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األسعافات األولٌه
حرصت على أن ٌكون شامالً
ُ
تاتً أهمٌة كتابة هذا الكرّ اس الذي
للحاالت المتو ّقع أن ُتصادفنا فً المصنع أو البٌت أو الشارع ،
من حاجتنا كافراد لتعلّم ما ٌجبُ علٌنا القٌام به كخطوات محسوبه
بشكل فاعل فً
و مدروسه ُتخفؾ من معاناة المصاب و ُتساهم
ٍ
األبقاء على حٌاته حتى وصوله للمستشفى  ،و لما كان مثل هذا
الكرّ اس ؼٌر متو ّفر فً األسواق المحلٌه و شركتنا بشكل خاص ،
لذا قمت بجمع ما تٌسّر من معلومات و صور لتوضٌح عملٌات
األسعاؾ األولً آمالً أن أكون قد ق ّد ُ
مت ما ٌُنتـفع به ..

مقدمه عامه
األسعافات األولٌه هً رعاٌه وعناٌه أولٌه و فورٌه ومؤقته للجروح
و نوبات المرض المفاجئه حتى ٌتم تقدٌم الرعاٌة الطبٌه المتخصصه
قد ٌقع الكثٌرون فً مأزق و حٌره عندما ٌتعرض شخص لحادثه
حتى ٌتم نقله الى أقرب مستشفى أو عٌاده طبٌه  ،و ال ٌرتبط
ان ما  ،و انما نجد الحاجه الٌها فً
األحتٌاج لمثل هذه األسعافات بمك ٍ
البٌت أو الشارع أو العمل أو معاهد الدراسه  .وقد ٌقلل من تعرض
المصاب لعاهات مستدٌمة تحدث أحٌانا ً نتٌجة للتأخر فً إسعاؾ
المرٌض .
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واع و أدراكٍ
ٌسمع البعض عن األسعافات األولٌه و ٌرددها دون ٍ
فهم ٍ
لها  ،فعندما ٌتعرض شخص ما من أفراد العائله ألزم ٍة ما  ،ال
ٌستطٌعون تقدٌم ٌـد المساعده و العون  ،و قد ٌفشل البحث على فرد
آخر ٌقوم بتلك المهمه .
و بالرؼم من أن االسعافات األولٌه تكون بمثابة عالج مؤقت ألي
ازمه او حاله إالّ أنها ُتـنـقـذ حٌاة األنسان فً الوقت المناسب لذلك
ٌجب أن ٌكون كل واح ٍد م ّنا على أهبة األستعداد لؽوث اآلخرٌن وقت
حاجتهم للمساعده حتى ٌقوم اآلخرون بدورهم بؽوثك عند حاجتك
الماسه للمساعده ..
بأمكان أي شخص أن ٌقدم خدمة األسعافات األولٌه بشرط أن ٌكون
مدرّ با ً بطرٌقه صحٌحه على مثل هذه األجراءات األولٌه فً مراكز
متخصصه لذلك

حقٌبه لألسعافات األولٌه :

هً من األمور األساسٌة التً ٌجب توفرها فً كل منزل بؽض
النظر عن الحالة المادٌة للعائل  ،كوجوب تو ّفرها فً موقع العمل
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و السٌاره ..
حقٌبة اإلسعافات األولٌة متوفرة فً الصٌدلٌات بأنواع وأحجام
مختلفة  ،فٌجب انتقاؤها حسب الحاجة  ،وؼالبا ً ماتحتاج إلى إضافة
مواد أخرى على الحقٌبة الموجودة فً السوق .
وإلٌكم بعض المواد الرئٌسة الواجب توفرها فً خزٌنة اإلسعافات
الالزمة إلجراء معظم اإلسعافات األولٌة:
 -1الضمادات واألربطة  :وتشمل

 ضمادات الشاش  :هً ضمادات من طبقات من الشاش الناعموهً تساعد على أٌقاؾ النزٌؾ وتعمل على امتصاص الدم
وإفرازات الجروح والوقاٌة من العدوى ومنع التلوث.
 -أربطة شرٌطٌة الصقة (لصقات جروح بسٌطه):
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وهً مؤلفة من شاش قابل لالمتصاص مثبتة فً مكانها بظهر
شرٌط الصق  .وٌستخدم هذا النوع من األربطة للجروح الصؽٌرة
بشرط أن ٌكون الجلد حول الجرح نظٌفا ً وجافا ً قبل ربط الشرٌط.
 -رباطات قطنٌه ملفوفة (لفّافات) :

هو نوع من الرباط ٌصنع بأحجام مختلفة وٌستعمل لتثبٌت و تؽطٌة
الضمادات الداخلٌه ..
 رباطات مثلثة ٌ :مكن أن ُتستخدم كرباطات اعتٌادٌة لضمادالجروح أو كعالّقه لتعلٌق ٌد مصابة بكسر إلى الرقبة ولوقاٌة
الذراع والصدر ولربط ضمادات فوق الرأس والٌد والقدم .
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 شرٌط الصق (بالستر)ٌ :ستخدم لتثبٌت األربطة والضماداتالصؽٌرة.
 قطن طبً  :فقد ٌحتاج المسعؾ إلى كمٌة من القطن الستخدامهكحشوة للجبٌرة أو لرفع الدم المتراكم على الجرح أثر نزؾ .
 - 2مناشؾ أو كمادات :تستخدم ككمادات بارده إلسعاؾ
الرضوض الداخلٌة والتواء المفاصل ولتخفٌؾ األلم وتقلٌل التورم .
 - 3قفازات طبٌة معقمة :
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تستعمل هذه القفازات عند القٌام بتطهٌر الجروح  ،أو وقؾ
النزٌؾ واإلفرازات العضوٌة األخرى للوقاٌة من حدوث عدوى ،
وتستخدم مرة واحدة فقط .
 - 4مقص وملقط:

ٌستخدم المقص لقطع الجلد المٌت عند حدوث إصابة تستلزم ذلك ،
وقطع العصابات والضمادات .أما الملقط فهو ضروري إلزالة
األجسام الصؽٌرة والشظاٌا من الجسم.
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- 5إبرة كبٌرة ومشابك :اإلبرة الكبٌرة إلزالة الشوك وخالفه من
الجسم  ،والمشابك لتثبٌت األربطة.
 - 6مقٌاس حرارة طبً  :لقٌاس درجة الحرارة ،
 - 7مصباح ٌدويٌ :ستخدم إذا كانت اإلصابة فً مكان مظلم .
 - 8ورقة وقلم  :وهً من األدوات المهمة التً ٌجب أن تكون
جزءاً من محتوٌات حقٌبة اإلسعاؾ التً ٌمكن أن تستعمل لتسجٌل
رقم هاتؾ مهم فً حالة اإلسعاؾ ووقت اإلصابة وكذلك المعالجة
التً قدمت واألدوٌة التً تناولها المصاب وحالته وؼٌرها من
المعلومات المهمة التً ٌحتاجها الطبٌب المسعؾ فٌما بعد.
 - 9قائمة بأرقام هواتؾ الطوارئ :تحتوي على أرقام تلفونات
المستشفٌات ومراكز األدوٌة والسموم القرٌبة.
 - 10دلٌل اإلسعافات األولٌة ُ :كتٌب ٌحتوي على ملخص لكٌفٌة
عمل اإلسعافات األولٌة ألكثر الحوادث شٌوعا ً فً المنزل ،
وٌفضل قراءة الكت ٌّب مبكراً  ،ومعروؾ أن هذا الدلٌل الٌكفً لعمل
اإلسعافات األولٌة على الوجه الصحٌح  ،بل البد من أخذ دورات
فً كٌفٌة إجراء اإلسعافات األولٌة  .و ٌمكن ان تحتوي الحقٌبه على
حبل لحاالت أنقاذ ؼرٌق ومراهم للحروق و للحساسٌه الجلدٌه و
مطهرات جلدٌه كالٌود و محلول لؽسل العٌن و أدوٌة طواريء ،
للمؽص مثالً و بخاخ للربو و دواء لخفض الحراره كاألسبرٌن
هناك بعض النقاط التً ٌجب مراعاتها فً حقٌبة
األسعافات األولٌه:
 من األفضل أن تكون كبٌرة الحجم بحٌث تتسع إلضافةأصناؾ جدٌدة.
 ترتب المواد التً بداخلها بطرٌقة ٌسهل العثور علٌهادون الحاجة لتفرٌػ الحقٌبة.
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 حفظها قرٌبة من متناول الجمٌع وبعٌدة عن األطفالوتكون محكمة الؽلق و سهلة الفتح و لٌس محمبه بارقام
سرٌه..
 وضعها فً مكان مناسب بعٌداً عن الرطوبة والحرارةمثل دورة المٌاه والمطبخ
 التأكد من تارٌخ صالحٌة المواد واألدوٌة من فترة ألخرىالتأكد كذلك من أن اآلالت المعدنٌة الموجودة فً الحقٌبة مثلالملقط والمقص فً حالة جٌدة وصالحة لالستعمال ولم تصب
بالصدأ.
 عدم وضع األدوٌة فً خزٌنة اإلسعافات األولٌة  ،بل توضع فًمكان ذي درجة حرارة مالئمة حسب إرشادات الصٌدلً .
 عادة ما تزود حقٌبة اإلسعاؾ بتعلٌمات وإرشادات مكتوبة داخلالحقٌبة لتوضٌح كٌفٌة استعمال محتوٌتها  ،لذا ٌفضل قراءة هذه
التعلٌمات قبل استعمالها.
 التأكد من كتابة اسم المادة وطرٌقة االستعمال على العبوة بخطواضح

قواعــد عامــة
ٌ -1جب ان ٌكون كل شخص ُملم بقواعد االسعافات االولٌة حسب
موقعه وتخصصه  .......فاالم ٌفضل ان ُتحسن االسعاؾ االولً
المنزلً والذي ٌختلؾ قلٌال عن االسعاؾ االولً فً المصانع او
المدارس او الطرقات السرٌعة او الشواطًء .......الخ  ..والذي
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ٌجب على كال الجنسٌن االلمام بها  ،،فمن العٌب أن ٌموت شخص
ما  ،والفرد جالس ٌنوح عند رأس المصاب وال ٌستطٌع أو تستطٌع
القٌام بأي شًء..
ٌ -2جب ان تتوفر صنادٌق االسعافات االولٌة فً متناول الٌد بما
ٌتالئم والموقع....
ٌ - 3جب االلمام بمحتوٌات صنادٌق االسعاؾ االولً وتفقدها
بصفة دورٌة فتستبعد االدوٌة المنتهٌة الصالحٌة بجدٌدة وٌعوض
الناقص منها لضمان فاعلٌتها اثناء الحاجة.
ٌ - 4مكن االستعانة بمراكز االسعاؾ او الطواريء لالستفسار
عن اي معلومة هاتفٌا ً لذا ٌفضل ان تكتب ارقام هذه الهواتؾ على
صنادٌق االسعاؾ االولً .
ٌ -5جب ان ٌكون المرء مؤهال للقٌام بعمل التنفس الصناعً
..وتدلٌك القلب قبل قٌامه باالسعاؾ وذلك باجتٌازة لدورة
متخصصة فً األسعافات األولٌه
ٌ - 6جب ان ٌتحلى المسعؾ بدرجة ثبات ورباطة جـأش وقدرة
على التصرؾ السرٌع السلٌم بما ٌتناسب والحدث .فهدوء وطمأنٌنة
المسعؾ ٌحد من زٌادة سوء حالة المرٌض كأزمات الربو وجلطة
المخ والقلب وأمراض الصرع بأنواعها ..
واألحتفاض بالهدوء أثناء إسعاؾ مصاب سٌساعده على الهدوء
والتعاون  .شعور المصاب بالقلق أو الهٌجان من حجم اإلصابة
فمن الممكن أن ٌزٌد من تفاقم اإلصابة .
خطط بسرعة لما ترٌد عمله ....تعلّم المبادئ البسٌطة لإلسعافات
األولٌة و احتفظ بدلٌل اإلسعافات األولٌة فً الجوار لكً تستطٌع
إسعاؾ المصاب.
أرسل فً طلب مساعدة متخصصة .طلب المساعدة بسرعة من
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الممكن أن ٌنقذ حٌاة مصاب ،وال تنسى أرقام الطواريء بمنطقتك.
شجع الشخص المصاب .بلػ المصاب بأن المساعدة قادمة فً
الطرٌق وحاول أن تشعره بالراحة إلى أقصى حد  ،فإظهار الرعاٌة
واالهتمام بالمصابٌن من الممكن أن ٌعطٌهم األمل خالل معاناتهم..
و ٌتم اللجوء لألسعافات األولٌه إ ّمـا ّ -:
ً
خاصة
لتعذروجود طبٌب و
بالحاالت الحرجه
او عندما تكون األصابه أو نوبة المرض ثانوٌه ال تحتاج ّ
لتدخل طبً
 ....تذ ّكر أن -:
ث ما
 – 1تصرّ ؾ بهدوء عند وقوع حاد ٍ
 2ــ تحقق من أن المصاب ٌتن ّفس  ،و ضع الشخص فاقد الوعً
بوضعٌه ٌستطٌع التن ّفس فٌها بسهوله ..
 3ــ حاول وقؾ النزٌؾ
 4ــ أطلب سٌارة األسعاؾ
داع
 5ــ تج ّنب تعرٌض نفسك للخطر بال ٍ
 6ــ تج ّنب إجراء أي شًء تجهل نتائجه و لم تستخدمه من قبل
الشخص الذي ٌقوم باألسعافات األولٌه هو شخص عادي و ال ٌُشترط
أن ٌكون متخصصا ً فً مجاالت الطب  ،و أنما تتو ّفر لدٌه المعلومات
التً تمكنه من أنقاذ حٌاة المرٌض أو المصاب
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الحاالت البسٌطه
ٌتم فٌها أخذ بٌانات المصاب أذا كانت حالته تسمح بذلك أو من أحد
أفراد عائلته  ،و تتضمّن التالً  -:وقت الحادثه – أعراض األصابه –
تحدٌد مكان األلم مع وصفه – كٌفٌة حدوث األصابه –
تحدٌد التارٌخ الطبً للمرٌض أو الشخص المصاب :
 1ــ الصحه بشكل عام
 2ــ وجود أٌة مشكالت صحٌه أو أصابات تعرّ ض لها من قبل
 – 3العقاقٌر و األدوٌه التً ٌتناولها (إن وجدت)
 4ــ المظهر العام للمصاب و السن و النوع و الوزن
 5ــ قٌاس النبض و التن ّفس و ضؽط الدم و درجة الحراره
 6ــ قٌاس مستوى وعٌه
 7ــ مالحظة لون الجلد
 8ــ حالة العٌن
الحاالت الصعبه أو الحرجه
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تتطلّب الحاجات الحرجه القٌام بتخلٌص المصاب من مكان الحادث (
كأخراجه من العجله المتضرره أو مكان حرٌق أو ما شابه ) و
تتضمّن ذلك ما ٌلً  :ـ
 1ــ تأمٌن مكان الحادث
 2ــ حصر عدد الضحاٌا
 3ــ معرفة طبٌعة األصابه أو المرض
 4ــ البدء بانقاذ أخطر األصابات
 5ــ التأكد من استمرار التنفس و الدوره الدموٌه
 6ــ قٌاس مستوى األدراك أو الحاله العقلٌه و ذلك من خالل إحساسه
باأللم و القابلٌه على الكالم و أستجابته ألي شًء مُحفز من حوله .
 7ــ التأ ّكد من وجود نزٌؾ (خارجً أو داخلً )
 8ــ التأ ّكد من النبض
 9ــ التأكد من وجود ألم فً الراس و الظهر
 10ــ جروح بفروة الرأس أو الوجه
 11ــ حدوث تلؾ باألورده و األوعٌه الدموٌه
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 12ــ وجود ورم أو تشوّ هات فً األطراؾ
 13ــ الحرص على عدم تحرٌك الرقبه  ،أو الظهر فً حاالت إصابة
العمود الفقري
 14ــ تحدٌد سبب الحادث
 – 15وجود تسمم أو قًء
و نذكر بالهدؾ من إجراء األسعافات األولٌه و هو إنقاذ حٌاة المصاب
أوالً والتقلٌل قدر األمكان من اآلثار الضاره المترتبه على األصابه
مع أستدعاء رجال األسعاؾ فً نفس الوقت لنقل المصاب بأسرع ما
ٌمكن ألستكمال أسعافه  ،فالدقائق األولى تكون مهمه جداً للمحافظه
على حٌاة المصاب  ،لذلك ٌجب األسراع فوراً باجرائها ..

