








































































 الرئوي القلبي اإلنعاش

 من مجموعة هي (Cardio Pulmonry Resuscitation) اإلنعاش القلبي الرئوي عملية

 األجهزة عمل في فشل من يعاني شخص، ألي بها القيام يتم التي االصطناعية، اإلجراءات

 هذه إلعادة العملية هذه وتهدف ،(التنفسي والجهاز الدموية، الدورة القلب،)  الجسم في الحيوية

 معقول مستوى على الحفاظ األدنى، الحد في أو وظيفتها، وأداء السليم للعمل الحيوية األجهزة

 .مؤهل طبي طاقم وصول حين إلى الجسم، في األكسجين من

 

 على وقدراتك معرفتك تكون أن من تخشى كنت إذا عدمه، من بكثير أفضل ما بشيء فالقيام

 يمثل شيء بأي القيام وعدم بشيء القيام بين الفارق أن تَذكر%. 100 بنسبة كاملة ليست اإلنقاذ

 .الُمصاب للشخص الموت أو الحياة

 

 

 من وغيره الدماغ إلى باألكسجين المشبع الدم تدفق على الرئوي القلبي اإلنعاش يُحافظ أن يُمكن

 .الطبيعية القلب نظم استعادة من تأهيًل  األكثر الطبية المعالجة تتمكن أن إلى المهمة األعضاء

 بضع خلل الدماغ في تلف إلى باألكسجين المشبع الدم انقطاع يُؤدي أن يُمكن القلب توقُّف عند

 .دقائق 10 غضون في الشخص يُتوفى قد. فقط دقائق

 

 من  تأكَّد الرئوي القلبي اإلنعاش إجراء بدء قبل

 .األخطار من خال آمن بمكان والمريض أنك تأكد - 1

 هل أم الهز، على النداء، على يجيب هل المريض حالة من تأكد المريض، فعل ردود اختبر- 2

 عليه؟ مغمى هو

 تقيأ ما إذا حتى االفاقة وضعية ليصل جانبه إلى إقلبه بانتظام، يتنفس المريض كان إذا - 3

 بالقيء التنفسية المجاري تتغلق ال المريض

 :يستجيب ال المريض كان إذا - 4

 (المساعدة أو النجدة طلب في اصرخ باإلسعاف، اتصل) المساعدة اطلب

 إضغط)  الى االعلى رفع الراس طريق عن التنفسية المجاري افتح ظهره، على المريض اقلب

 فينبغي الرقبة في بكسر المريض إصابة في مشكوكا كان إذا إال(لألعلى الفك وارفع الجبين على

 .الجبين على الضغط دون فقط لألعلى الفك رفع



 الطبيعي؟ التنفس على تتعرف كيف

 تسمع ( –حس  –) انظر 

 وإال الطبيعي التنفس أثناء بانتظام وينخفض الصدر يرتفع أن البد) الصدر حركة إلى انظر - 1

ً  اليكون  (طبيعيا

 .المريض نفس سماع وحاول المريض وفم أنف من أذنك قرب - 2

 .وجنتك يلمس وهو بالنفس اإلحساس حاول المريض نفس سماع محاولة أثناء - 3

 التلقائي المريض تنفس فحص في ثوان 10 من أكثر تُضيع ال

 

 :الطبيعي التنفس بانتظام يتنفس ال المريض كان إذا

 ((C-A-B تهجئة تذكَّر  

 - التنفُّسو ،الهوائية والمجرى ،الضغط - C-A-B الحروف األمريكية القلب جمعية تَستخِدم

 .الرئوي القلبي اإلنعاش خطوات أداء ترتيب تذكُّر على الناس لمساعدة

 الدم دوران استعادة: الصدرية الضغطات

 .ُصْلب سطح على ظهره على الشخص َضعِ  - 1

 . الشخص  بجانب الركوع - 2

فوق  األخرى يدكَ  َضعْ . الحلمتين بين الشخص، صدر منتصف على واحدة يد راحة َضعْ  - 3

 .مستقيم وضع في الِمرفَقين على حافِظْ .  اليد االولى

 , الصدر على( تضغط) مباشرةً  تضغط وأنتَ ( ذراعيكَ  فقط ليس) العلوي وزنَكَ  استخِدمْ  - 4

