثر خارجي ظاهر يشير إلى 

o غم مان أن الادم ال يتسارب قد يكاون النزياف الاداخلي أشاد خطاورة مان النزياف الخاارجي ، باالر

 خارج الجسم ، إال أنه يفقد من الجهاز الدور  فتعاني األعضاء الحيوية من قلة التروية.

o  الدم المتجمع داخل تجويف الجسم قاد يحادث مضااعفات أو ضاغط علاى أنساجة حيوياة ، كتجماع

 ة.الدم في الجمجمة مما يؤد  إلى الضغط على أنسجة المخ فيؤثر على المراكز الحيوي

 

o  :العالمات 

 .شحوب وبرودة ورطوبة بالجلد 

 .نبض سريع وضعيف ومنتظم 

 .ألم مكان اإلصابة 

 .شعور بالعطش 

 .اضطراب وتدني مستوى الوعي 

 .خروج دم من فتحات الجسم 

 .وجود كدمات )نزيف تحت الجلد( في مكان اإلصابة 

 

o كان المصاب واعي(: إذا: )اإلسعافات 
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  ألعلى.وضع المصاب على ظهره رفع ساقه 

 .التأكد من سالمة المسالك الهوائية 

 .تغطية جسم المريض 

 جميع نقاط النزيف الخارجي إن وجدت. إسعاف 

  الحرارة( – ضغط الدم –مالحظة العالمات الحيوية )النبض 

  شراب عن طريق الفم. أوطعام  أ المصاب  إعطاءعدم 

 .سرعة نقل المصاب إلى أقرب مستشفى 

 

o صاب فاقد للوعي(كان الم إذا: )اإلسعافات 

 .)ضع المصاب في وضع اإلفاقة )كيف؟ 

 ً.استدع المساعدة الطبية فورا 

 .قم بمالحظة كمية ونوع ومصدر الدم الخارج إن وجد 

 .بلغ هذه المالحظات للفريق الطبي عند وصوله، وأعطه عينة من هذا الدم إن أمكن 

 

o  :الكدمات 

o  دون  األنساجةالكدمة عبارة عن نزيف داخلي يتسرب عبر

أ  قطع للجلد، فيغير لون الجلد فاي المنطقاة المصاابة إلاى 

 المائل إلى االحمرار. األزرقاللون 
 

o كيف تتشكل الكدمة ؟ 

  عنادما تفّجار ضاربة ماا الشاعيرات  الكدماةتتكون

الدمويااة القريبااة ماان سااطح الجلااد، األماار الااذ  

حصااور أو مااا تحاات الجلااد ، وهااذا الاادم الم أنسااجةيساامح بتساارب كميااة ماان الاادم إلااى 

المحتبس يظهر على هيئة عالمة سوداء أو زرقاء وفي بعض األحيان تكون على هيئة 

 نقط دقيقة حمراء أو بقع حمراء.
 

o الذرعان و األرجل. وث الكدمات هيالمواقع المثالية لحد 
 

o األسباب: 

 حدث بسبب السقوط من أعلى ، أو نتيجة الضرب ، أو التواء المفصل ، أو الكساور ، ت

الاادم أو مشاااكل فااي تخثاار الاادم ) شااذوذ وظيفااة صاافيحات الاادم ( أو وجااود  ضإمااراأو 

 مرض تحتي جلد . تسمى بـ " قرص المالئكة ".
 

o و العالمات: اإلعراض 

  الم وتورم في المنطقة المصابة ، مع تغير لاون الجلاد فاي المنطقاة المصاابة إلاى اللاون

 .االحمراراألزرق المائل إلى 
 

o :العالج 

 ت هو خفض سرعة سريان الدم بواسطة التبريد والضغط الخفيف ) هدف عالج الكدما

 رباط ضاغط ( مع مراعاة ما يلي:

  .رفع العضو المصاب وإسناده في الوضع األكثر راحة 

  دقيقة لمادة ياومين لتخفياف  35وضع كّمادة باردة على المنطقة المصابة لمدة

 وبعد ذلك يتم وضع كمادة دافئة. التورم،النزيف والحد من 

  نقاال المصاااب ألقاارب مركااز طبااي لعرضااه علااى الطبيااب المخااتص إذا لاازم

 األمر.

o  الرعاف(: األنفنزف( 



                                                                                                                                       

 21   عادل علي – لسائقي الحافالت اإلسعافات األولية

o  غالبا. سنة. 05- 05سنوات و  15 -2نزيف األنف يحدث عادة في األعمار ما بين سن ..