الغرض من األسعافات األولٌه
( )1إنقاذ حٌاة المرٌض من خطر محقق ( كأٌقاؾ نزٌؾ من
شرٌان كبٌر أو عمل تن ّفس أصطناعً لمصاب مهدد بتو ّقؾ
التن ّفس أو تدلٌك القلب لمرض تو ّقؾ قلبه )
( )2إزالة األلم ( كعالج المؽص أو وضع جبٌره مؤقته لمصاب
بكسر  ،أو رباط ضاؼط لحاالت خلع المفاصل
( )3منع المضاعفات بمنع تلّوث الجروح بتطهٌرها و تضمٌدها
بالؽٌارات المع ّقمه
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تذ ّكر جٌداً -:
ث ما
 – 1تصرّ ؾ بهدوء عند وقوع حاد ٍ
 2ــ تحقق من أن المصاب ٌتن ّفس  ،و ضع الشخص فاقد الوعً
بوضعٌه ٌستطٌع التن ّفس فٌها بسهوله ..
 3ــ حاول وقؾ النزٌؾ  ،و أطلب سٌارة األسعاؾ
 4ــ تج ّنب إجراء أي شًء تجهل نتائجه و لم تستخدمه من قبل
 5ــ ال تنسى حقٌبة األسعاؾ فعند عدم توفرها علٌنا أستخدام
الوسائل ال ُمتاحه كالحزام فً تثبٌت الكسور والجبٌره الخشبٌه  ،أو
استخدام الوشاح لتعلٌق الساعد المكسور او ربط الجروح

النـزٌــف المتسبب عن الجروح
النزؾ هو خروج الدم من األوعٌه الدموٌه بأٌة كمٌه –
صؽٌر ًة كانت أم كبٌره – عادة ٌتسبب عن جروح قطعٌه التً
هً شق جزء من الجلد وما تحته من أنسجه و اوعٌه دموٌه
متسببا ً بنزٌؾ بسٌط أو ؼزٌر  ،وٌُسمى النزف خارجٌا اذا كان
خروج الدم الى خارج الدم  ،وٌُسمى نزفا داخلٌا إذا كان
خروج الدم الى داخل الجسم وؼٌر ظاهر للعٌان  ..و ٌُقسم
حسب نوع الوعاء النازؾ الى شرٌانً و ورٌدي
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( )1النزٌف الشرٌانً
و ٌكون لون دم النزؾ أحمر فاتح و ٌخرج بؽزاره على شكل
دفعات قوٌه تتناسب مع سرعة نبض القلب  ،و هو أشد
خطوره من النزؾ الورٌدي
( )1النزف الورٌدي :
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و ٌكون لون دم النزٌؾ أحمر أرجوانً (قاتم) و ٌكون
خروجه انسٌابٌا ً بطٌئا ً و لٌس على شكل دفعات
( )2النزف ال ُ
ش َع ٌْري :

و هو نزؾ أقل خطراً ما سابقٌْه  ،و ٌكون لون الدم النازؾ
أحمر أرجوانً  ،و قد ٌبدو أحٌانا ً بشكل تكتالت بشكل نقاط
دموٌه صؽٌره
( )3النزٌؾ الداخلً  :و ٌكون إمّا تحت الجلد أو داخل
األعضاء أو احد تجاوٌؾ الجسم المختلفه مثل نزٌؾ
الجمجمه و ؼٌرها
( )4إسعافات الجروح المتسببه عن شظاٌا ٌُ :ؽسل الجرح
بالماء و المطهرات المخففه  ،و ٌُراعى عدم نزع الشظاٌا
الكبٌره ألن إزالتها سٌتسبب فً تلؾ انسجه اكثر و ربما
نزؾ اكثر ؼزارة قد ال تتمكن من السٌطره علٌه  ،اما
الشظاٌا الصؽٌره فٌمكن أزالتها بملقط نظٌؾ  ،و أكمال
باقً األجراءات من وقؾ النزؾ و تضمٌد الجروح
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( )5الجروح الواخزه كجروح الطعن بسكٌنه  ،فال تحاول
نزعها من جسم المصاب بل انقله ألقرب مستشفى
( )6الكدمات :

الكدمة هى عبارة عن تمزقات باألنسجة المصابة دون
قطع الجلد .وتحدث من التصادم بجسم صلب فتتمزق
بعض األوعٌة الدموٌة الصؽٌرة ،وٌنشأ عن ذلك نزٌؾ
دموى داخلى بٌن خالٌا األنسجة وتسبب ورمًا مع تؽٌر
لون الجلد فوقه فٌكون لونه أحمر أوالً ثم ٌتؽٌر إلى
قرمزى ثم إلى البنفسجً كلما تقدم نحو الشفاء . ،الوقد
تكون الكدمة الشدٌدة مؤلمة ج ًدا وٌكون اللون األزرق
سببه نزٌؾ من األوعٌة الدموٌة الدقٌقة تحت الجلد مما
ٌؤدى إلى تورمه فى المنطقة المحٌطة بمنطقة اإلصابة.
• عالج الكدمات:
 فى الكدمات البسٌطة نكتفً برباط ضاؼط ( كرٌبباندج ) بعد وضع قطعة من القماش أو القطن
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المؽموس فى ماء مثلج على الكدمة (كمّادات أوالً) لعدة
مرات .
 فى الكدمات الشدٌدة ٌستحسن إضافة جزء منالكحول النقى إلى الماء المثلج.

الرعاف :

هو خروج الدم من األنؾ نتٌجة ّ
تمزق األوعٌه الدموٌه نتٌجة
ش ّده خارجٌه (أصابه مباشره) أوارتفاع درجة حرارة الجسم و
ؼٌر ذلك من أالسباب  ...و ألسعاف تلك الحاله أتبّع اآلتً
ُ -1نجلس المصاب مع امالة راسه قلٌالً الى األمام و ذلك لمنع
دخول الدم الى الحلق مؤدٌا ً للؽثٌان
 -2اضؽط على جانبً اعلى األنؾ بالسبّابه و األبهام و أستمر
لمدة عشر دقائق ثم خفؾ الضؽط تدرٌجٌا ً
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 -3ضع لفافة شاش صؽٌره داخل جهة األنؾ النازفه  ،و
ٌمكن أستخدام كمادات ثلج على األنؾ فهذا ٌُساعد على
أنقباض األوعٌه الدموٌه و بالتالً اٌقاؾ النزٌؾ
 -4فً الحاالت الصعبه التً ال ٌتوقؾ فٌها الرعاؾ ُتكسر
حقنة ( أمبول) أدرٌنالٌن و ٌُبلل به لفافة شاش و توضع فً
األنؾ ،
ٌ -5وصى المصاب بعدم التمخط أو الضؽط على انفه بعد
توقؾ النزؾ لعدة ساعات خوفا ً من تكرار النزؾ

األسعاف األولً للنزف و عالماته:
 مالحظة خروج الدم فً حالة النزؾ الخارجً ظهور ورم دموي فً مكان األصابه برودة الجسم مع تعرقه و شحوب الوجه و زرقة الشفاه والجفون و األذنٌن فً حاالت النزؾ الشدٌد
و ألساف النزف نبدأ بـ :
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 الضؽط المباشر على الجرح النازؾ بقطعة شاش أو قماشنظٌؾ

 رفع العضو المصاب الى أعلى ما لم ٌكون مكسوراً  ،وٌُربط الجرح بضماده
 قد تتشبّع قطعة الضماد بالدم فال تنزعها بل ضع قطعهأخرى فوقها و أربطها
 مراقبة المصاب خوفا ً من حدوث صدمه فً حاالت النزؾالشدٌد
 أنقل المرٌض ألقرب مستشفىهناك أماكن ضغط على الشرٌان تنفع فً تقلٌل النزؾ الشرٌانً و
تكون بالضؽط على الشرٌان الرئٌس المؽذي للعضو المصاب ،
وهً :
( )1الشرٌان الذراعً :
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ٌُضؽط على منتصؾ الجهه الداخلٌه لمنطقة العضد  ،فً حاالت
جرح الساعد و المرفق و الٌد ..
( )2الشرٌان الفخذي :

و نلجأ له فً النزؾ الشرٌانً لألطراؾ السفلٌه و ٌكون بالضؽط
على حافة عظم الحوض عند زاوٌة الفخذ األمامٌه ..
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ٌمكننا استعمال رباط ضاغط التورنكٌت ( )Tourniquetأٌضا ً رؼم
محاذٌر استخدامه بدون دراٌه ،

وعادة ٌلجأ المسعؾ ألستخدامه عندما ٌكون بدون مُساعد و
لدٌه ع ّدة مصابٌن  ،و قد ٌكون بٌنهم حاالت قطع جزئً أو
كلًّ فً األطراؾ حٌث ٌكون النزؾ شدٌد جداً و قاتل ..
وللقٌام بذلك قُم بلؾ قطعة قماش مثلثه لتصبح بشكل شرٌط
(أو أستخدام حزام او مندٌل كبٌر أو حجاب نسائً أو اٌة قطعة
قماش مناسبه ( و ال تستتخدم األسالك و الخٌوط القلب)  ،ثم
أربطها حول العضوالمصاب و على مقربه من الجرح (بٌن
مكان النزٌؾ و القلب) و ٌمكنك استخدام قطعه خشبٌه لبرم
الرباط لؽرض زٌادة الشد.
وعند أستعمال الرباط الضاؼط ٌجب مراعاة ما ٌلً
 عمل الضؽط بالٌد أوالً على اماكن اٌقاؾ النزؾ الشرٌانًأوالً  ،و ال ٌُر فع الضؽط قبل وضع و احكام الرباط
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الضاؼط  ،و ال تؽطً الرباط بمالبس المصاب لٌشاهده
الطبٌب عند وصول المرٌض للمستشفى ..
 إرخاء الرباط الضاؼط بعد كل عشرٌن الى خمسه وعشرٌن دقٌقه و ٌبقى راخٌا ً لمدة دقٌقه او أقل للسماح للدم
لوصول لباقً أجزاء العضو المصاب .
 فً حالة عدم تو ّفر رباط ضاؼط قرب  -إن امكنك -حافتً الجرح من بعضهما و أضؽطه و فً هذه الحاله
ٌجب األستمرار بالضؽط و عدم تركه .
 -حتى و إن توقؾ النزؾ فال تنزع الضمادت و الرباط

األسعاف األولً للنزٌف الداخلً :
 -1اذا كانت األصابه بسٌطه ضع علٌها كمادة ثلج او ماده
بارده لتخفٌؾ األلم والتورم .
 -2فً الحاالت الصبه إجعل المصاب ٌستلقً على جانبه متكئا ً
على أحدى ٌدٌه و ٌثنً ركبتٌه للمساعده فً خروج القًء
إن وُ جد ..
 -3حافظ على درجة حرارة الجسم و ذلك بتؽطٌة المصاب .
ٌ -4جب تهدئة المصاب و بعث الطمانٌنه فً نفسه
 -5ال تق ّدم للمصاب أي طعام او شراب
 -6اذا كان المصاب فاقداً للوعً إفحص التنفس وإذا لزم
األمر إنعش تنفسه
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 -7سارع بنقل المصاب للمستشفى