، بشكل الصدرية الضغطات توجيه  .الدقيقة في ضغطة 120 إلى 100 وبمعدَّل مستمر ٍّ

 الصدرية الضغطات في فاستمرَّ  الرئوي، القلبي اإلنعاش إجراء كيفية في التدريب تتلقَّ  لم إِذا

 بشكل ُمَؤهًَّل  كنتَ  إِذا. الحالة وتول ِيهم المسعفين وصول لحين أو للحركة علمات وجود حتى

 .اإلنقاذية األنفاس وإعطاء الهوائي الممر ِ  بفحص فعليكَ  الرئوي، القلبي اإلنعاش إلجراء جي ِد

تَح  : الهوائي الممرُّ 
 الهوائي الممرَّ  اف 

بًا ُكْنتَ  إذا  الصدر، على ضغطة 30 بإجراء وقُْمتَ  ،CPR الرئوي القلبي اإلنعاش على ُمَدرَّ

 جبين على يدكَ  راحةَ  َضعْ . والذقن الرأس رفع مناورة باستخدام للشخص الهواء مجرى فاْفتَحْ 

 .الهوائي الممر لفتح األُخرى باليد لألعلى الذَّْقنَ  اْرفَعِ  ذلك بعد. برفق الرأس وأَِملِ  الشخص

 



 

 : التنفُّس

 األنف إلى الفم من التنفس أو الفم إلى الفم من التنفُّس خلل من يتمَّ  أن يُمِكن التنفُّس عملية إنقاذ

 .فتحه يُمِكن ال أو خطيرة بجروح مصابًا الفم كان إذا

 غلقب قُمْ  ،(الذقن رفع ومناورة الرأسية اإلمالة باستخدام) مفتوًحا الهواء مجرى يكون عندما

ا بفمَك؛ الشخص فم وتغطية الفم إلى الفم من التنفُّس أجل من األنف فتحتَىِ  ي ِممَّ  إحكام إلى يَُؤد ِ

 .غلقه

 إِذا ما لترى المصاب وراقِبِ ثانيتين   األول المنِقذ النَّفَس بإعطاء قُم. منِقذين نَفََسْينِ  لتوجيه استعدَّ 

 ارتفاع عدم حال في. الثاني المنِقذ النَّفَس بإعطائه قُمْ  الصدر ارتفاع حال في. يرتفع الصدر كان

 القيام يُعَدُّ . الثاني النَّفَس بإعطاء باِشرْ  ثم الذقن، رفع ومناورة الرأس إمالة بتَكرار قُمْ  الصدر

 من أكثر األنفاس َمْنح من اْحَذرْ . واحدة دورة اإلنقاذ أنفاس يتبعها الصدر على ضغطة بثلثين

 .كبيرة بقوة التنفُّس أو اللزم

 

 :األمريكية القلب جمعية تُقدمها نصائح يلي فيما

 

ب غير كنت إذا .مؤهَّل غير كنت حالة في - 1  إجراء فعليك القلبي، الرئوي اإلنعاش على متدر ِ

 بصورة الصدرية الضغطات توجيه يُعني وهذا. فقط اليدين باستعمال الرئوي القلبي االنعاش

 القيام لمحاولة داعي ال المسعفين وصول لحين الدقيقة في ضغطة 120-100 لمدة مستمرة

 .اإلنقاذي بالتنفس

بًا كنت إذا - 2  من أوالً  فتحقق بقدرتك، تثق وكنت جيد بشكل مؤهًل  كنت إِذا .ومستعدًّا متدر  

، 10 خلل في نبض أو تنفس هناك يكن لم وإذا. والتنفس النبض وجود  على بالضغط فابدأ ثوانٍّ

 األنفاس إعطاء قبل الصدر على ضغطة 30 بتوجيه الرئوي القلبي اإلنعاش ابدأ. الصدر

 .اإلنقاذية

 لكنك الرئوي القلبي اإلنعاش إلجراء مؤهًَّل  كنت إِذا .طويلة فترة منذ تمارس لم لكن ُمؤهَّل - 3

 في ضغطة 120 إلى 100 بمعدل وذلك فقط الصدرية بالضغطات القيام فعليك بقدراتك، تثق ال

 .الدقيقة

 بحاجة يكونون الذين والُرضَّع الصغار واألطفال البالغين األشخاص على أعله النصيحة تنطبق

 الرئوي، القلبي اإلنعاش إلى

 

 



 خلصة االنعاش القلبي الرئوي :

عن طريق تامين المكان والتاكد من ان الشخص فاقد الوعي و يحتاج الى تقييم الوضع  – 1

 االنعاش القلبي الرئوي او ال  .