الدموية الرقيقة الموجودة في بطانة األنف في الجزء الداخلي أو  يحصل نزف األنف من األوعية

 األنفي. من التجويفاألوسط 

o  تحتو  بطانة األنف على كثير من األوعية الدموية التي

وبسبب رقة هذه األوعية  الشهيق،هواء  تعمل على تدفئة

الجزء  إلى نزف األنف. معظم حاالت الرعاف تكون من

 .األمامي للحاجز األنفي حيث تلتقي شرايين األنف

o ضغط الدم  بينما معظم حاالت الرعاف عند مرضى

 الجزء الخلفي. من المرتفع

o ألسبابا: 

 05 من حاالت نزيف األنف غير معروفة %

تكون نتيجة أسباب موضعية في األنف أو أسباب عامة  % فقط15و   األسباب

 .بالجسم

 :األسباب الموضعية 

 لألنف.  إصابة 

 لألنف ف باألوعية و الشعيرات الدموية في الغشاء المبطنضع. 

 هواء جاف جفاف الغشاء المبطن لألنف نتيجة تعرض الطفل لتيارات. 

 تؤدى إلى  األنف حساسية و اللحمية نزالت البرد والتهاب الجيوب األنفية و

الشعيرات  تراكم اإلفرازات مع تكوين قشور، كما تسبب ضعف باألوعية و

 .الدموية في الغشاء المبطن لألنف

 :األسباب العامة 

 الدم. أمراض 

 نقص فيتامين ج (C ) أو فيتامين ك ( K ).. 

 ضغط الدم.  ارتفاع 

 

o عاف الرعاف:اس 

 س في وضع قائم مع انحناء  لجلوا

لمنع الدم من  الرأس قليال إلى اإلمام

 الدخول إلى البلعوم ومن ثم بلعه.

  الضغط على األنف وهنا نركز أن

يجب أن يكون على الجزء  الضغط

األسفل من األنف من أسفل العظم وليس 

على العظم. يستمر بالضغط حوالي 

مس دقائق متواصلة والتنفس من خ

 خالل الفم.

 .اطلب من المصاب التوقف عن الكالم 

 دقائق 15يتوقف النزيف يجب االستمرار بالضغط لمدة  فإذا لم. 

 لتضييق األوعية الدموية المؤدية  ضع قطعة من الثلج أو كمادة باردة على أعلى األنف

 .األنف لبطانة األنف والمساعدة على توقف نزيف

 أو إذا تكرر كثيرا أو إذا  دقيقة 10ال بالطبيب إذا استمر الرعاف ألكثر من االتص

 .باألنفحدث نتيجة حادث أو إصابة 

 بفازلين مغموسة بقطنه هترطيب داخل األنف بمسح. 

 الدموية النازفة يحتاج بعض المصابين بالرعاف المتكرر لـ " كي األوعية. 

http://www.sehha.com/diseases/cvs/hypertension.htm
http://www.sehha.com/diseases/cvs/hypertension.htm
http://www.sehha.com/diseases/cvs/hypertension.htm
http://www.sehha.com/diseases/ENT/adenoids.htm
http://www.sehha.com/diseases/ENT/adenoids.htm
http://www.sehha.com/diseases/ENT/nose_allergy/noseallergy.htm
http://www.sehha.com/diseases/ENT/nose_allergy/noseallergy.htm
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 الصدمة:

o  :التعريف 

o يجة عدم وصول كمية كافية من األكسجين لألنسجة واألعضاء الحيوياة هي حالة مرضية تنشأ نت