التن ّفس األصطناعً
و هو عملٌة تنفس مٌكانٌكٌه ٌقوم بها المُسعؾ ألستعادة عمل
الرئتٌن عند تو ّقؾ أو اضطراب التن ّفس  ..و من المفترض أن
ٌتعلّم كل فرد على اجراء التنفس األصطناعً فقد ٌضطر ألنقاذ
حٌاة مصاب  ،فلن ٌعٌش األنسان أكثر من  4الى  6دقائق فً
حالة توقف التنفس  .إلن اول اآلثار ستصٌب المخ  ،لذا فكلما
اسرع المُسعؾ كلّما قل التلؾ فً أنسجة المخ بسبب نقص
األوكسجٌن ..
و من األسباب المؤدٌه الى توقؾ التنفس هً الؽرق و األختناق
و الصدمه الكهربائٌه  ،و النوبه القلبٌه و اصابات الرأس و
ً
خاصة المهدئات و
الصدر  ،كذلك األفراط فً تناول األدوٌه و
المخدرات
و فً التنفس األصطناعً بطرٌقة ( فـم لـفـم ) ٌتم نقل الهواء من
رئة المُسعؾ الى رئة المصاب بنفخ الزفٌر فٌها و الذي ٌحتوي
على  %16من األوكسجٌن و هو أكثر مما ٌحتاجه المصاب
للحفاظ على حٌاته
و طرٌقة ( فـم لـفـم ) هً الطرٌقة المُثلى فً جمٌع الحاالت التً
ال ٌتنفّس فٌها المصاب  ،و إذا كان فم المصاب مصابا ً فٌمكن
النفخ باالنؾ عوضا ً عنه ..
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تجدر االشاره الى ان التنفس األصطناعً سٌكون بال جدوى أذا
كان قلب المصاب متو ّقفا ً لذا علٌنا أعادة نبض القلب عن طرٌق
عملٌة األنعاش القلبً الرئوي  ،و قبل هذا العمل علٌنا التأكد من
مدى درجة وعً المصاب فأذا كان المصاب واعٌا ً و ٌستجٌب
عند هز كتفه أو النداء علٌه فهذا ٌعنً أن جهازه التنفسً ٌعمل و
أن قلبه ٌنبض فال داعً ألجراء التنفس األصطناعً و أنعاش
قلبه ،
لكن ٌجب متابعته و عدم تركه للتأ ّكد من حفاظه على درجة
الوعً و التنفس و عمل القلب
الى ان تصل سٌارة األسعاؾ
طرٌقة فحص عملٌة التنفس
ٌُقلب المصاب على ظهره بحٌث ٌصبح وجهه الى اعلى  ،ثم ٌقوم
المُسعؾ بتحسسه و النظر الٌه و اإلصؽاء لصوت تنفسه بتقرٌب
أذن المُسعؾ من فم و أنؾ المصاب  ،كذلك مالحظة ارتفاع و
انخفاض صدره و بطنه
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واع  ،فعلٌنا وضعه فً
أذا كان المصاب ٌتن ّفس لكنه ؼٌر ٍ
الوضع الجانبً الثابت و هً وضعٌه مناسبه فً حالة تقٌؤ
المصاب و ذلك لضمان فتح مجرى التنفس عنده ( تجدر األشاره
الى أن هذا الوضع ؼٌر مناسب ألصابات العنق) ..
أما اذا كان ؼٌر واعٌا ً و ال ٌستجٌب للمؤثرات كما شرحت سابقا ً
 ،عندها ٌتوجّ ب علٌك كمسعؾ أن ُتحرّ ر مجرى التنفس خوفا ً من
سقوط اللسان و قفل مجرى الهواء  ،و أزالة أي شًء داخل الفم
كالقًء و طقم األسنان
كما ٌمكن تحرٌر مجرى الهواء برفع الرأس من ذقن المصاب
ُ
ذكرت سابقا ً بالنظر الى صدر
الى األعلى و مراقبة التنفس كما
المصاب و سماع و تحسس التنفّس ..

27

طرٌقة التنفس األصطناعً
 1ــ أمل رأس المصاب الى الوراء بحٌث ٌتجه ذقنه الى أعلى و
ذلك إلبقاء المسالك التنفسٌه مفتوحه
 2ــ أؼلق بالٌد الٌسرى فتحتً األنؾ تماما ً و إجذب الرأس الى
الوراء  ،و بالٌد الٌمنى إبق الذقن متجها الى أعلى
 3ــ أفتح فم المصاب و أطبق فمك علٌه بأحكام بعد أن تأخذ
شهٌقا ً و تحبسه ،
 4ــ ُخذ الشهٌق و أنفخه فً فم المصاب بعمق لمدة ثانٌه الى
ثانٌتٌن  ،ثم تو ّقؾ عن الزفٌر لنفس الم ّده  ،فأذا الحظت إرتفاعا ً
فً صدر المصاب أثناء عملٌة النفخ فكرر النفخ مرّ ه كل خمسة
ثوانً  ،و بعد كل مرّ تٌن راقب تن ّفس المصاب الى حٌن وصول
فرقة األسعاؾ ..
 5ــ إقلب المرٌض فً اتجاهك (حالما ٌستعٌد المصاب تنفسه)
لؽرض وضعه بوضع اإلفاقه وال ٌُترك المصاب وحده فقد
ٌتوقؾ التنفس مرّ ًة اخرى
اما فً حال عدم علو صدر المصاب اثناء النفخ فهذا ٌعنً ان
أنسداداً موجود فً مجرى الهواء فإدخل أصبعك فً الفم
ألستخراج ما قد ٌكون السبب فً األنسداد  ،ثم تابع عملٌة
األنعاش  ،بعد ذلك إفحص نبض المصاب بجس الشرٌان السباتً
بأعلى عنقه و ذلك بوضع أصبعً السبابه و الوسطى) على رقبة
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المصاب من الٌمٌن أو الٌسار  ،فاذا لم ٌتحسس نبض المصاب
فٌجب المباشره فوراً بعمل األنعاش القلبً الرئوي
الحظ أن توقؾ نبض القلب و إتساع حدقة العٌن هً أولى
عالمات توقؾ القلب حٌث ٌتوجّ ب األسراع بعملٌة إنعاش
(تدلٌك) القلب فوراً  ،ومن عالمات توقؾ القلب أٌضا ً إن
المصاب ٌكون ساكنا ً ممدداً  ،و قد ٌصطبػ وجهه و باألخص
شفتاه باللون األزرق أو الرمادي ..

طرٌقة عمل األنعاش القلبً الرئوي
بعدما تاكدنا من عدم وجود النبض على جانب الرقبه عند الشرٌان
السباتً نبدأ فوراً بضؽطه قوٌه على منتصؾ القفص الصدري  ،و
ٌجب ان تكون خالل الدقٌقه األولى من األزمه القلبٌه  ،فإن لم تكن
تلك الضؽطه كافٌه ألستجابة القلب فعلٌك البدء بــ -:
مستو صلب  ،و أجلس على
 1ــ ضع المصاب بسرعه على سطح
ٍ
ركبتٌك على ٌمٌن المصاب
 2ــ إفرد الٌد الٌمنى للمصاب لتصنع زاوٌه قائمه مع جسمه
 3ــ حدد موقع ّ
مؤخرة عظم القص (فً منتصؾ الصدر) و ُخذ
عرض اصبعٌن منه ثم إضؽط بعقب ٌدك بزاوٌه عمودٌه بحٌث
ٌنخفض الصدر  5 – 3سنتمتر
 4ــ ٌجب القٌام بعملٌة إنعاش التن ّفس بجانب إنعاش القلب
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 5ــ حٌن تكون أنت المنقذ الوحٌد  ،فٌجب أن ٌكون المع ّدل بٌن أنعاش
القلب و التنفس هو أن تضؽط (مع العد) خمسة عشر مره ثم تعطٌه
نفختٌن بالفم أي بنسبة ()2/55
و عندما ٌكون معك مُسعؾ آخر فعلٌكما ان تعطٌاه خمس ضؽطات
على صدره و تتبعانها بنفخه واحده بالفم أي بمعدل ( . )5/5بعده تحقق
من النبض كل ثالث دقائق  ،و بمجرّ د عودةالنبض ُكؾ عن الضؽط
حاالً و واصل التن ّفس فما ً لفم حتى ٌستعٌد المصاب نبضه و تن ّفسه
أوحتى تصل سٌارة األسعاؾ

نقاط ها ّمـه
 -1البدء أوالً بالتنفس األصطناعً  ،ثم الضؽط
 -2ال توقؾ عملٌة األنعاش ألكثر من خمس ثوان
 -3سرعة الضؽط على الصدر لمنقذ واحد  08ضؽطه /دقٌقه  ،و
 68ضؽطه  /دقٌقه لألثنان
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ٌ -4كون الضؽط بلطؾ و أنتظام مع العد على أن تكون بعقب
الٌد و لٌس براحتها
 -5عندما ٌكون المصاب طفالً فان معدل الضؽط خمسة
ضؽطات و نفخه واحده بالفم ( )5/5و بسرعة  08الى 588
ضؽطه بالدقٌقه و ٌكون الضؽط بمنتصؾ الصدر بعقب ٌد
واحده أما الرضٌع فٌكون معدل الضؽط خمس ضؽطات و
نفخه واحده بالفم و بسرعة  588ضؽطه بالدقٌقه ( )5/5و
ٌكون الضؽط بأصبعٌن فقط و على منتصؾ الصدر و
بأصبعٌن فقط على منتصؾ الصدر بٌن الحلمتٌن  ،و
ٌُفحص نبض الرضٌع من منتصؾ ذراعه أو بسماع القلب
منتصؾ الصدر ..

 -6أذا افاق المصاب أجلس ُه فً وضع اإلفاقه  ،و بعدها ستجد
وجه المصاب و شفتٌه قد عاد لونهما للون الطبٌعً بعدما
كان بنفسجٌا ً أو رمادٌا ً و ذلك ألن الدم بدأ من جدٌد بعملٌة
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تبادل ؼاز األوكسجٌن بثانً اوكسٌد الكربون بعد استمرار
الدوره الدموٌه مع التنفس

الصدمــــه
الصدمه هً فشل جهاز الدوره الدموٌه (القلب  ،الدم  ،األوعٌه
الدموٌه ) عن ضخ كمٌه مناسبه من الدم المزود باألوكسجٌن الى
الجسم  ،و عندما ال تلتقّى األعضاء الحٌوٌه مثل المخ و القلب و
الرئتٌن الدم المزود باألوكسجٌن فأنها ال تعمل بشكل طبٌعً مما
ٌؤدي الى األصابه بالصدمه التً قد تؤدي الى الوفاة .
اسباب الصدمه
تنشأ الصدمه بسبب األصابه بمرض مفاجًء مثل النوبه القلبٌه
أو التعرّ ض ألصابه و خصوصا ً األصابات التً قد تؤدي الى
نزؾ حاد  ،و قد تحدث بسبب التوتر النفسً اٌضا ً

األعراض و العالمات العامه
 -1إضطراب فً السلوك و دوار بالرأس
ٌ -2كون جلد المصاب و أطرافه باردات
 -3تسارع أو تباطؤ نبض القلب
 -4تصبح بشرة المصاب شاحبه مع زرقه فً الشفتٌن و
األضافر
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 -5تنفس المصاب سرٌع و مضطرب مع تعرّ ق كثٌؾ
 -6أرتجاؾ و ضعؾ فً األطراؾ األربعه
 -7توسـع حدقة العٌن

كٌفٌة أسعاف الصدمــه
 1ــ تأ ّكد من ان المصاب ٌتنفس و قلبه ٌنبض
 2ــ أوقؾ أي نزٌؾ خارجً (إن وجد) بأسرع ما تتم ّكن
 3ــ إرفع ساقًْ المصاب الى أعلى ألرتفاع  38سنتر (اذا لم ٌكن
ما ٌمنع ذلك كالكسور)  ،و ٌكون الرفع بواسطة وضع وسادات
او صندوق تحت القدمٌن
 4ــ تدفئة المرٌض لٌحتفظ بدرجة حرارة جسمه
 5ــ أذا كان المصاب ٌنزؾ من فمه أو ٌتقٌأ فأمل رأسـه جانبا ً و
مُـد المصاب على أحد جانبٌه كً ُتخرج السوائل من الفم لتفتح
مجرى التن ّفس
 6ــ اذا كان المصاب ٌواجه صعوبه فً التنفس فإبقه فً وضع
شبه جالس و ذلك بسند رأسه بالوسائد فهذا الوضع ٌُسهّل عملٌة
التنفس
 7ــ ال تق ّدم للمصاب أي طعام او شراب  ،و أتصل باألسعاؾ
فوراً
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األخـتــنــــــاق
هو عدم تو ّفر األوكسجٌن و عاد ًة ٌكون بسبب إمتالء المكان
بالؽازات السامه و الدخان  ،وقد ٌكون التسمم بأول أوكسٌد
الكاربون أو السٌانٌد مثالً ..
و ٌتعرض الشخص ألستنشاق مواد ؼازٌه كأول أوكسٌد
الكربون من عوادم السٌارات و الحرائق و شوّ اٌات الفحم أو ؼاز
الطبخ أو الؽازات المستخدمه فً المصانع  ،كذلك قد ٌكون سبب
األختناق الؽرق و ٌحدث األختناق عندما ال ٌتو ّفر األوكسجٌن
الالزم ألنسجة الجسم بكمٌه كافٌه  ،و ذلك فً الحاالت التالٌه -:
( )1إنسداد مجرى الهواء بسبب سقوط اللسان الى الجزء الخلفً
للحلق لدى فاقد الوعً
( )2إنسداد مجرى الهواء بسبب وجود طعام أو قًء أو سائل فً
مجرى التن ّفس
( )3إنضؽاط القصبه الهوائٌه نتٌجة الشنق او الخنق
( )4إنضؽاط الصدر الناتج عن إنهٌار ترابً على الصدر او
ضؽطه من قبل حشد متراص من الناس كما فً بعض
الزحامات
( )5إصابة الرأس و إصابة جدار الصدر
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( )6الحاالت التً ّ
تؤثر على الدماغ أو األعصاب التً تتح ّكم فً
التن ّفس و منها المـس الكهربائً و التسمم و الشلل الناتج عن
السكته الدماؼٌه
( )7إبدأ بأجراءات الفحص المبدأي – مجرى الهواء فً الفم و
األنؾ – و تحقق من معدل التنفس
( )8قد ٌكون المختنق طفالً و ؼالبا ً ما ٌكون سبب أختناقه هً
وسادته و هنا ٌكفً تؽٌٌر وضعٌة نومه
(ُ )9كن مستعداً لعمل انعاش القلب و الرئتٌن أذا لزم األمر
ٌؤدي الؽرق الى األختناق  ،إما بدخول الماء الى الرئتٌن أو
بتش ّنج الحنجره الذي ٌنجم عن تضٌّق مسالك الهواء ( الؽرق
الجاؾ)