 ان الشخص يتنفس بشكل طبيعي او ال عن طريق التاكد من من التنفسالتحقق  – 2

من خلل الركوع بجانب الشخص والضغط بواسطة الذراعين على  الضغط على الصدر  - 3

 ضغطة في الدقيقة 30الصدر 

عن طرق اطباق فم المسعف على فم الشخص مع غلق االنف بشكل  التنفس االصطناعي – 4

 ضغطة على الصدر  30سين كل كامل واعطاء نف







 األوليّة اإلسعافات تعريف

 حادث أو بمرض الُمصاب لإلنسان تُقّدم التي المبدئية الُمساعدة بأنها األوليّة اإلسعافات تُعّرف

 الفريق يصل أن إلى ُمضاعفات أي حدوث ومنع الُمصاب حياة على الِحفاظ أجل من ُمفاجئ،

 .الُمختص الطبي

 الُمسعف تعريف

 يكون حيث الُمصاب، بالشخص بالعناية يقوم والذي األوليّة، اإلسعافات يُقّدم الذي الشخص هو

 الصحيّة المراكز أحد في الُمناسب التدريب على حصوله طريق عن باإلسعافات، للقيام مؤهلا 

 يحتاجها لمن األوليّة اإلسعافات تقديم على تساعده التي المعلومات يمتلك وأن المختّصة،

  حياته إنقاذ أجل من الصحيح وبالّشكل

 الُمسعف صفات

 :منها صفات، بعّدة الُمسعف يتميّز 

 . واإلخلص األمانة  - 1

 .الحميدة بأخلقه يتميز - 2

 . الُمصاب بالشخص الخاصة المعلومات سريّة على الِحفاظ - 3

 . البديهة سرعة - 4

 .بالذات الثقة - 5

 .النظرية المعلومات في الكافية المعرفة - 6

 فعّال بشكل اإلسعاف عمليات في المشاركة طريق عن األوليّة اإلسعافات على التدريب  - 7

 .الُمجّسمة النماذج أحد على اإلسعافات تطبيق طريق عن أو ُمختص، ُمسعف إشراف تحت

 

 : األوليّة اإلسعافات تتبع األوليّة اإلسعافات مبادئ

 .تام بشكل الَحَدث موقع على السيطرة - 1

ا، الُمصاب الشخص اعتبار عدم - 2  التنفّس أو النبض مثل عنه الحياة مظاهر زالت وإن ميتا

 .الخطر مصدر عن الُمصاب الشخص إبعاد - 3

 .والصّدمة االصطناعي، التنفس وعملية القلب، إنعاش بعملية االهتمام - 4

 .المستشفى إلى نقِله قبل الُمصاب بالشخص العناية - 5

 .الُمصاب الشخص براحة االهتمام - 6

 .الُمتبعة وباإلجراءات بالحادث الخاصة المعلومات جميع وِحفظ تدوين في االهتمام - 7

 

 

 



 اسعاف الجروح او الخدوش 

 

 .بالعدوى اإلصابة منع في يساعد هذا :اليدين غسل - 1

 إذا ولكن. نفسه تلقاء من البسيطة والخدوش الجروح نزيف يتوقف ما عادةا  :نزيف أيّ  وقف - 2

 رفع ثم نظيفة، قماشية قطعة أو ضمادة باستخدام الجرح على بلطف الضغط فينبغي األمر، لزم