 .في الجسم وخاصًة الدماغ
 

o :األسباب 

o .فشل حاد في عضلة القلب 

o .)ًالنزيف الشديد )داخلياً أو خارجيا 

o كمية كبيرة من السوائل )حروق متسعة ونحوها(. انفقد 

o كبير في عموم األوعية الدموية. توسع 

o واعهاأنبمختلف  اإلصابات. 

o اللتهابات الشديدة.ا 

o .الحساسية 
 

o :أنواع الصدمة 

o .صدمة نقص السوائل 

o لصدمة القلبية.ا 

o لصدمة العصبية.ا 

o .صدمة الحساسية 

o لصدمة التسممية.ا 
 

o صدمة نقص السوائل: 

o :تحدث نتيجة لنقص حجم الدم والسوائل ألحد األسباب التالية 

 فقدان الدم: كما في حاالت النزيف الشديد. 

 لبالزما: كما في حاالت الحروق الكبرى.فقدان ا 

  والقيء الشديدين اإلسهالفقدان السوائل: كما في حاالت. 

o لصدمة القلبيةا: 

o :تحدث نتيجة قصور في وظيفة القلب بسبب 

 .أمراض عضلة القلب وتلفها 

 .أمراض شرايين القلب 

 لصعق الكهربائي.ا 
 

o لصدمة العصبيةا: 

o وية، وبالتاالي يقال وصاول الادم لألعضااء الحيوياة. ومان تحدث بسبب تمدد واتساع األوعية الدم

 :أسبابها

 .اآلالم الشديدة المبرحة: كما في الكسور والحروق الشديدة 

 .االنفعاالت الشديدة: حزن مفاجئ أو فرح مفاجئ 
 

o صدمة الحساسية: 

o حدث نتيجة وجود حساسية خاصة لدى بعض األشخاص ضد مواد معينة مثل:ت 

 ين.عض األدوية: كالبنسلب 

 .المواد الكيماوية 

 عض أنواع األغذية.ب 

 دغ الحشرات.ل 
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o لصدمة التسمميةا: 

o :تحدث بفعل وصول البكتيريا وسمومها إلى الدم، كما في حالة 

 اللتهابات الشديدة.ا 

 وت األنسجة )الغرغرينا(.م 

 . حدوث تسمم بكتير 
 

o :العالمات األولى 

o .عدم التركيز 

o نفس سطحي وسريع.ت 

o بض ضعيف وسريع.ن 

o ثيان وقئ.غ 

o طش.ع 

o .شحوب الوجه 

o ذيان.ه 

o عف عام.ض 

o نخفاض ضغط الدم.ا 

o لد بارد ورطب.ج 

o :العالمات المتأخرة 

o تساع حدقة العين.ا 

o قدان الوعي.ف 

 

o ات األوليةاإلسعاف: 

o فوق مستوى القلب.سم 20ع المصاب في االستلقاء مع رفع ساقيه حوالي ض 

o القلبي الرئو . نعاشاإلابدأ  األمرلزم  إذاأكد من التنفس و النبض، ت 

o .أوقف أ  نزيف خارجي 

o افظ علاااى درجاااة حااارارة الجاااو الطبيعياااة المحيطاااة حااا

 بالمصاب. 

o تعط المصاب أ  طعام أو شراب عن طريق الفم. ال 

o اإلفاقةوضع  –تقيء المصاب، ضعه على جانبه  إذا. 

o ستدع المساعدة الطبية.ا 

 

  :الحروق

o  الجسم نتيجاة تعارض الجسام للحارارة أو المااء السااخن أو  والتلف التي تحدث بالجلد وأنسجة اإلصابةهي

 أو المواد الكيميائية. الكهرباء

o  الجلد: هو عضاو غناي باألليااف العصابية التاي

باسااتقبال و نقاال جميااع أنااواع الحااس ماان  تقااوم

المحاايط الخااارجي ) حاااس األلاام و الحااارارة و 

 البرودة و اللمس(. الضغط و

o  لنسااج تحاات ا األدمااة، البشاارة، :الجلاادطبقااات

 األدمة.