حاالت َ
ــرق
الغ َ
قد تظهر واحده أو أكثر او جمٌع العالمات التالٌه :
( )1دوخه
( )2صداع
( )3صعوبة تنفس مصحوبا بصوت شخٌر او قرقره
( )4شحوب او زرقة لون الجلد (خاصة الوجه و الشفتٌن)
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( )5فقدان الوعً
( )6ظهور الزبد حول شفتً المصاب و فمه و أنفه
و ألسعاف تلك الحاله علٌك باألجراءات التالٌه -:
( )1البدء بعملٌة التنفس الصناعً فورا حتى و هو فً الماء أذا
أمكنك ذلك فٌما لو كان الؽرٌق ساكنا ً  ،و أذا كان عمق الماء
مناسبا ً أستعمل احدى ٌدٌك لسند جسم المرٌض و األخرى
لسند رأسه و سد أنفه و أعطه قبلة الحٌاة بعملٌة التنفس
الصناعً..
أما اذا حصل الؽرق فً مٌاه عمٌقه فقم بعملك حٌنما تتمكن بعد سحب
الؽرٌق الى الشاطًء أو فً المٌاه الضحله
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( )2عندما تتم ّكن من وضعه على سطح صلب  ،و تحقق من
تنفسه و نبضه و أخراج كلما ٌمكنه أن ٌسد مسالك الهواء فً
فم المصاب كاألعشاب البحرٌه
و قد ٌحصل الؽرق بمٌاه بارده  ،وهنا ٌتعرض الؽرٌق لخطر
هبوط كبٌر بدرجة حرارة جسمه  ،لذا فان من األهمٌه تدفئته ( و
للعلم ان الدماغ ٌكون محمٌا ً فً حاالت البروده الشدٌد فٌمكن
لؽرٌق قضى وقتا ً طوٌالً نسبٌا ً تحت الماء البارد من أن ٌشفى
تماما ً) ..
( )3ال تنسى أن تدفًء الؽرٌق و تنزع مالبسه المبلله و تجفٌفه و
تؽطٌته بأؼطٌه إضافٌه
( )4أنقل الؽرٌق الى المستشفى

األغمــاء
األؼماء هو فقدان الوعً لفتره وجٌزه سببها قلّة تد ّفق الدم الى
الدماغ بشكل مؤقت
األعراض و العالمات
( )1إضطراب فً السلوك مع دوار بالرأس
( )2فقدان الوعً مؤقتا ً (و قد ٌسقط على األرض من جرّ اء ذلك )
( )3شحوب البشره مع بطًء النبض
األسعاف األولً لألغماء
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( )1ساعد المصاب على األستلقاء على ظهره و تج ّنب وضع
الجلوس و الوقوؾ للمصاب
( )2تأ ّكد من وجود تهوٌه كافٌه
( )3إرفع ساقً المصاب الى أعلى  38سم ما لم تكن مصابه
بكسر
( )4فك المالبس الضٌقه
( )5ال تعطً المصاب أي شًء عن طرٌق الفم
( )6اذا تقٌأ المصاب فمدده على جانبه و ادر رأسه جانبا ً و
إستخرج القًء من فمه

( )7ال تصب الماء على وجه المصاب بل أمسحه بقطعة قماش
مبلله
( )8إذا بدأ المصاب ٌفٌق فطمأنه اوالً و ساعده على الجلوس
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( )9أفحص المصاب و تأكد من عدم وجود جروح و كسور
واضحه فقد ٌتسبب ذلك من جرّ اء سقوطه
()10راقب المصاب بعد إفاقته و انتبه الى أحتمالٌة عودة األؼماء
لفتره قصٌره ٌتبعها فقدان وعً لفتره أطول  ،ففً هذه الحاله
ٌجب استدعاء االسعاؾ
اسباب اخرى لألؼماء
هناك غٌبوبة الس ّكر و التً تنقسـم الى نوعٌن
أوالً  -:غٌبوبة ارتفاع مستوى الس ّكر بالدم ( المرٌض محتاج
لألنسولٌن) و هً حاله ٌفقد فٌها األنسان وعٌه نتٌجة أرتفاع نسبة
الس ّكر بالدم و ٌكون سببها الرئٌس هو أهمال المرٌض تعاطً
عالجه  ،حٌث ٌُنصح بتنظٌم كمٌة العالج بمشورة طبٌب
أختصاص و األلتزام بالعالج و الحمٌه الؽذائٌه لكً ال تتكرر
تلك النوبات
ثانٌا ً  -:إنخفاض مستوى الس ّكر فً الدم ( المرٌض محتاج للس ّكر
)  ..و تحدث دائما ً بسبب األستعمال السًء لألدوٌه المُخ ّفضه
للسكر بالدم مع اهمال بعض الوجبات  ،مما ٌؤدي الى انخفاض
نسبة الس ّكر بالدم عن 68ملؽم لكلمئة مللتر ( )ccمن الدم مما
ٌتسبب بؽٌبوبه ألن كمٌة الس ّكر الالزمه للمخ ال تصله
و ٌُنصح فً حدوث مثل هذه الؽٌبوبه بتناول أي مادة س ّكرٌه و
األستعمال السلٌم لمخ ّفضات السكر كحقن األنسولٌن و عدم
أهمال الوجبات الٌومٌه المنتظمه كً ال تتكرر مثل تلك الؽٌبوبه

39
و التً تعتبر أخطر من سابقتها ألنها قد تؤ ُثر على خالٌا المخ (أذا
استمرت ألربعه و عشرٌن ساعه و الذي ٌعتمد على الكلكوز
كمصدر رئٌس للطاقه
كٌفٌة تمٌٌز نوبة أؼماءة الس ّكر
فً حالة األغماء المتسبب عن أرتفاع مستوى الس ّكر بالدم
نالحظ اآلتً -:
 -1ؼٌبوبه و فقدان وعً بطًء
ٌ -2كون جلد المصاب دافًء و جاؾ
ٌ -3كون تنفسّه سرٌع و سطحً ؼٌر عمٌق
ٌ -4شعر المرٌض بجفاؾ الفم و العطش الشدٌد و تنبعث منه
رائحة غاز األسٌتون (رائحة مزٌل صبغ األضافر) ..
 -5أزدٌاد سرعة النبض و ضعفه ( 588نبضه بالدقٌقه )
أما فً األغماء المتسبب عن أنخفاض نسبة الس ّكر بالدم فنالحظ
ما ٌلً -:
 -1ؼٌبوبه و فقدان سرٌع للوعً (خالل دقائق)
ٌ -2كون جلد المصاب شاحب و رطب نتٌجة تعرّ قه الشدٌد
ٌ -3كون تنفسه سرٌع و سطحً
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 -4رطوبة الفم و اللسان و تكون رائحة الفم طبٌعٌه
 – 5ضعؾ و سرعة النبض ( أكثر من  588نبضه بالدقٌقه)
 – 6رعشه بالٌدٌن مع أحساس المصاب باألرهاق و التعب الشدٌد

اسعاف الحاله األولى ( الؽٌبوبه المتسببه عن زٌادة الس ّكر بالدم )
ٌكون بأعطاءه حقنه األنسولٌن
أمااسعاف الحاله الثانٌه (الؽٌبوبه المتسببه عن نقص الس ّكر
بالدم) فباعطاءه محلول سكري أو عصٌر فاكهه او قطعة س ّكر أو
تمر (حسب المتوفر و بسرعه )

ماذا تفعل اذا لم تتمكن من تحدٌد سبب غٌبوبة ّ
السكر الغٌبوبه
السكر بالدم أو أنخفاض مستوى ّ
المتسببه عن زٌادة ّ
السكر
بالدم ؟؟
إعتبر أنها بسبب نقص الس ّكر و لٌس زٌادته بالدم  ،ألن أنخفاض
الس ّكر اشد خطوره من ؼٌبوبة أرتفاع نسبته بالدم  ،و امامك
حالتان قد ٌكون علٌها المرٌض و هً :
اوال  -:اذا كان المرٌض على درجه من الوعً تم ّكنه من البلع ،
فقم باعطائه أي محلول سكري أو عصائر فواكه او تمراً او أي
شًء حلو  ،ثم اتصل باألسعاؾ فوراً
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ثانٌا  -:أذا كنت تحس نبض المرٌض و كان فاقد الوعً تماما ً و
ؼٌر قادر على البلع فمن الخطأ اعطائه أي شًء عن طرٌق الفم ،
باشر بفتح مجرى الهواء لضمان تنفسه بشكل طبٌعً و ضعه فً
وضعٌة األفاقه (وضعٌة الجلوس) ..
ثالثا َ  -:اذا كان المرٌض ؼٌر واعً و ال ٌتنفس و تحس نبضه ،
فقم فوراً بأجراء التنفس األصطناعً
رابعا  -:اذا كان المرٌض ؼٌر واعً و ال ٌتنفس و نبضه ؼٌر
محسوس  ،فقم فوراً بأجراء تدلٌك القلب و التنفس األصطناعً ،
ثم استدعً األسعاؾ أليٍ من الحاالت السابقه ..
مالحظه مهمه  -:مرٌض السكري الذي ٌعتمد فً عالجه على
االنسولٌن ٌجب ان ٌتناول طعامه مباشر ًة بعد الحقن بجرعة
األنسولٌن ..

الغٌبوبه الكبدٌـــه
تحدث الؽٌبوبه الكبدٌه فً المراحل المتقدمه لحاالت التلٌؾ
الكبدي و ذلك لقصور عمل الكبد و عدم قدرته على التخلّص من
السموم النتروجٌنٌه المختلفه و على راسها األمونٌا
التً ٌحولها الكبد السلٌم الى ٌورٌا لٌتم التخلّص منها فٌما بعد
بواسطة الكلٌتٌن
تتراكم المواد الناٌتروجٌنٌه و العضوٌه السامه فً الدم لتصل الى
المخ مما ٌؤدي الى الؽٌبوبه الكبدٌه
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أسباب الغٌبوبه الكبدٌه
 -1األمساك أو األسهال الشدٌدٌن
 -2األفراط فً تناول األؼذٌه الؽنٌه بالبروتٌنات الحٌوانٌه
 -3األفراط فً تعاطً ادوٌة مدررات البول
 -4الحمى المتكرره التً تصاحب بعض األلتهابات
 -5النزٌؾ الشدٌد الناتج عن دوالً المريء أو قرحة األثنً
عشر ،
تجدر األشاره الى أن بعض الحاالت ال نجد سببا ً واضحا ً  ،و قد تكون
تطوراً طبٌعٌا ً لتدهور حالة الكبد
مراحل غٌبوبة الكبد
ٌُصاب بعض مرضى الفشل الكبدي بالؽٌبوبه الكبدٌة و التً تنقسم
الى مرحلتٌن :
أوال  :مرحلة ما قبل الؽٌبوبه  ،حٌث ٌُعانً المرٌض من اضطراب
فً مستوى الوعً  ،و نقص فً التركٌز و أضطرابات فً النوم  ،مع
تؽٌرات فً شخصٌة المرٌض و مٌله للعصبٌه  ،مع رعشه فً الٌدٌن
 ،و ربما عدم التح ّكم بالبول و البراز اٌضا ً ..
ثانٌــــا  :مرحلة الؽٌبوبه الكامله  ،و تمٌّزها من األعراض التالٌه
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 -1تشوّ ش ذهنً ٌُالحظه المحٌطٌن به  ،حٌث ٌكون كالمه ؼٌر
واضح و ؼٌر مفهوم
 -2وجود رعشه فً الٌدٌن
 -3تكون حركة الٌدٌن كرفرفة جناح الطٌر عند مدها الى األمام
(و تسمى هذه العالمه بالحركه الجناحٌه الكبدٌه)  ،و تتكرر
هذه الحركه مرتٌن الى ثالث مرات  /ثانٌه
 -4تصبح رائحة الفم كرٌهه ( و تسمى برائحة الكبد العفنه ) .
أسعاف حالة الغٌبوبه الكبدٌه
فً المراحل األولى للؽٌبوبه نتبع ما ٌلً
 -1عمل حقنه شرجٌه للمرٌض كل ستة ساعات
 -2أستخدام شراب الالكتوز بمعدل  2ملعقه كبٌره كل ثمان
ساعات
 -3أٌقاؾ تناول أدوٌة المدررات
 -4منع تناول االؼذٌه الؽنٌه بالبروتٌنات الحٌوانٌه فً ؼذاء
المرٌض
 -5فً الحاالت الشدٌده ٌعطً الطبٌب مستحضر النٌو ستكمٌن
و بجرعه محسوبه ألن الزٌاده قد تكون قاتله  ،فال تتصرؾ
انت باعطائها بل أترك األمر للطبٌب حتى و إن كانت
الماده متوفره لدٌك

44
ثانٌــــا  :فً حالة الؽٌبوبه الشدٌده ٌُنقل المصاب الى المستشفى
حٌث ٌحتاج المرٌض الى رعاٌه طبٌه و تمرٌضٌه خاصه  ،و
لمتابعة الؽٌبوبه التً قد ٌُصاحبها نزٌؾ داخلً من دوالً
المريء

السكتة الدماغٌــــــة
و ُتسمّى بالجلطه الدماؼٌه و هً عباره عن عدم حصول المخ
على الكمٌه الالزمه من األوكسجٌن بسبب جلطه دموٌه أو ّ
تمزق
فً أحد األوعٌه الدموٌه داخل المخ
أسباب الجلطة الدماؼٌة
ّ
التخثر أو األنسداد) التً تتكوّ ن فً شرٌان الدماغ او
 -5التجلّط (
التً ٌحملها الى الدماغ
ّ -2
تمزق شرٌان دماؼً نتٌجة إصابه بالرأس او بسبب أرتفاع
ضؽط الدم
اعراض السكته الدماؼٌه :
( )1ضعؾ وخدر الوجه أو الذراع أو الساق و ؼالبا ً ما ٌكون فً
جانب واحد من الجسم
( )2صداع مع دوخه و إرتباك شدٌدٌن
( )3سماعه أصوات طنٌن فً األذنٌن
( )4تلعثم و صعوبه فً الكالم
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( )5صعوبه فً التنفس
( )6اختالؾ فً حجمً بؤبؤي العٌنٌن
( )7فقدان الوعً
األسعاف األولً لتلك الحالة :
أوالَ  -:إذا كان المصاب فاقداً للوعً فعلٌك فعل اآلتً
 - 5تأكد من أن مجرى التنفّس مفتوحا ً
 – 2أذا كان المرٌض ٌتقٌأ فم ّده على جانبه و أمل رأسه جانبا ً
لتج ّنب رجوع القًء الى فمه ثم إتصل بسٌارة األسعاؾ
ثانٌا  -:أذا لم ٌكن المصاب فاقداً لوعٌه و ظهرت علٌه عالمات
السكته الدماؼٌه  ،فما تفعله هو اآلتً
( )1اتصل بقسم الطواريء فوراً
( )2ال ُتعطً المصاب أي طعام او شراب
( )3قم بطمأنة المصاب و ساعده على التمدد على الجانب الذي
ٌُرٌحه أكثر