 .النزيف يتوقف أن إلى لألعلى بالجرح الُمصابة المنطقة

 الجاري الصنبور ماء تحت الجرح إبقاء إن. بالماء الجرح غسل ينبغي:  الجرح تنظيف - 3

 وينبغي. بالصابون للجرح المحيطة المنطقة غسل ينبغي كما. بالعدوى اإلصابة خطر من سيقُلل

 بيروكسيد مادتي استخدام تجنُّب ينبغي ذلك، إلى باإلضافة. الجرح في الصابون دخول منع

 باستخدام بقايا أو أوساخ أيّ  إزالة ويجب. التهيُّج تسببا أن يمكن حيث اليود، أو الهيدروجين

 .البقايا كل إزالة تعذرت إذا الطبيب بزيارة ويُنصح. الكحول باستخدام تنظيفه تم ملقط

 والمساعدة الجلد سطح ترطيب على للحفاظ :  (الفازلين) النفط ُهالم أو حيوي مضاد وضع - 4

 بعض إصابة إلى الَمراهم بعض في معينة مكونات تؤدي أن يمكن. الخدوش من الوقاية على

 .جلدي طفح ظهور حال في الَمرهم استخدام عن التوقف يتعين. خفيف جلدي بطفح األشخاص

 بلصقة تثبيتها يتم شاش قطعة أو ملفوف شاش أو ضمادة وضع يلزم : الجرح تغطية - 5

 خدش ُمجرد اإلصابة كانت إذا ولكن. نظيفاا الجرح إبقاء على تُحافظ الجرح تغطية فإن. ورقية

 .غطاء بدون تركها فيمكن بسيط، جرح أو

 أو األقل، على اليوم في واحدة مرة الضمادة تغيير يتم أن الضروري من :الضمادة تغيير - 6

 .متسخة أو مبتلة الضمادة أصبحت كلما

 عن الُكزاز لقاح الُمصاب يتلقى أن ينبغي: الحقن طريق عن الُكزاز لقاح على الحصول - 7

 أو عميقاا الجرح يكون وحين الماضية سنوات الخمس في عليه حصل قد يكن لم إذا الحقن طريق

ا  .متسخا

 االلتهاب أعراض رؤية حالة في الطبيب زيارة يجب : للعدوى عالمات أيّ  عن البحث - 8

 أو التصريف أو باأللم الشعور ازدياد أو كاالحمرار الجرح، من القريبة المنطقة أو الجلد على

 .التوّرم أو السخونة

 

 

 

 

 



 إلى الدموية األوعية من الدم خروج طريق عن الدم فقدان هو  (Bleeding: باإلنجليزية) النزف

 الدورة في المتوفرة الدم كمية في نقص إلى يؤدي الحالة هذه استمرار. الدموية الدورة خارج

 .الدموية

 النزف أنواع

. الدم تخثر في خللا  يكشف ال بالتالي وهو يبرره، واضح سبب له الذي النزف هو :  مبرر نزف

 ينزف المريض كون أن بمعنى. الشرايين أحد وإصابة حاد بسكين اليد قطع عند النزف ومثاله

ا  ومثاله. مرضية مشاكل فيه عنده الدم تخثير نظام أن يعنى ال هنا  المصابة المعدة نزف أيضا

ا  وعاءا  تجرح قد فالقرحة بالقرحة،  .مبرراا  النزف يجعل مما المعدة، داخل في دمويا

 

 طفيف قطع أو للجلد، خدش مثل طفيفة، إصابات بعد يحدث الذي النزف هو :  مبرر غير نزف

ا  األمثلة ومن(. مبالغ) طبيعي غير أنه يظهر والذي لإلصبع،  سبب دون يحدث الذي النزف أيضا

 الجلد في مثل وينزف ظاهر، سبب دونما المخاطية األغشية من النزف يبدأ كأن اإلطلق، على

 الدموية األوعية يؤذي تحسسي التهاب بسبب نزف هنا , النزف هذا تشرح إصابة وجود دونما

 .منها الدم بخروج فيتسبب الجلد، في الدموية والشعيرات

 

 عديدة أسباب وله الدم تخثر نظام في ما خلل على مايدل عادة النزف وهذا :  الدم تخثر في خلل

 العلج بسبب أو المتقدمة، الكبد أمراض أو كاف، فيتامين مثل الفيتامينات بعض في نقص منها