 

o الحروق: أسباب 
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o  الحرارة الجافة : مثل التعرض المباشر للنار أو

 الحارة. للغازات

o مالمسة معدن ساخن كالمكوى . 

o الرطبة كالتعرض للسوائل الساخنة الحرارة. 

o ا

ال

 حتكاك مثل محاولة مسك حبل متحرك بسارعة

. 

o  المحرقةالشمس. 

o  الموجااات الضااوئية الحارقااة

 . النووية االنفجارات المتولدة من

o حروق الكهرباء. 

o  البااارودة الجافاااة : مالمساااة الغاااازات مثااال غااااز

 . أو األكسجين النيتروجين

o .المواد الكيماوية الكاوية 

 

أنوووووووووووووووووووواع  o الحروق:

o  األولى:حروق الدرجة 

تصيب الطبقاة  •

 الخارجية للجلد

عالماتهااااااااااااا:   •

 البساايط،التااورم  اللااون،االحماارار و تغياار 

 د.الشدياأللم 

 ال تتارك أثارا •

 أو ندبا بعد شفائها.

 

 

 

o :اإلسعافات األولية لحروق الدرجة األولى 

إبعاااد الشااخص عاان مصاادر  •

 الحريق على الفور.

وضاااااع مااااااء باااااارد علاااااى  •

الحااروق الحراريااة وبكميااة 

ويشاااترط أال تكاااون  كبياارة

  .مثلجة

مراقبة التانفس ألن الحاروق  •

)عناد لما تحدثه من تورم  تسبب انسداد في ممرات الهواء

 حدوث حروق في منطقة ممرات الهواء أو الرئة(.

 ال يسااتخدم الااثلج أو الماااء المااثلج إال فااي حالااة الحااروق •

 السطحية الصغيرة.

 بعاد هادوء الحاارق ووضاع الماااء الباارد عليااه، ياتم خلااع •

المالبس أو أية أنسجة مالمسة له، أما في حالاة التصااقها 

 إزالتها. ألبتهال ينصح علي 
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 .ضمادة جافة معقمة إلبعاد الهواء عنهيغطى الحرق ب •

التاي  تحتاج الحروق البسايطة إلاى عناياة طبياة متخصصاة حتاىال  •

توجااد بهااا بعااض البثاارات ويااتم التعاماال معهااا علااى أنهااا جااروح 

والماء، ثم يتم وضاع مارهم مضااد حياو   مفتوحة تغسل بالصابون

 .عليها وتغطى بضمادة

o :حروق الدرجة الثانية 

ارجياااااة تصااااايب الطبقاااااة الخ •

 والداخلية للجلد.

 هي:عالماتها  •

 .ألم شديد  •

)فقاااقيع ( ممتلئااة  كاااااااااون نفطاااااااااات ت •

يظهاااااااار  بحيااااث  بالسااااوائل

دائماااااااااااً  الجلاااد وكأناااه مبلااال 

 .عند انفجار هذه البثرات

 تورم و انتفاخ. •

 اإلسعافات األولية لحروق الدرجة الثانية: •

 ق.دقائ 15رد المكان المصاب بالماء البارد أو فوطة مبللة لمدة ب •

 نزع الخواتم وساعة اليد والحزام ورابطة العنق إن وجدت )لماذا؟(.ا •

 م بتغطية المنطقة المصابة بشاش نظيف غير الصق.ق •

 .األمرلزم  إذاالمسكنات  إعطاء •

 احذر وضع ثلج مباشرة على الحرق. •

 يمنع فتح الفقاعات و ذلك لمنع االلتهاب. •

 

o :حروق الدرجة الثالثة 

الطبقااات  د وطبقااات الجلاا تصاايب جميااع  •

الدهنية و األنسجة الرخوة تحت الجلد و قد 

 تصل إلى العظام.

 :األعراض •

 أوتكون المنطقة المصابة بيضاء  •

الحرق  يظهر مكان حيث سوداء.

بااااااللون البناااااي أو األساااااود أماااااا 

األنساااجة الداخلياااة فتأخاااذ اللاااون 

 األبيض.