الحـروق
الحرق هو تلؾ انسجة جزء من الجلد بأحد الوسائل التالٌه
 -1الحراره الجافه كالحدٌد الساخن كفرن الطبخ
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 -2الصعقه الكهربائٌه
 -3األحتكاك  ،كالمسك بحبل ٌُشـد بقوه
 -4الحروق الكٌمٌاوٌه باألحماض (كمنظفات الحمامات أو
األفران) والقلوٌات (كالجٌرالحً)
 -5األشعاعات كحاالت المعالجه بجرعات عالٌه من ااألشعه
السٌنٌه أو التعرض الطوٌل ألشعة الشمس الحارقه و األشعه
فوق البنفسجٌه
 -6الحراره الرطبه كالماء المؽلً و البخار
وظائف الجلد الفسٌولوجٌه عدٌده أهمها :
 تنظٌم الحراره عزل الجسم عن المحٌط الخارجً لؽرض الحفاظ علىالسوائل بداخله
 توفٌر الحماٌه للجسم من العوامل الخارجٌهفكما رأٌنا  ،فاسباب الحروق تختلؾ من الجافه الى الرطبه  ،فهً
تنتج عن التعرّ ض للهب أو ألشعة الشمس الحامٌه أو المواد
الكهربائٌه أو السوائل المؽلٌه و البخار  ،إالّ أن جمٌع تلك
الحروق لها معامله واحده  ،و ُتقسم الحروق حسب عمق الحرق
و درجته ومساحات الحرق  ،و ُتقسـم الحروق على ثالث
درجات من حٌث الشده و الجسامه
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حروق الدرجه األولى  :و ٌاتً نطاقها معظم الحروق الشمسٌه و
الحروق التً ّ
تؤثر على الطبقه الخارجٌه من الجلد  ،وتتسبب
باحمرار الجلد واأللم

حروق الدرجه الثانٌه  :و تتسبب تلك الحروق فً تلؾ الطبقه
الخارجٌه من الجلد و ُتحدث فقاعات  ،وهذه الدرجه من الحروق
ال ُتعـد خطٌره ما لم تكون مساحته كبٌره أو اذا تبعه تلوّ ث
جرثومً و التهاب منطقة الحرق
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حروق الدرجه الثالثه  :و هً الحروق التً ٌتدمّر فٌها كامل
طبقات الجلد (الخارجٌه و الداخلٌه) و تحرق األعصاب و
األوعٌه الدموٌه و الؽدد و الشحوم و تصل أحٌانا ً الى تفحّ م العظام
 ،و تبدو حروق الدرجه الثالثه بٌضاء اللون او مسو ّده  ،و تكون
عاد ًة مُحاطه بحروق الدرجتٌن األولى و الثانٌه  ،و تكون قاتله لو
انها شملت مساحات كبٌره من الجسم

حساب مساحة الحروق :
ُتحسب مساحة الحرق بتقسٌم الجسم الى مساحات ُتشكل كل
واحده منها نسبة  %9من مساحة الجسم الكلٌه  ،و كاآلتً
 – 1الرأس و الرقبه

%9

 - 2كل طرؾ علوي ٌُعادل

%9

 – 3كل طرؾ سفلً ٌعادل

%50

 – 4مقدمة الصدر و البطن

%50
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 -5الظهر و منطقة الفخذٌن

%50

 -6منطقة األعضاء التناسلٌه

%5

و بهذا ٌكون مجموع النسب المئوٌه

%588

أعراض و عالمات الحرق
 - 1تختلؾ مظاهر الحروق و أعراضها حسب شدتها ( من
أحمرار الجلد الى تورّ م و تكوّ ن فقاعات الى أحتراق لبعض أو
كل طبقات الجلد و ربما العضالت التً تحته
 – 2آالم شدٌده مصاحبه للحروق
 – 3قد ٌتعرّ ض المصاب الى صدمه عصبٌه نتٌجة األلم  ،و
صدمة جهاز الدوران بسبب فقدان كمٌه كبٌره من السوائل
إسعاف حاالت الحرق  :فً حالة الحروق ؼٌر المصحوبه
بفقاعات أتبع ما ٌلً
 – 1أؼسل مكان الحرق بماء بارد
 – 2إنزع أي شًء ضٌّق مثل الخواتم و ما شابهها لتالفً
صعوبة نزعها فٌما لو تورّ مت الحقا ً
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ّ –3
ؼطً المنطقه المصابه بقطعة قماش مبلله للتخفٌؾ من األلم
(ؼالبا ً تكفً فترة عشرة دقائق لزواله) ..
 – 4فً حالة استمرار األلم ٌمكنك أستخدام مكعبات الثلج بعد لفها
بقطعة شاش أو قماش نظٌفه لتضعها لمدة عشرٌن دقٌقه على
المنطقه المصابه  ،ثم ترفعها لعشرة دقائق لتعٌدها لعشرٌن دقٌقه
بشكل مباشر على الجلد أو
أخرى  ،و ٌجب تفادي وضع الثلج
ٍ
أبقاء كمّادة الثلج فوق الحرق ألكثر من ثلث ساعه فقد ٌتسبب ذلك
فٌما ٌُسمى بعضّة الصقٌع
 – 5ال ُتحاول أستعمال أدوٌه منزلٌه و استخدام كمّادات الثلج أذا
كانت مساحة الحرق تزٌد على خمسة كفوؾ أو  %50ألن ذلك قد
ٌتسبب بأنخفاض درجة حرارة الجسم مما ٌتسبب بمشاكل اخرى
نحن فً ؼنىً عنها  ..و بدالً عن ذلك أستدعً األسعاؾ الفوري
 – 6عندما ٌخؾ األلم ضع على منطقة الحرق مرهم أو كرٌم
خاص بالحروق مثل كرٌم درمازٌن Dermszin Creem
أما فً الحروق المصحوبه بفقاعات فأ ّتبع ما ٌلً :
 – 1أؼسل المنطقه بماء بارد و ال تعبث بالفقاعات
 – 2ال تحاول نزع المالبس الملتصقه و ال تؽطً الحرق
 - 3انقل المصاب الى المستشفى فتلك الحاالت ال تكفٌها مساعدة
المُسعؾ األولً
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إسعاف الحروق الكبٌره و العمٌقه
 – 1إ ّتصل باألسعاؾ وإبدأ باألسعافات األولٌه بدءاً بنزع مالبس
المصاب
 – 2ال تضع أٌة أدوٌه أو مراهم او مواد طبٌه على الحرق
ٌ – 3مكنك وضع قماش نظٌؾ على الحرق لحماٌته من الهواء و
الؽبار رٌثما تصل األسعاؾ
إسعاف الحروق الكهربائٌه
 - 1بعد فصل مصدر الكهرباء عن المصعوق  ،علٌك بتؽطٌة
مكان الحرق بضماده جافه نظٌفه
 –2ال تستعمل الماء أو الثلج لتهدئة األصابه
 - 3هديء من روع المصاب و طمأنه
 – 4أنقل المصاب للمستشفى
إسعاف حروق المواد الكٌماوٌه
 – 1اؼسل المنطقه المصابه بماء جاري لفتره كافٌه و ذلك ألزالة
آثار الماده الكٌمٌاوٌه
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 – 2أنزع مالبسه الملوثه بالمواد الكٌمٌاوٌه لكً ال ٌستمر الحرق
 – 2فً حالة حرق داخل الفم و الحلق نتٌجة مواد كٌمٌاوٌه أو
سائل ساخن  ،علٌك بأعطائه جرعات قلٌله من الماء البارد
على فترات متكرره و ٌُنصح بشرب محلول النشا بالماء  ،ثم
ٌوصى المصاب بمراجعة المستشفى

مالحظات مهمه
 -1إذا كان المصاب سٌنقل للمستشفى فال ٌوضع أي شًء على
منطقة الحرق و أحذر وضع ما هو شائع خطأ ً ( كمعجون
الطماطم و البٌض و معجون االسنان) .
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 -2ممنوع منعا ً باتا ً فقأ الفقاعات أو ازالة الجلد المحروق أو
التخلّص من السائل الناتج عن الحرق
 -3أذا كانت المنطقة المحروقه صؽٌره و ال ٌحتاج المصاب
لنقله للمستشفى فقم بما ٌلً :
ــ أعد ؼسل المنطقه المصابه بالمطهّر المتوفر لدٌك
ــ ضع طبقه من مرهم الحروق على األصابه و ؼطها بقطعة شاش
ثم لفها بضماده
ــ أهتم باعطائه كمٌه وفٌره من العصائر و الماء

حروق الشمس
تحدث حروق الشمس نتٌجة التعرّ ض لكمٌات كبٌره من اشعة الشمس
الضاره ( فوق البنفسجٌه) و التً تسبب أحمرار الجلد و سخونته و
تحسس لأللم عند لمس الجلد و قد ٌتورم و ٌتقـرّ ح الجلد
و فً بعض الحاالت ٌُصاحب تلك األعراض صداعا ً و ؼثٌانا ً
و ٌتم أسعافها كما ٌلً :
 – 1إبعد المصاب عن الشمس بوضعه فً الظل فً مكان بارد
 2ــ نزع او التقلٌل من مالبس المصاب
 – 3إستلقاء المصاب على ظهره بحٌث ٌكون رأسه مرتفعا ً عن
مستوى جسمه
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 – 4عمل كمّادات بارد ه او مُثلّجه على الجبٌن واألطراؾ  ،وتدلٌك
األطراؾ لتنشٌط الدوره الدموٌه  ،مع تج ّنب استخدام الثلج
المباشرخوفا ً من حدوث تقلصات فً األوعٌه الدموٌه
 5ــ ٌمكن أعطاءه أدوٌه خافظه للحراره كالباراسٌتامول  ،و اذا كانت
اعراض أخرى قد ظهرت على المصاب كقصور فً التنفس و إعٌاء
و ؼثٌان أو حرقا ً فً مناطق حساسه كالمنطقه حول العٌون  ،عندها
ٌجب أن ٌُنقل ألقرب مستشفى ..
6ــ مراقبة النبض و الحراره و التن ّفس و مراقبة المصاب خوؾ
حصول صدمه
 7ــ مراجعة الطبٌب لمتابعة العالج
ضربة الشمس  :هً حاله طارئه حاده تحدث نتٌجة التعرّض المباشر
لحرارة الشمس  ،و تتمٌز تلك الحاله بهبوط فً مركز تنظٌم الحراره
بالمخ فٌعجز عن تنظٌم الحراره عند معدلها الطبٌعً فترتفع بشكل
كبٌر  ،و قد ُتسبب بعض حاالت أرتفاع الحراره الى تلؾ الدماغ و
وفاة المصاب
و تعتمد خطورة الحاله على سرعة اسعاؾ المصاب و عالجه التً
تعتمد أساسا ً على تبرٌد جسم المصاب و اعطاءه السوائل الورٌدٌه
لمنع الوفاة
أعراض ضربة الشمس
 –1صداع و دوار
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 –2إحمرار الوجه و سخونة و جفاؾ الجلد
 –3تو ّقؾ التعرّ ق مع ارتفاع درجة كبٌر بدرجة الحراره
ً
خاصة مع تق ّدم الحاله ) ..
 4ـ سرعة و قوة النبض و عدم أنتظامه (
 3ـ إجهاد فً التن ّفس
 4ـ أرتفاع ضؽط الدم فً المرحله األولى  ،ثم ارتفاعه فً المرحله
المتقدمه
 5ـ قد ٌحدث ضٌق حدقة العٌن مع اعٌاء شدٌد  ،ثم إؼماء و
تشنجات عصبٌه
األجهاد الحراري  :و ٌحدث نتٌجة فقدان الجسم لكمٌه كبٌره من
السوائل و األمالح نتٌجة التعـرّ ض للحراره لفتره طوٌله ( كالعمل
ً
خاصة عند بذل مجهود شاق مما ٌؤدي الى
باألفران لفتره طوٌله )
أضطراب فً وضائؾ الجسم
أعراض األجهاد الحراري
 – 1صداع و عدم إتزان و ؼثٌان مع تعرّ ق شدٌد و شحوب و
بروده فً الجسم
 – 2تقلّص بالعضالت األرادٌه مسبب ًة فٌها ألما ً حاداً
 – 3ضعؾ عام  ،مع سرعة النبض و التنفس و أضطراب فً
الرؤٌا
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 – 4أحساس بالعطش مع انخفاض معدل ضؽط الدم
 – 5قد تظهر على المصاب اعراض لبداٌة الصدمه
األسعاؾ األولً لألجهاد الحراري
هً نفس األسعافات التً تعلمناها فً ضربة الشمس  ،إالّ أن
األستجابه فً األجهاد الحراري تكون سرٌعه و ٌكون المصاب
واعٌا ً طول الوقت
 – 1الراحه التامه مع تناول سوائل و عصائر و خافضات حراره
 – 2اذا كان المصاب ٌعانً من الحمى فال تضعه بؽرفه حاره و
تدثره ألجباره على التعرق فذلك سٌزٌد من ارتفاع درجة الحراره
 – 3أعطاء المرٌض خافضات حراره كالباراسٌتامول أو األسبرٌن
(ال ُتعطى اكثرمن مره كل اربع ساعات)
 – 4عندما تهبط درجة حرارته سـٌبدأ بالتعرق بؽزاره تلقائٌا ً ،
لذلك ٌجب اعطاءه الكثٌر من الماء و العصائر لتعوٌضه عن فقدان
السوائل و األمالح
 – 5إذا لم تنخفظ درجة حرارته ٌُنقل المصاب للمستشفى ألعطاء
محالٌل ورٌدٌه

إجهاد البرد :
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وهو حالة التعرض للبرد القارس لفتره طوٌله  ،حٌث ٌبدو
المصاب مبلوالً بارداً  ،تهبط درجة حرارة جسمه و ٌتباطأ بالكالم
و ٌُصاب بالقشعرٌره و التقلصات العضلٌه و تضعؾ الرؤٌه لدٌه ،
ّ
بالتعثر إذا ما حاول المشً
كما أنه ٌبدأ
و ألسعاؾ مثل تلك الحاالت إبدأ باآلتً :
 – 1ضع المصاب فً ؼرفه دافئه و ل ّفه ببطانٌه
 – 2أعطه مشروبات دافئه حلوة المذاق إن كان واعٌا ً
 – 3ال تفرك األماكن المتجمده من جسمه كاألصابع
 – 4ال تقرّ ب منه المدفاه و ال تصب الماء الساخن على الجلد
 – 5شجّ عه على تحرٌك أطرافه
 – 6إذا لم تتحسّن حالته انقله الى اقرب مستشفى