ا  النقص يكون وقد الدموية، الصفائح من يقلل الذي الكيميائي  مثل السرطاني المرض عن ناتجا

 .التخثر عوامل على ويؤثر الدموية، الصفائح عدد على يوثر الذي الدم سرطان

 تناول مثل مكتسبة، أسباب وهناك الناعور مرض الوراثية المرض الدم تخثر خلل أسباب ومن

 هذه في. الدم مميعات من وغيرها كاف فيتامين مضادات أو أسبرين مثل للدم مميعة عقاقير

 النزف وإيقاف األدوية هذه مفعول إلبطال دواء مضاد إعطاء من البد الحالة

 داخلي نزف

 النزف مصدر فيكون اإلنسان، جسم في داخلية أعضاءا  يصيب الذي النزف هو الداخلي النزف

 تسببه الذي المعدة نزف: الداخلي النزف على األمثلة من. اإلنسان جسم خارج من يُرى ال

 الخ... دماغي، نزف رئوي، نزف معوي، نزف المعوية، القرحة

 الداخلي النزف أعراض

 العام الوهن - 1

 اللون أسود إلى وتحوله البراز لون اختلف - 2

ا  وهو السواد، إلى المائل أو األسود القيء - 3  .المريء ونزف المعدة نزف على داللة أيضا

 المزمنة النزف حاالت جميع في ملحظته يمكن الدم وفقر الدم فقر - 4

 دماغي النزف على تُدل قد أعراض وكلها التوازن اختلل أو الغثيان، أو القيء - 5



 خارجي نزف

ا  وهو للعيان، ظاهر مكان من الدم فقدان هو الخارجي النزف  أو جرح بسبب يكون ما غالبا

ا . ما حادث   عن نجمت إصابة  إصابة أن حيث ما، لشريان إصابة الجرح هذا يرافق ما وغالبا

 لذا. الدم نزول يوقف ما سرعان الدم تخثر ألن وذلك يذكر نزف في عام بشكل تتسبب ال الوريد

 شريان إصابة من الحال غالب في البد خارجي، بنزف الدم نزول يسمى حتى أنه القول يمكن

 بنزف تسميته بمكان المبالغة فمن( مثلا  الوريد من الدم سحب بعد) الدم نزول أما. ما



 الفحص الطبي وطرق الفحص الطبي

 

 العمليّة هي   (Physical examination: باإلنجليزية) البدني الفحص أو الجسمي الفحص

 هوو  عام، بشكل. المرض عالمات عن للبحث المريض جسم بفحص الطبيب فيها يقوم التي

 مقاربة بعد وذلك وحواسه، المالحظة قوة مستخدما   للمريض الطبيب يجريه الذي الفحص

 ولكن الطبية، السماعة مثل المرض سرير على للفحص بسيطة بمعدات يستعين قد كما المريض

 أو المخبرية والفحوصات كاألشعة للتشخيص والمعقدة الحديثة الوسائل استخدام بدون

 .شابهها وما التصويرية

 الخاصة والفحوصات بأنواعها واألشعة المختبر ثم السريري الفحصويشمل الفحص الطبي 

 يفيد كثير،، وغيرها للسرطان الدم وفحص والسكري الحمل فحص مثل معينة ألمراض

 خاصة مواضيع في التشخيص بند تحت للمفردات مراجعتك

 

 

 السريري الفحص خطوات

 :التالية الخطوات السريري الفحص يشمل

 المريض إلى النظر خالل من  (Inspection: باإلنجليزية) والمالحظة المعاينة - 1

 :ومالحظة

 

 (حرج - ضعيف - جيد - ممتاز) العام المريض وضع

  الشفاه، لون الجلد، لون مثل المرضية العالمات

 من وغيرها الدائم التجول القرفصاء، جلوس البطن، ضم)  المريض يتخذها التي الوضعية

 (.معينة أمراض مع تتوافق التي الوضعيات

 الحكة، مثل المرض أعراض من للتخفيف تلقائيا   المريض به يقوم وما المريض تصرفات

 .الخ... الزفير أثناء الشفاه زم المرتفعة، األصوات تجنب اإلضاءة، تجنب اللهاث،

 