 يوجد ألم في هذه المرحلة بسبب تلف أطراف األعصاب. ال •

 عالمات الصدمة. د تظهرق •

 الدرجة الثانية. البا ما يصاحبها )حولها( حروق مؤلمة من حروقغ •

 .ترك ندبا بعد الشفاءت •

 إسعافات حروق الدرجة الثالثة: •

  .بعد المصاب عن سبب الحريق بسحبه بواسطة بطانيةا •

 ال تغمر الحروق الشديدة ذات المساحات الكبيرة في الماء البارد. •

 ية.تأكد من الدورة الدمو •

 انزع الخواتم وساعة اليد والحزام ورابطة العنق إن وجدت )لماذا؟(. •

 غطي المناطق المصابة بشاش معقم رطب بارد. •

o :قواعدعامة في إسعاف الحروق 
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 استدع المساعدة الطبية لحروق الدرجة الثانية أو الثالثة. •

 ال تنزع المالبس المحترقة. •

 تلمس المنطقة المصابة. ال •

 لمنع التهاب الجلد. ال تفتح الفقاقيع •

 ال تستخدم ضمادات ذات وبر أو زغب. •

 ال تستخدم أربطة الصقة على الجلد. •

 

 الكسور:

o  هي عبارة عن تهتك أو شقوق تحدث في العظام سواًء في مكان واحاد أو

 .أكثر

o :أنواع الكسور 

o المفتوحة:لكسور ا 

  إلاىيكون فيهاا الكسار باارز 

 ةمصاحوب وقد تكون الخارج

 .بنزيف

o المغلقة: رالكسو 

 جلد سليم.كون فيها الي 

o :عالمات الكسر 

لم شديد فاي مكاان اإلصاابة يزياد ماع أ o الحركة.

o .ِقَصر أو تغير شكل الطرف المكسور 

o ورم في مكان الكسر.ت 

o )اإلسعاف: )قواعد عامة 

o نزع أ  مالبس فوق منطقة الكسر.ا 

o وجد. إنالنزيف  إيقاف 

o بت الكسر على وضعهث: 

 ر:الهدف من تثبيت الكس 

 كسر مفتوح إلىيتحول  أننع الكسر المغلق م. 

 م ظباالع األخارىاالنساجه  و المجااورة أالوعياه و األعصااب إتاالفناع م

 .المكسور

 تقليل النزيف والورم. 

 المكسور الناتج عن حركة الطرف األلمفض خ. 

o ضع ثلج على الكسر المغلق لتخفيف التورم.و 

o الج الصدمة.ع 

o قل المصاب إلى أقرب مستشفى.ن 

o :انتبه 

 .ال تحرك المصاب قبل تثبيت الكسر 

 .ال تعط المصاب أ  طعام أو شراب 

 بل ثبته في مكانه و على حالته ال تحاول إصالح أو تعديل الطرف المكسور. 

 جدا قد يدخل  شديدة أالمكسور يصاحبها لا أندائما  تذكر

تعامال  لاذا أالمالمصاب من خاللها فاي صادمه مان شادة 

 .فمع الكسور بحذر ولط

o :الجبائر 

 أنواعها: لمنع المضاعفات. هي وسائل لتثبيت الكسور 
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 بائر صلبة )خشب/كرتون/صحف مطوية/جبائر هوائية(.ج 

 بائر مرنة )بطاطين/مخدات(.ج 

o :إسعاف الكسور المفتوحة 

 .قم بتغطية الجرح بضماد )شاش( معقم 

 .اضغط حول العظم المكسور إليقاف النزيف 

 اد وحوله.ضع قطعاً من القطن على الضم 

   إلااىال تحاااول دفااع العظاام البااارز داخاال الجساام )فااي الكساار المفتااوح( الن ذلااك يااؤد 

 التلوث والعدوى.

 .ضع رباطاً ضاغطاً لمنع النزيف بدون إيقاف سريان الدم 

 .قم بتثبيت العضو المكسور بجبيرة مثل الكسر المغلق 

 .استدع المساعدة الطبية بسرعة 

  باإلسعاف الالزم )كما سبق(.إذا الحظت عالمات الصدمة قم 

  دقائق، وأرخها إذا لزم األمر. 15افحص النبض بعد موضع الرباط كل 

 

 