التسـمـم :
الماده السامه هً التً اذا دخلت الجسم بكمٌه معٌنه (تختلؾ من
ماده الى أخرى) قد تؤدي الى ضرر مؤقت أو دائم أو الى الوفاة
و علٌه فان التسمم هو دخول أي ماده سامه (صلبه كانت أو سائله
أو ؼازٌه) الى الجسم  ،وقد ٌتسبب دخولها باألصابه أو بالموت
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طرق دخول المواد السامه للجسم -:
 – 1عن طرٌق الفم كاألكل أو الشرب  ،ومن تلك المواد السامه
(المطهرات و المعقمات و المنظفات و الكٌروسٌن و المواد
الكٌمٌائٌه المختلفه ) باألضافه الى األطعمه الفاسده  ،و ٌُعتبر
التسمم بالبلع األكثر شٌوعا ً  ،و بصفه خاصه عند األطفال أقل من
سن المدرسه
 – 2عن طرٌق األستنشاق  ،كعادم السٌارات و الؽاز المنبعث من
المدافًء و الؽاز المتسرب من عبوات ؼاز الطبخ
 – 3األمتصاص عن طرٌق الجلد كأمتصاصه لرذاذ مبٌدات
الحشرات او مالمسة الجلد لسوائل سامه
 – 4عن طرٌق الحقن كحقن المخدرات او لسعات الحشرات و
لدؼات العقارب و عضّات األفاعً
سـم داخل الجسم :
كٌف ٌعمل ال ُ
عندما تدخل السموم لجسم شخص معٌن فأنها تعمل بطرق مختلفه
باختالؾ نوع الماده السامه  ،نذكر من تلك الطرق ما ٌلً :
أ – السموم التً تصل عن طرٌق الفم ّ
تؤثر مباشر ًة على الجهاز
ً
مسببة األلم و القًء و اإلسهال  ،وقد تسبب فً التهاب
الهظمً
أنسجة الفم و البلعوم و المريء و المعده
ب – السموم التً تصل الى الدوره الدموٌه تؤثر على الجهاز
العصبً المركزي و جهاز الدوران و ؼٌرها من المناطق الحٌوٌه
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ج – تعمل بعض السموم على ازاحة األوكسجٌن من هٌموؼلوبٌن
الدم و تحل محله فتحرم انسجة الجسم من األوكسجٌن متسببه فً
األختناق و الموت
و تختلؾ أعراض التسمم حسب طبٌعة السم و طرٌقة دخوله الجسم
و لذلك ٌجب التدقٌق بالفحص لمعرفة تلك األعراض و العالمات
ومنها :
 – 1محاولة معرفة أسم السم و نوعه و وقت تناوله باستجواب
المصاب نفسه أو أحد مرافقٌه
 2ـ مالحظة األوانً القرٌبه من المصاب فقد تحتوي على رائحة و
آثار ماده سامه
 3ـ نالحظ على المرٌض حالة عصبٌه و نفسٌه ؼٌر طبٌعٌه
كالهذٌان
 4ـ القًء مع األسهال و ألم البطن و تعرّ ق الجسم
 5ـ وجود حروق حول الفم فً حالة تناول سموم حارقه  ،أو
رائحة المواد البترولٌه فً الفم
 6ـ أعراض وعالمات اختناق مع أحتمال فقدان الوعً
7ـ مالحظة مكان تعاطً الحقن و البحث عن مكان عضّة أفعى أو
لدؼة عقرب
كل تلك المالحظات تساعدنا فً تحدٌد طرٌقة التسمم و بالتالً
طرٌقة إسعافه
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و الذي تأتً اهمٌته بالدرجه األولى فً األبقاء على استمرارٌة
التن ّفس وعمل القلب لحٌن نقله الى اقرب مستشفى  ..و نبدأ
األسعافات األولٌه باآلتً :
 1ـ إتصل باألسعاؾ
 2ـ تف ّقـد التنفّس و راقب ُه بأستمرار ( و فً حالة توقفه قُم بعمل
التن ّفس األصطناعً)
و اذا لم تستطع طلب المساعده و كان المصاب واعٌا ً فٌمكنك القٌام
بالتالً -:
– فً حالة التسمم بإبتالع األدوٌه ٌ ،توجّب اعطاء المصاب مُقًء
مثل كوب ماء مذاب فٌه ملعقتان من ملح الطعام ..
– فً حالة التسمم بابتالع الكٌمٌاوٌه ٌُعطى كوبٌن من الحلٌب أو
ماء الشرب البارد (كوب واحد للطفل اقل من خمس سنوات) و
ذلك لتخفٌؾ الماده الكٌمٌائٌه  ،و احرص على عدم اجبار
المصاب على التقٌؤ كً ال ترجع المواد الكٌمٌاوٌه مر ًة أخرى
لتحرق المريء و البلعوم و فً حالة كون المصاب طفال فقُم بنقله
للمستشفى عند مالحظة ( فقدان الوعً  ،مٌل للنوم  ،رعشه –
صعوبه فً التن ّفس ) و احرص على :
 عدم أجبار الطفل على التقٌؤ أخراج المصاب المتسمم بالؽازات الى مكان جٌد التهوٌه ،و أتصل باألسعاؾ  ،و قم بالتنفس األصطناعً فً حال
تو ّقؾ تن ّفسه
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 أذا تعرض جلد الطفل لماده سامه كالمبٌدات الحشرٌهفاؼسل منطقة األصابه بكمٌات كبٌره من الماء و الصابون
 ،و انزع عنه مالبسه المُبتلّه بالماده السامه ثم أنقله الى
المستشفى

التواء المفاصل :
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هو إصابة رباط المفصل أو وتر العضل القرٌب من المفصل
مُحدثا ً تمزقا ً جزئٌا ً أو كلٌا ً لألربطه و األنسجه المحٌطه
بالمفصل  ،و قد تتشابه بعض اعراض التواء المفاصل مع
حاالت الشد العضلً و الذي ٌحصل نتٌجة تمزق فً بعض
أنسجة العضالت و عاد ًة ما ٌحدث فً العنق أو الظهر و
ٌكون مؤلما ً جداً ..
أما الخلع المفصلً  :فهو ّ
تمزق جزئً او كلًّ لألربطه و
األنسجه المحٌطه بالمفصل
قسم أنواع المفاصل الى :
ُت َ
 مفصل ثابت كما فً أجزاء الحوض و الجمجمه مفصلًْ الحركه كالمرفق و مفصل الركبه محوري الحركه مثل الورك و الكتؾعالمات و اعراض التواء المفاصل :
 -1إنتفاخ و تورّ م المنطقه المصابه
 -2الم ٌُصاحب لمسها و محاولة تحرٌكها
 -3تؽٌر لون الجلد فً منطقة المفصل الى األحمر األرجوانً
أو ا ُ
لزرقه
األسعافات األولٌه للمفاصل :
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 – 1ضع كمادة ثلج فوق المفصل المصاب لتخفٌؾ األلم و
الورم
 -2ثبّت المفصل برباط عرٌض أو رباط ضاؼط و ال تلفه
بقوه
 -3فً حالة كسر عظمة الترقوه أوخلع مفصل الكتؾ ٌمكنك
ربط الساعد برباط مثلث الى العنق بحٌث ٌبقى بزاوٌه
قائمه ..
 -4نقل المصاب الى المستشفى

الكـســور :
ٌُعرؾ الكسر على أنه إنقسام أو شرخ فً أنسجة العظم نتٌجة
ش ّده خارجٌه كما فً حاالت السقوط أو حوادث الطرق

عالمات و اعراض الكسر :
 شعور المصاب بألم شدٌد و عدم قدرته على تحرٌكالعضو المكسور
 تورّ م منطقة الكسر مع ألم عند اللمس فً حاالت الكسر الكامل لبعض العظام نرى التشوه واضحفً تؽٌر شكل الجزء المكسور .
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أنواع الكسور :
 – 1كسور بسٌطه (كسور مؽلقه) و هً الكسور التً ٌنكسر
بها العظم و ٌكون فً وضع صحٌح من ؼٌر أن ٌُسبب جرحا ً
أو تلفا ً لألنسجه

 – 2كسور مضاعفه (كسور مفتوحه) و هً الكسور التً
ٌبرز فٌها العظم المكسور من الجلد مع ّ
تمزق أنسجة العضالت
المحٌطه بالعظم و هً أخطر من الكسور المقفوله بسبب خطر
حدوث نزٌؾ و التهابات
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أسعافات الكسور  :من الضروري أن تسعى لتخفٌؾ األلم
الذي قد ٌسبب إستمراره الى الصدمه  ،و سأقسّم الكسور حسب
أماكنها لؽرض التعامل معها
فً حاالت الكسور المظاعفه المفتوحه  ،حاول أن ال ُتعٌد
الكسر الى وضعه أبداً خوفا ً من مضاعفة األضرار  .و حاول
نقل المصاب الى المستشفى بالوضع المناسب للمصاب الذي ال
ٌتسبب بتؽٌٌر وضع الكسر  ،وكل ما ٌمكنك فعله هو تطمٌن
المصاب و تقلٌل النزؾ
 -1فً حالة كسر عظمة الترقوه إربط الساعد برباط مثلث الى
العنق بحٌث ٌبقى بزاوٌه قائمه  ،و تستدل على هذا الكسر
بعدم أستطاعة المصاب على رفع ذراعه جانبا ً أكثر من
زاوٌة  45درجه مع أستقامة جسمه ..
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 -2كسر الساعد و الٌد  :إستعمل الجبٌره الهوائٌه لتثبٌت
الساعد أو العضد  ،و عند عدم توفرها ٌمكن األستعاضه
عنها بقطعه خشبٌه أو عصى

 -3كسر الحوض  :ال تحاول فعل أي شًء للمصاب سوى
وضعه برفق على ن ّقاله خشبٌه أو أي لوح ثابت ثم نقله الى
اقرب مستشفى
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 -4كسر الفخذ أو الساق :أستعمل جبٌره هوائٌه أو قطعه
خشبٌه لتثبٌت الكسر ثم أنقله على ن ّقاله الى المستشفى

68

69
 -5كسور الكاحل و القدم  :أفضل أجراء ٌمكن عمله لهذه
الكسور هً تثبٌت مفصل الكاحل بأن ٌُلؾ القدم و الكاحل
بالقطن و ٌوضع بجبٌره بشكل حرؾ ٌو أنجلٌزي  Uو
ذلك بطً مجله ووضعها حول القدم من األسفل ثم تثبٌتها
بلفاؾ أو رباط ضاؼط (كرٌب باندج) و فائدة تلك الجبٌره
هو منع حركة الكسر ..

إصابات الرأس و العنق و العمود الفقري :
ً
ً
عناٌة
مقارنة بؽٌرها ،و التً تستوجب
تعتبر تلك االصابات خطره
خاصه و تحدث ؼالبا ً فً حوادث العمل بالمصانع و حوادث
السٌارات  ..و فً اسعاؾ تلك الحاالت علٌك مراعاة ما ٌلً
 -ضع المرٌض بوضع مرٌح بالنسبة له
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 اذا كنت تشك بإصابته بالعمود الفقري و كان ٌتالم بشده منجراء أي حركه بالعمود الفقري فعلٌك تثبٌت رأس
المصاب و عنقه بوضع الٌدٌن من كال جانبً الرأس
(وضع كفً المصاب على خدٌه) فهذا ٌجعل الرأس على
مستوى واحد من العمود الفقري و ٌمنع حركته
 اذا كانت األصابه كسراً مُؽلقا ً أو خلعا ً أو التواء فً مفصلأو شداّ عضلٌا ً  ،فٌمكنك عمل كمادات بارده لتخفٌؾ األلم
 اذا كان من الضروري تحرٌك المصاب فحركه برفق دونتؽٌٌر وضعٌة جسمه قدر إمكانك  ،و من الممكن سحبه من
مالبسه  ،و اذا كان المصاب ضخما ً ثقٌالً فأسحبه من
قدمٌه
 أي اصابه تشك فً كونها كسر علٌك التعامل معها علىانها كسر فعالً ،
 ٌتوجّ ب األهتمام بالكسر لضمان عدم تطوره الىمضاعفات أخرى  ،وذلك بعدم تحرٌك المصاب و منطقة
ً
خاصة اذا كانت األصابه بمنطقة الرقبه أو الظهر
الكسر ،
 تثبٌت العضو المكسور بجبٌره من لوح خشبً أو عصىكعصى المكنسه مثالً أو قطعة كارتون أو ورق مُقوّ ى ،
وٌمكن استعمال القطن أو القماش كبطانه للجبٌره لراحة و
تثبٌت العضو المكسور بشكل جٌد ..