 من مهمة مناطق بتحسس الطبيب يقوم أن هو  (Palpation: باإلنجليزية) الجس - 2

 تحسس الجلدية، التغيرات تحسس اللمفاوية، العقد تحسس النبض، جس مثل المريض، جسم

 .وااللتهابات األورام مثل المرضية التغيرات عن والبحث البطن ناحية



 المريض حالة تميز التي السريري الفحص طرق إحدى هي:  Percussion الطرق - 3

 تمييز خاللها من ويتم االصابع باطراف المريض جسم على النقر من الناتج الصوت طريق عن

 :وهي اصوات ثالثة

Tympany كالمعدة هوائية تجويفات على الطرق نتيجة الصادر الصوت وهو . 

Resonance الرئة مثل فارغة تجويفات على الطرق نتيجة الصادرة االصوات هي . 

Dullness كالعظام الصلبة االعضاء على الطرق من الناتج الصوت هو . 

 األسيتون كرائحة) المريض من المنبعثة الروائح شم مثل التشخيص في الطبيب حواس استخدام

 ولتقدير الجلدية، للتغيرات واللمس ،(الخ... االلتهابات رائحة أو السكرية الصدمة مرضى عند

 أو المريض، صوت على تطرأ التي التغيرات سماع أن كما. المريض تعرق أو الحرارة درجة

 كل األطفال، ُسعال إلى االستماع أو الطبية بالسماعة االستعانة بدون تُسمع قد التنفس أصوات

 .المختلفة األمراض تشخيص في يساعد ذلك

 

عال - 4  ضغط قياس أو الطبية، السماعة باستخدام  (Auscultation: باإلنجليزية)  تسمُّ

 Reflex: باإلنجليزية) المنعكسات مطرقة باستخدام العصبي الفعل رد فحص أو الدم،

hammer)  في أو المريض سرير على إجراؤها يمكن والتي البسيطة الفحوصات من وغيرها 

 .المعقدة الطبية بالتجهيزات االستعانة دون الفحص غرفة

 

 السريري الفحص أهمية

 تشخيص في متناهية ودقة عال   تعقيد على الطبي التشخيص أجهزة فيه صارت عصر   في

 ناحية فمن الطبية، الفحوصات كل في األساس هو البسيط السريري الفحص زال ما األمراض،

 السريري الفحص إجراء تم إذا الحاجة عن الزائدة الطبية الفحوصات من التقليص يمكن أولى

 أو مخاطر إلى المريض لتعريض الحاجة دون للمرض دقيق   لتشخيص يوصل دقيق بشكل

 يمكن فحوصات في المادي اإلسراف إلى الحاجة ودون المعقدة، الطبية الفحوصات إزعاجات

 بحيث المرض، لتشخيص المطلوبة الفحوصات يحدد السريري الفحص أن كما عنها، االستغناء

 .العالج في يسرع مما ممكن، وقت بأسرع التشخيص إلى نصل

 

 

 

 



 :السريري الفحص فوائد ومن

 

 أو المشافي إلى المريض لتحويل الحاجة دون الطبيب، عيادة في أي مكان، أي في إجراؤه يمكن

 .والمال والوقت الجهد المريض على يوفر مما األشعة، مراكز مثل الطبي التشخيص منشآت

 أوقات في أو المتقدمة، الطبية الخدمات تصلها لم التي وتلك النائية، المناطق في إجراؤه يسهل

 .بالعالج البدء سرعة يضمن بشكل والحرائق كالزالزل والمصائب الحروب

 األطفال طب في ذلك ومثال والمؤذية الباضعة الفحوصات عن يُغني الجيد السريري الفحص

 الدارجة، األطفال أمراض من العديد تشخيص في السينية األشعة عن االستغناء يمكن حيث

 الحاجة بدون التشخيص إلى الوصول يمكن كما. لإلشعاع السلبية اآلثار من الطفل يُحمى بحيث