71

 إذا لم تتوفر مواد ٌمكن استخدامها كجبٌره فٌمكننا ضمبعض األعضاء لبعضها و ربطها معا ً كما فً كسر احد
الساقٌن
 -أستدع األسعاؾ لنقل المصاب الى المستشفى

الـصــرع :
هو حاله مرضٌه تتمٌز بمجموعةأضطرابات مؤقته فً وظٌفة المخ
مصحوبه بتشنجات و فقدان وعً  ،و هو لٌس مس شٌطانً كما
ٌتوهم بعض البسطاء  ،ومعظم حاالت الصرع تستجٌب للعالج  ،و
لٌس جمٌع حاالت التـشنج هً صرع بالضروره  ،فتلك الحاالت
تحدث ألسباب مختلفه منها جروح الرأس و السموم و األلتهابات و
الحمٌّات و تسمم الحمل  ،و تكون تلك الحاالت مصحوبه بنوع من
العنؾ ٌعقبها فقدان للوعً  ،و قد تتصلّب العضالت لعدة ثوانً أو
نصؾ دقٌقه ٌتبعها حركات أهتزازٌه مع رؼوه زبدٌه من الفم أو
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لُعاب سائل لخارج الفم  ،ثم تبدأ الحاله بالهدوء حتى تختفً تماما ً و
ٌركن لمرٌض الى الهدوء التام
و فً الفتره التً تسبق النوبه تزرق شفتا المرٌض و تتقلّب عٌناه
الى األعلى و ٌسقط المرٌض و رأسه الى الخلؾ ؼالبا ً و ٌهتز
جسمه بتقلصات ال ٌستطٌع التحكم بأٌقافها  ،و ٌنتاب بعض
األشخاص شعور و أحساس خاص قبل حدوث الحاله مثل رؤٌة
أشٌاء ال وجود لها  ،أو سماع أصوات أو تذوّ ق او شم أشٌاء ؼرٌبه
 ،أو الشعور بالحاجه الى األنتقال الى مكان آمن ..
األسعافات األولٌه لحالة الصرع :
 – 1التقٌّد المرٌض إن كان فً حالة تشنجات (ال تحاول كبح
حركاته التشنجٌه ) بل أعمل على وقاٌته من األصابات بإبعاد
األشٌاء المؤذٌه عنه اثناء النوبه كاآلثاث و األشٌاء الصلبه
 – 2اذا امكنك فتح فمه فً أول النوبه فحاول أن تضع بٌن أسنانه
قطعة قماش ملفوفه كً ال ٌعض لسانه
 - 2فك مالبس المصاب الضٌقه من صدره و عنقه لتسهل تنفسه
 - 3بعد أنتهاء فترة النوبه ٌوضع المصاب ممدداً على جانبه
لتجنب رجوع القًء أو الزبد الى الممر الهوائً التنفسً  ،و ٌجب
ان ال تتركه ٌعاود السٌر فقد ٌكون عرضه لألصابه بنوب ٍة أخرى
إذا بذل مجهوداً ..
 – 4ال ُتزعج المرٌض أو تسأله
 – 5إستدع األسعاؾ فً الحاالت التالٌه :
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 أذا كانت تلك النوبه ألول مره أذا استمرت النوبه ألكثر من خمس دقائق أو تكررت بشكلمتوالً بذات الوقت
 اذا كانت النوبه قد حدثت فً الماء 0كحوض سباحه او فًالنهر)

ضـات الحٌوانات :
َع ّ
ؼالبا ً ما تكون عضّة الحٌوان األلٌؾ صؽٌره و ٌمكن معاملتها
كجروح بسٌطه  ،حٌث ٌُنظؾ مكان العضه لكً ال ٌتلوّ ث
بالجراثٌم الموجوده بفم و اسنان الحٌوان و البشر مع اعطاء
المصاب حُقنه مضاد الگ ّزاز ( أنتً تٌتانوس)  ،ثم ٌُعرض على
الطبٌب
ضة الكلب فالتعامل معها مختلؾ  ،و ٌجب تجنبها بعدم
أما ع ّ
ً
الٌفة و نظٌفه)  ،فقد ٌكون مُصابا ً
التقرب من الكالب (و إن بدت
بالجرب أو بالكلب أي ما ٌُدعى بالسُعار ..و ٌنتقل هذا المرض عن
طرٌق العض
و هو مرض ُممٌت أذا لم ٌُعالج  ..لذا ٌتوجب نقل المصاب بعضّة
كلب الى المستشفى بعد تنظٌؾ مكان العضّه و إٌقاؾ النزٌؾ ..
اعراض و عالمات الحٌوان المسعور :
ٌ – 1سٌل لُعابه أحٌانا ً
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ٌ – 2كون سرٌع الهٌاج أو هادئا ً بصوره ؼرٌبه ( أي أحد
حالتٌن متضادتٌن)
 – 3قد ٌكون مشلوالً جزئٌا ً
لعضة الحٌوان :
األسعافات األولٌه
ّ
 أذا كان الجرح ٌنزؾ بؽزاره فأؼسله بالماء و الصابون أوقؾ النزؾ و ضع علٌه مطهّر للجروح أنقل المصاب الى المستشفىسعار) ،
و من الضروري التعرّؾ على مرض داء ال َكلَب ( ال ُ
و هو مرض خطر جداً ٌنتقل لألنسان عن طرٌق لُعاب
الحٌوانات المُصابه به كالخفافٌش و القطط و الكالب و
الثعالب و حتى األبقار  ،و تحدث األصابه عندما ٌعض حٌوان
مسعور شخصا ً او ٌلعق جرحا ً مفتوحا ً بجسم األنسان  ،و اذا لم
ٌُعالج المصاب بعضّة الحٌوان المسعور فانه سٌكون مهٌئا ً
لألصابه بمرض السُعار القاتل ..
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لدغـة

العقارب :

ُتسبب لدؼات العقارب الما ً شدٌداً بمكان األصابه مع أحمرار
و فً بعض األحٌان تورّ م قد ٌصاحبه نزؾ بسٌط تحت الجلد
و ٌمكن اسعاؾ تلك الحاالت بتقلٌل األلم بواسطة كمادات بارده
و نقله ألقرب مركز صحً ألعطاءه مخدراً موضعٌا ً ألزالة
األلم مع حقنه مضاده للحساسٌه كالهاٌدروكورتزون ..

لســـعة

الحشرات :

ُتعد لسعة الحشره من األمور البسٌطه التً ال تسبب اٌة مضاعفات
سوى حساسٌه فً منطقة اللسعه حٌث نكتفً بؽسل المكان بماء
بارد لتقلٌل األلم ثم استخدام مرهم م ّ
ُلطؾ  ،و نادراً ما ٌؤدي لسع
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النحل الى حاله خطٌره فبعض األشخاص مصابون بحساسٌه عالٌه
من لسعة النحل  ..و ألسعاؾ حاالت اللسعات نتبع ما ٌلً :
 قم بإزالة شوكة الحشره التً تتركها فً مكان اللسعه وذلك باستعمال ملقط او أبره معقمه
ّ
نظؾ مكان اللسعه بالماء البارد
 ضع كمادة ثلج على مكان اللسعه فً أؼلب األحٌان ال تكون هناك حاجه لعالج طبً وٌُفضّلمراجعة الطبٌب فً حالة وجود تورّ م و أحمرار بمنطقة
اللسعه فقد ٌكون المصاب ممن ٌُعانون حساسٌه مُفرطه من
لسعة الحشرات ..

عضـة الثعبان :
ّ

نادراً ما تؤدي عضّات الثعابٌن الى الوفاة حتى و إن كانت الحٌّـه
سامه ومعظم الوفٌات فً تلك الحاالت تكون بسبب حساسٌة بعض
المصابٌن أو ضعؾ مناعتهم أو ّ
لتأخر تل ّقً العناٌه الطبٌه
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هناك ما ٌُقارب  14نوع من الثعابٌن  ،خمسه من بٌنها سامه
فقط  ،و تختلؾ الجرعه السامه من ثعبان آلخر  ،فضالً عن أن
 %20من عضّات الثعابٌن تكون جافه (بدون ماده سامه)
ضة األفعى  :هناك أعراض موضعٌه
أعراض و عالمات ع ّ
ّ
تتلخص فً وجود جروح بسٌطه و
تحدث فً مكان العضّه
أحمرار و تورّ م و نزٌؾ تحت الجلد .

و هناك أعراض أخرى تحدث فً أماكن بعٌده عن مكان
العضه (فً أجهزة الجسم األخرى) و تتلخص فً :
ّ
 ؼثٌان و تقٌؤ مع ضعؾ و أنقباض سرٌع ومفاجًءلبعض العضالت
 تعرّ ق كثٌؾ و زٌادة أفراز اللعاب -خمول و إزدواجٌه فً الرؤٌا

78
 -هبوط فً ضؽط الدم و ربما توقؾ مفاجًء لعمل القلب

حالة ال َفواق أو الشهقه أو ما ُتس ّمى باللهجه
ّ
بالزغطه ولدى العراقٌٌن بأم العوافً
المصرٌه

ال ُتعرؾ كل مسببات تلك الحاله لكن مٌكانٌكٌتها تكون كحالة
مفارقه داخل الجهاز التنفسً  ،فمن ناحٌة تستعد عضالت
القفص الصدري للتنفس ومن ناحٌة أخرى ٌواجه الهواء الداخل
للرئتٌن إؼالق مفاجًء للبلعوم  ،مما ٌتطلب من العضالت
القٌام بمجهود مضاعؾ إلدخال الهواء الى الرئه لكنه ٌصطدم
بالبلعوم المُؽلق فٌنتج عن ذلك صوت الفواق (الشهقه) ومن
المعتاد أن تستمر تلك الحاله لمدة دقٌقتٌن أو ثالثه ثم تختفً
تلقائٌا ً دون أي ّ
تدخل أما إذا استمرت لساعه أو اكثر فتكون
األسعافات األولٌه كما ٌلً :
 إسق المرٌض قلٌالً من الماء البارد أو إجعله ٌبتلع قطعهثلج صؽٌره
 إجعل المرٌض ٌتناول قطعة س ّكر إطلب من المرٌض ان ٌحبس التن ّفس بأقصى ما ٌستطٌعهمن فتره  ،و هذا ؼاٌة ما ٌمكنك فعله  ،و سٌكون ذلك
مُعجّ الً ألنتهاء تلك الحاله
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الغصـه ( ال َ
ش ِرقان بتسمٌته المصرٌه)
ّ
هً تو ّقؾ مفاجًء فً عملٌة التنفس نتٌجة دخول جسم ؼرٌب
أو قطعه من الطعام اسفل البلعوم أو أعلى الحنجره مما ٌُسبب
أنسداد مجرى الهواء و الطعام  ..و ٌكون ر ّدة الفعل الطبٌعٌه
للمصاب بأن ٌضع راحة ٌده حول عنقه كأشاره لطلب النجده
من اآلخرٌن .
و قد تحدث الوفاة خالل اربع الى  6دقائق إذا لم ٌتم إسعافه
األسباب المؤدٌه للؽصّـه :
 محاولة بلع قطع كبٌره من الطعام دون تقطٌعها ومضؽهاجٌداً
 شرب المواد الكحولٌه و المواد المخدره قبل األكل أو أثنائه ،فالمواد الكحولٌه ُتخدر و ُتضعؾ العضالت المساعده
على البلع ..
 إستعمال أطقم األسنان الصناعٌه ألنها تجعلنا نفقداألحساس بحجم اللقمه أثناء المضػ و البلع
 التكلّم بأنفعال أو الضحك أثناء األكل المتسرّ ع المشً أو اللعب و الركض مع وجود أشٌاء داخل الفمالغصه :
أنواع
ّ
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 – 1انسداد مجرى التن ّفس الجزئً :
فً تلك الحاله ٌستطٌع المصاب أن ٌسعل بقوه كردة فعل
طبٌعٌه ألزالة الجسم المتسبب بانسداد مجرى التنفس  ،و
قد ٌُحاول المصاب التنفس محاوالت صعبه لألستنشاق
تبدو لنا بصوت عالً ٌشبه الصفٌر  ،وقد ٌمسك المصاب
عنقه دالله على وجود جسم ؼرٌب

لكن ال ٌبدو علٌه طلب المساعده  ،فً تلك الحاله ال
ّ
تتدخل و شجّ ع المصاب على األستمرار فً السعال لفتح
مجرى التنفّس
اما اذا أستمر السعال فعلٌك نقله للمستشفى أو األتصال
باألسعاؾ الفوري
 – 2أنسداد مجرى التنفس الكلً :
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قد ٌكون األنسداد كلٌا ً و قد ٌتحول األنسداد الجزئً الى
إنسداداً كلٌّا ً لمجرى الهواء  ،وفً هذه الحاله فلن ٌستطٌع
المصاب التنفس أو التكلّم أو السعال  ،و فً بعض األحٌان
قد ٌسعل المصاب سعاالً ضعٌفا ً ؼٌر فعّال و قد ٌصدر عن
محاولة تنفسّه اصواتا ً حاده  ،وفً مثل تلك الحاله أطلب
من المتواجدٌن معك األتصال باألسعاؾ الفوري و إبدأ
أنت بتقدٌم األسعافات األولٌه ....
فأذا كان المصاب واعٌا :
إسأل ُه هل أنت ؼاصّ (شرقان) ؟؟ فإن كان كذلك فإبدأ بما
ٌلً:
 إجعله ٌنحنً لألمام إضؽط عدة ضؽطات بقبضة ٌدك تحت الصدر و فوقمنطقة السرّ ه بقلٌل و تحت الطرؾ السفلً لعظم القص
الذي ٌتوسط القفص الصدري  ،على أن ٌكون أتجاه
الضؽط الى األعلى فً اتجاه الصدر و بسرعه .أوبتلك
الطرٌقه
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 أستمر فً ضؽطات البطن بنفس الطرٌقه حتى ٌتحرّ كالجسم الؽرٌب و ٌلقً به من فمه أو ٌبدأ المصاب بالسعال
 ،و عندئذ أوقؾ الضؽطات و راقبه فقط
إذا كان المصاب فاقدا للوعً  :فً تلك الحاله إبدأ باآلتً
 حاول فتح مجرى الهواء و أفحص التنفس فقد ٌكون بحاجهللمباشره بأعطائه تن ّفسا ً اصطناعٌا ً  ،وعندما ٌصل الهواء
للرئتٌن فسٌعلو صدره و ٌنخفض  ،عندها اعطه نفختان
سرٌعتان
 افحص النبض و التنفس فقد ال ٌصل الهواء الى الرئتٌنفً محاولتك السابقه لوجود انسداد فً مجرى التنفس ،
عندها اضؽط عدة ضؽطات على أعلى البطن باتجاه
الصدر و كرر العملٌه حتى تفتح مجرى الهواء و تخرج
القطعه العالقه
 فً حالة عدم األستجابه علٌك البدء بالتنفس األصطناعً وأنعاش كامل للقلب و الرئتٌن
هذا أذا كنت انت المُسعؾ فماذا ستفعل أنت فً حالة أصابتك
بالغصـه و ال ٌوجد حولك من ٌُساعدك !!!؟؟
ّ
ٌمكنك طبعا ً ان ُتجري لنفسك الضؽطات البطنٌه و كما ٌلً :
 -1ضع قبضة ٌدك من جهة األبهام على أعلى بطنك فوق
منطقة السرّ ه بقلٌل و تحت الطرؾ السفلً لعظم القص
الذي ٌتوسط القفص الصدري
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 -2أمسك قبضة ٌدك بٌدك األخرى و إضؽط من ستة الى
عشرة ضؽطات قوٌه و متوالٌه لٌخرج الهواء من الرئتٌن
دافعا ً بطرٌقه الجسم المُسبب لألنسداد .
 -3تستطٌع كذلك األنحناء لألمام و ضؽط بطنك على حافة
جسم ثابت كظهر الكرسً أو الطاوله مستخدما ً تلك
األدوات بدٌالً عن قبضتً ٌدٌك..
أما اذا كان المصاب طفال أو رضٌعا فسٌكون األسعاؾ األولً
اسهل على المُسعؾ و ّ
ٌتلخص عمله فً الخطوات التالٌه :
 – 1حمل الطفل على الذراع بحٌث ٌكون وجهه الى األسفل و
رأسه فً موضع منخفض عن صدره
ٌُ – 3ضرب الطفل عدة ضربات على أعلى الظهر  ،بعدها
ٌُعدل وضعه بحٌث ٌكون مستلقٌا ً على ظهره بوضعه على
فخذ المُسعؾ و ٌُسند رأس الطفل بٌد المسعؾ
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ٌُ – 4فتح فم الطفل لرؤٌة أي جسم ؼرٌب و أزالته لفتح
المسالك الهوائٌه للتنفس