 بسبب الطبيب زيارة يرفضون وقد الدم، سحب من ينزعجون الذين األطفال من الدم سحب إلى

 .اإلبرة من خوفهم

 دون للهدف توصله تشخيصية ألدوات المريض توجيه في الجيد السريري الفحص يساهم

 المريض على الطبية النفقات توفير في يساعد مما ملزمة، غير فحوصات في المادي اإلسراف

 حساب على ذلك يكون أن دون الطبية، للخدمات المادي للعبء المتحملة المجتمعات على أو

 .الطبية الجودة



 الحروق اسعاف 

 أو للشمس المفرط التعرض بسبب الجلد في الموجودة األنسجة تلف عن عبارة :  الحرق

 .الكهرباء أو الكيميائية المواد النيران، مالمسة

 الحروق انواع

 األولى الدرجة من الحروق -1

 الطبقة على تؤثر ألنها السطحية بالحروق ايضا   وتسمى الجلد تلف من األدنى الحد تسبب

 .فقط الجلد من الخارجية

 األعراض

 .تورم أو طفيف والتهاب راراحم وجود - 1

 .الجلد وتقشير جفاف - 2

 ندوب أي تترك أن دون أيام 10 إلى 7 غضون في األولى الدرجة من الحروق تشفى

 الالزمة األولية اإلسعاف

 .األلم يخف حتى البارد الماء تحت المحروق الجلد ضع - 1

 .متاح غير الجاري الماء كان إذا كمادات استخدم - 2

 .نظيفة قماش قطعة أو معقمة بضمادة التغطية خالل من الحرق حماية - 3

 كان اذا او ساعات بضع من اكثر وااللم االحمرار استمر إذا الطبية المساعدة طلب عليك - 4

 .سم 7 من أكثر  أي الجلد من كبيرة مساحة على يؤثر الحرق

 

 الثانية الدرجة من الحروق -2

 .الداخلية الطبقة إلى لتصل للجلد الخارجية الطبقة تتعدى حيث عمقا أكثر الحروق هذه

 األعراض

 :يلي ما المصاب الشخص على تالحظ

 طبقة في الموجودة الدموية االوعية جميع تلف بسبب جدا   مؤلمة الدرجة هذه من الحروق - 1

 .االدمة

 .المصابة المنطقة من سوائل وإفراز تورم - 2

 

 

 

 



 الالزمة االولية االسعافات

 :خالل من الحروق من النوع هذا إسعاف يتم

 يعمل حيث البارد، بالماء مبللة نظيفة منشفة وضع او البارد الماء في المصاب المكان غمر - 1

 .األلم تخفيف على البارد الماء

 .بلطف المصاب المكان عن الضيقة المالبس أو والمجوهرات االكسسوارات نزع - 2

 .الغثيان حد الى يصل ان دون ولكن الماء من كبيرة كميات يشرب المصاب تجعل أن حاول - 3

 .والضرر األلم من المزيد ويسبب الجسم حرارة درجة يقلل أن يمكن ألنه الثلج تستخدم ال - 4

 .االعلى إلى قدميه رفع مع مسطحا   المصاب الشخص ضع - 5

 من بطبقة غطيه منها المفتوح أما بفتحها، تقم ال مغلقة فقاعات أو بثور وجود حال في - 6

 .الصقة غير ضمادة أو بمنشفة المكان وغطي المرهم

 .المختص من المساعدة لطلب توجه - 7

 

 الثالثة الدرجة من الحروق -3

 .والعضالت الدهن إلى وصوال   الجلد طبقات كل في تتغلغل حروق هي

 األعراض

 .مفحما وأحيانا   رماديا   أو مشمعا   الجلد يبدو - 1

 .وتدمرت تلفت األعصاب أطراف ألن المكان؛ في ألم بأي المصاب يشعر ال - 2

 . االحتراق عن الناتج والدخان المواد استنشاق نتيجة التنفس في ضيق للمصاب يحدث قد - 3

 

 الالزمة األولية اإلسعافات

 لتلقي فورا الطوارئ لقسم والتوجه االتصال يتم الثالثة، الدرجة حروق مع التعامل أبدا تحاول ال

 .الحرق بمكان عالقة مالبس أي وجود عدم من وتأكد الطبي، العالج

 :االتي حسب الحروق حاالت مع بالتعامل الطوارئ بقسم الخاص الطبي الطاقم سيقوم حيث

 .الجلد من المحروق الجزء من الميتة األجزاء إزالة و أوال الحروق تنظيف يتم

 .الحيوي المضاد من وجرعات الوريدية بالمحاليل المريض تزويد

 .الجروح تضميد الحرق سطح فوق للبكتيريا مضاد كريم وضع

 .لأللم مسكنة أدوية المريض إعطاء

 وقت إلى تحتاج الثالثة الدرجة من الحروق ألن وذلك المختص قسم داخل العالج استكمال يتم

 .الجراحي التدخل إلى األطباء يلجأ وقد تشفى لكي طويل

 



 اسعاف الكسور

 يمكن حيث الطبية العناية تستدعي التي و العظام تصيب التي اإلصابات بين من الكسور تعتبر

 حاالت مع التعامل وأثناء. عنيف إصطدام أو والحوادث، الرياضية، اإلصابات عن تنجم أن

 :هي و مهمة نقاط بثالث االلتزام و االنتباه ينبغي الكسور االصابة

 .فورا باالسعاف االتصال-1

 يهدد شيء يوجد ال مادام, كسر وجود من التأكد أو الشك حالة في المصاب تحريك عدم-2

 .حياته

 إسعاف ذلك كل بعد و نزيف أي توقيف كذا و المصاب تنفس يهدد ما بكل البدء يجب-3

 .الكسور

 

 

 بالكسور إصابة وجود عالمات

 .االصابة مكان في بااللم االحساس - 1

 .المصاب للطرف طبيعي غير شكل و تشوه - 2

 .المكان تورم و كدمات تكون - 3

 .العظام حواف تماس عن الناتج فرقعة صوت سماع - 4

 

 الكسور أنواع

 : لثالثة الكسور أنواع تبسيط يمكن

 :المغلقة الكسور

 تحدث قد بالمقابل لكن الجلد مستوى على ظاهرا جرح أي تحدث ال و داخلية تكون التي و

 .كليا يتكسر ال قد فيها العظم أن باالضافة داخليا نزيفا

 :المفتوحة الكسور

 يظهر الذي و المتكسر العظم بسبب الجلد مستوى على ظاهرة جروح نزيف عنها تنتج التي و

 .الجلد خارج

 :المضاعفة أو المركبة الكسور

 ظاهرة جروح عنها ينتج أي مفتوحة و مغلقة تكون التي و جدا الخطيرة الكسور بين من وهي

 .متعدد لتكسر تتعرض العظام أن كما داخلي لنزيف إضافة

 

 مهمة قاعدة

 .حياته يهدد خطر وجد إن إال, مكانه من بالكسور مصاب تحريك يجب ال-

 .مفتوح الهواء مجرى إبقاء تنسى ال-

 .االصابة مكان التثبيت هو الكسور إسعاف من الهدف-

 

  

 

 



 

 االسعاف خطوات

 .حياته يهدد خطر وجد إن إال, مكانه من المصاب تحريك يجب ال - 1

 النزيف إيقاف و مفتوح الهواء مجرى إبقاء مع أوال التنفس و المصاب وعي فحص يجب - 2

 .الكسور معالجة قبل( عليه ضمادات بوضع) وجد ان

 .االسعاف بسيارة االتصال - 3

 بتلمس القيام خالل من او واعيا كان ان المصاب بسؤال الكسور أمكنة او مكان عن البحث - 4

 .معتاد غير شكل أو تشوه وجود لتحديد بقوة الضغط دون باليدين المصاب جسم

 

 .تحريكها لتفادي جوانبها من بدعمها االصابة مكان بتثبيت قم االسعاف سيارة إنتظار في

 فعل على قادرا كنت إن و األطراف إصابات حالة في لتثبيته للكسر مناسبة جبيرة عمل يمكن

 .طبعا ذلك

 الجبائر عمل كيفية

 قطعة أو خشيبات أو المقوى كالكرتون المكسور الجزء يدعم شيء احضار: االولى الخطوة-

 ....كبيرة قماش

 .المكسور الجزء حول المدعم الشيء وضع: الثانية الخطوة-

 .وربطه المدعم الشيء على شاش أو قماش لف: الثالثة الخطوة-