دخول جسم غرٌب بالعٌن :
فً حاالت نادره قد تدخل أحدى شعٌرات رمش العٌن أو جسما ً
ً
مسببة بذلك تهٌجا ً و زٌاده فً افراز الدمع الذي
ؼرٌبا ً الى العٌن
هو وسٌله ذاتٌه ألخراج الجسم الؽرٌب  ،و قد ال تنفع تلك الوسٌله
و ٌستوجب تدخلنا عندها ..
فً البدء نوصً بعدم فرك العٌن نهائٌا ً و إن إمكن عدم لمسها اٌضا ً
فان الفرك او الضؽط علٌها حتى لو كان خفٌفا ً سٌتسبب فً ؼرز
الجسم الؽرٌب فً كرة العٌن و بالتالً ٌصعب استخراجها فضالً
عن انه سٌتسبب بخدوش فً قرنٌة العٌن و منضمتها
 - 1عند محاولة استخراج الجسم الؽرٌب نضع على أعلى الجفن
العلوي عود ثقاب و نقلب الجفن العلوي علٌه  ،فاذا أمكننا مشاهدة
الجسم الؽرٌب سنقوم بإزالته بأستخدام طرؾ مندٌل مبلل أو ماسحه
قطنٌه مُبتلّه ( المُعده لتنظٌؾ األذن) او بطرؾ قطعة مندٌل ورقً
مُبتل
 – 2الطرٌقه األخرى هً بأمالة رأس المصاب الى أحد الجانبٌن و
بأن تجعل عٌنه مفتوحه جٌداً و ذلك بالمباعده بٌن جفنً العٌن
بأستخدام اصبعٌن من اصابعك  ،ثم إستخدم ّ
قطاره للعٌن أو كوبا ً
من الماء لتؽسل العٌن من زاوٌة العٌن بجهة األنؾ الى الجهه
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الخارجٌه األخرى  ....و أذا لم تنفع تلك الطرٌقه أٌضا ً فعلٌك
بتؽطٌة العٌن بضماده من الشاش و الذهاب لطبٌب العٌون
 – 3إذا تعرضت العٌن ألي ماده كٌماوٌه فقُم بؽسل العٌن بماء
نظٌؾ و بشكل متكرر لمدة عشرة دقائق على األقل  ،و ال تحاول
فرك العٌن و ال تستخدم أٌة قطره من قطرات العٌون بدون مشورة
الطبٌب

إلتهاب الزائده الدودٌه الحاد :

الزائده الدودٌه هً عضو من أعضاء الجسم الداخلٌه ٌشبه األصبع
و ٌوجد فً منطقة التقاء األمعاء الدقٌقه بالؽلٌضه فً أسفل الجزء
األٌمن من البطن  ،و على الرؼم من ان الزائده الدودٌه ال تقوم بأي
دور حٌوي و ال ُتعرؾ لها وظٌفه محدده إال أنها عرضه لأللتهاب
ً
ملوثة باقً
 ،و أذا لم ٌُتخذ األجراء الصحٌح عند التهابها فقد تنفجر
اعضاء الجسم داخل البطن مما ٌُزٌد فً خطورتها و صعوبة
عالجها و التً قد تؤدي الى الموت عند اي تقصٌر او أهمال ..
لذا ٌُعتبر التهاب الزائده الدودٌه من الحاالت الطارئه التً ٌنبؽً
بدء المساعده الطبٌه فٌها بسرعه  ،و ال توجد خطوات محدده ٌمكن
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أن ٌقوم بها المُسعؾ من أجل تخفٌؾ اآلالم  ،و تجدر األشاره الى
بعض أعراض و عالمات الزائده الدودٌه لؽرض عدم اهمال الحاله
عند مالحظتها
 وجود الم فً الجانب األٌمن من اسفل البطن و الذي ٌكونبداٌته فً وسط البطن حول السره قبل ان ٌنتقل الى الجهه
الٌمنى .
 ُنالحظ أن األلم ٌزداد مع الحركه أو مع التنفس العمٌق والعطاس أو بلمس الجانب األٌمن للبطن .
-

قد ٌصاحب تلك األعراض الشعور بالؽثٌان أو التقٌؤ

 بما ان الحاله التهابٌه فأنها ستكون مصحوبه بأرتفاع درجةالحراره
 عندما تضؽط على جانب البطن بأصابعك (المرٌضُستلق على ظهره) و تستمر بالضؽط ثم ترفع أصابعك
م ٍ
بشكل مفاجًء ُتالحظ أن المرٌض ٌتألم بشده و قد ٌقفز من
شدة األلم  ،فالؽازات الموجود فً األمعاء ستؽٌر مكانها
ً
ثانٌة عند رفعك الضؽط عن
نتٌجة ضؽط أصابعك و تعود
البطن مما ٌتسبب بحركه مفاجئه لألمعاء و بالتالً للزائده
الدودٌه فٌحدث هذا األلم الشدٌد  ،عندها ٌجب األسراع
بنقله الى المستشفى مع مراعاة ما ٌلً :
 عدم أعطاء المرٌض ملٌنات أو حقنه شرجٌه للتخلص مناألمساك إن كان ٌُعانً منه فقد ٌتسبب ذلك بأنفجار الزائده
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 عدم أعطاء المرٌض أدوٌه مضاده للمؽص  ،ألن بعضاعراضها التً تسهّل من تشخٌصها من قبل الطبٌب
ستختفً مما ٌُزٌد األمر صعوبه
 ال تسمح للمرٌض بتناول األطعمه و السوائل فقد ٌحتاجللخضوع لتداخل جراحً سرٌع تحت التخدٌر العام

مساعدة الحامل على الوالده الطبٌعٌه :
فً حاالت نادره تشاء الظروؾ أن تلد األم فً المنزل فال مجال
للذهاب للمستشفى لبعده مثالً اوألنقطاع ال ُسبُل فكٌؾ تتصرؾ
المُسعفه فً مثل تلك الحاالت ؟؟
عندما تشعر االم الحامل أن ساعة الوالده قرٌبه جداً جداً فمن
األفضل إبقائها فً المنزل و إحضار مُسعفه  ..و البدء باألجراءات
التالٌه :
 أعطائها الكثٌر من السوائل كالعصٌر و الماء و الشايّ
حثـها على قضاء الحاجه و التبول كل ساعه تقرٌبا ً
 رفع معنوٌاتها بالحدٌث معها و طمأنتها  ،و ٌجب ان الٌظهر األرتباك على المسعفه
فذلك سٌزٌد من قلق و خوؾ األم الحامل
 إفهام األم الحامل على أن البكاء أمر طبٌعً فً الوالده وعلٌها أن ال تخجل منه و ال ُتحرج من التعبٌر عن
أحاسٌسها و آالمها بالبكاء
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تجهٌز سرٌرالتولٌد :
توفٌر سرٌر عرٌض ٌوضع علٌه فراش مؽطى بؽطاء بالستٌكً
او ناٌلون و وساده كبٌره لتسند ظهرها
الطلق و خروج راس الطفل :
( )1المرحله األولى هً األصعب و األطول  ،وهً إنتفاخ
عنق الرحم بشكل واسع ٌكفً لخروج الطفل
( )2عندما تشعر الحامل برؼبه شدٌده جداً للدفع فهذا ٌعنً ان
عنق الرحم قد توسّع و انفتح بشكل تام و تلك هً المرحله
الثانٌه من الطلق  ،فً نفس الوقت قد تصدر بعض
األصوات الشبٌهه بأخراج الؽازات
( )3مع الدفع المتواصل ٌخرج المولود خالل وقت أقصر من
مرحلة الطلق األولى
( )4عندما ٌقترب خروج رأس المولود تبدأ المنطقه حول
المهبل فً النتوء الى الخارج  ،حتى ٌبرز رأس المولود و
ٌصبح مرئٌا ً .وفً تلك األثناء ُتنصح األم بتخفٌؾ ح ّدة
الدفع حتى ٌنزلق المولود الى الخارج  ،و ُتذكر األم أن ال
تدفع بشده حتى و إن كانت ترؼب فً ذلك (و هذا مهم
جدا للمولود) ألن اؼلب حاالت الفتق لدى الرضع هً
بسبب الدفع الشدٌد لألم
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( )5تحسس رأس الطفل بعد خروجه كامالً بأصابع المسعفه
(التً تلبس كفوؾ مطاطٌه ) للتأكد من عدم التفاؾ الحبل
السري على عنق المولود و تخلٌصه منه بهدوء و لطؾ و
بدون أرتباك ..
( )6ستحتاج األم لمعاودة الدفع بعد خروج رأس الطفل كامالً و
ذلك ألخراج باقً جسم المولود  ،وفً حالة عدم خروج
باقً جسمه فتمسك المُسعفه رأس المولود لتحنٌه الى

91
األسفل ألخراج األكتاؾ  ،و بعدها سٌنزلق باقً جسمه
بسهوله.
( )7بعد أكتمال خروج الجنٌن ستخرج الكثٌر من السوائل
الممزوجه بالدم
( )8فً حالة عدم خروج الجسم بعد ثالث محاوالت دفع  ،تقوم
المُسعفه بألقاء األم على ظهرها على السرٌرمع وضع
وسادتٌن تحت مؤخرة األم ثم تجمع ركبتً األم بأتجاه
صدرها و تدفع بقوه حتى ٌخرج بقٌة الجنٌن .

س ّري :
قطع الحبل ال ُ
ٌجب التأنً و العناٌه فً عملٌة قص الحبل السُري و من
الضروري أتباع ما ٌلً
 الحرص على عدم سحب الحبل السُري بش ّده (سواء منطرؾ المشٌمه – جهة األم -أو الجهه المرتبطه بالمولود)
 وضع المولود بالقرب من األم لتالفً سحب و شد الحبلالسري  ،ثم ٌُمسك الحبل السري بٌن أصابع المُسعفه و
تتحسس نبضات قلب المولود بٌدها  ،و بعد عشرة دقائق
سٌتو ّقؾ النبض فً الحبل .
 بعد توقؾ النبض فً الحبل السري تبدأ المُسعفه بعملٌةقص الحبل فتربطه بسلك نحٌؾ أو خٌط قوي على بعد 3
سنتمتر من بطن المولود
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 تترك مسافة ستة سنتمترات أخرى و ُتربط السرّ ه بسلك أوخٌط آخر
 ٌكون القص بمقص نظٌؾ مع ّقم و فوق العقدة األولى (علما ً أن القص لٌس مؤلما ً ال لألم و ال للمولود ألن تلك
المنطقه خالٌه من الخالٌا العصبٌه)

العناٌه بالمولود :
( )1فً الؽالب ٌبدأ المولود بالبكاء فً الحال  ،أما فً حالة
عدم بكاءه فٌجب تدلٌك ظهره بقوه تتناسب و هشاشة
المولود
( )2فً حالة عدم بكاءه بعد التدلٌك ٌ ،وضع الولٌد على ظهره
و تضع المُسعفه أصابعها على مؤخرة رقبته (بٌن الرأس و
األكتاؾ) و ترفع رقبته قلٌالً لتفتح مجرى هواء التنفس
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( )3إن الحكمه من سماع بكاء الطفل هو معرفة أنه بدأ عملٌة
التنفس  ،و إن تأكدنا من ذلك بدون بكاءه فال داعً لتلك
الخطوات فالمطلوب فقط التأكد من سالمة تنفسه
( )4اذا بدأ لون وجه المولود بالتحول الى الزرقه ٌ ،جب
األسراع فً تنظٌؾ فم و أنؾ المولود بقطعة شاش او
قماش نظٌؾ  ،و اذا استعصى أستخراج السوائل من فمه
فٌجب األستعانه بسرنج لسحبها
( )5اآلن ٌحتاج الولٌد الى الدفًء لذا ٌ ّ
ُؽطى بمنشفه نظٌفه جافه
وٌ ّ
ُؽطى راسه بلفافه أو قبعه قطنٌه ل ُتبقٌه دافئا ً  ،و من
األفضل أن تأخذ األم ولٌدها لحضنها ل ُتبقٌه دافئا ً و أهم من
ذلك ل ُترضعه

خروج المشٌمه :
 بعد قطع الحبل السري ٌوضع الطرؾ الموصول بالمشٌمهفً وعاء واسع ٌحتوي على كمٌه كافٌه من قطع القماس و
ٌوضع تحت المهبل
 ٌُطلب من األم الجلوس و البدء بالدفع لتخرج المشٌمه،عندها ستخرج معها الكثٌر من السوائل و الدم
 البدء بتدلٌك بطن األم تدلٌكا ً قوٌا ً نسبٌا ً و تحت منطقةالسُرّ ه  ،هذا األجراء مؤلم نسبٌا ً لكنه ضروري  ،فً
الؽالب ٌكون الدم الؽزٌر قد توقؾ و خرج دم متوسط
الكثافه  ،وفً حالة عدم توقؾ النزؾ الؽزٌر أو فً حالة
ً
ثانٌة ُتكرر عملٌة التدلٌك للبطن
توقفه لبرهه ثم معاودته
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 ٌُعد خروج المشٌمه من رحم األم بأنه المرحله الثالثه واألخٌره من الطلق ..

تنظٌف

األم :

( )1بعد خروج المشٌمه و توقؾ النزؾ قد تحتاج األم الى
بعض المسكنات  ،فباألمكان أعطائها قرصٌن من
الباراسٌتامول كل ثالث ساعات  ،كما ٌُستحسن وضع
كمادات بارده على المهبل و منطقة الشرج
( )2تقدٌم العصٌر و الحلٌب و بعض األكل الخفٌؾ
( )3األنتباه لها و مراقبتها عند مؽادرتها لفراشها كذهابها
للحمّام فقد تشعر بدوار شدٌد مُحدثا ً لها حالة إؼماء  ،لذلك
ٌجب أن تقؾ مُمسكه بسرٌرها قبل البدء بالسٌر
( )4بعد ساعتٌن ٌمكنها األستحمام و ٌجب التأكٌد على
-

أن تكون قد تناولت طعاما ً

 أن ال ٌكون لدٌها شعور بالدوار -أن ترافقها أحدى النساء فً إستحمامها األول بعد الوالده ..

راجٌا لكم السالمـه
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