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CONSCIOUS & BREATHING

واعي ويتنفس

.التحقق من النبض•

.معالجة االصابات•

.طلب المعونة عند الحاجة•





.التحقق من الفم اذا كان فيه عوائق•



Unconscious but Breathing

غائب عن الوعي لكنه يتنفس

.وضعه في وضعية التحسن•

.التحقق من النبض•

.معالجة اي اصابة تهدد الحياة•

.باالسعافاالتصال •

راقب المصاب•



RECOVERY POSITION

وضعية التحسن
اجعله يستلقي على الجانب.

 ائيالهولفتح المجرى ارفع الذقن الى االعلى.

وضع اليد اسفل الخد.



NOT BREATHING

عدم وجود تنفس

جود التأكد من و)التحقق من جريان الدم في االوعية الدموية  •

(.النبض







Not Breathing no Pulse

اليتنفس وال يوجد نبض

.ضغطات على الصدر واعطاء النفس لمدة دقيقة وااحدة•

.التحقق من التنفس والنبض•

.االتصال باالسعاف•



Cardiopulmonary Resuscitation 

اإلنعاش القلبي الرئوي







RESCUE BREATHS 

قبلة الحياة

.التحقق من ان مجرى الهواء مفتوح•

(.قرصه)الضغط على االنف •

.اخذ نفس قوي ثم وضع الشفاه على فم المصاب•

.النفخ حتى يرتفع الصدر•

.عند ازالة الفم، ينخفض الصدر•











Pressure on the chest 
ضغطات الصدر

.يجب ان تكون مرافقة لقبلة الحياة•
عظم الضغط بباطن اليدين على مسافة اصبعين الى االعلى من•

.القص للقفص الصدري
عقد االصابع، الذراعين مستقيمين و االصابع مرفوعة عن•

.الصدر
سم ، ثم التوقف مع بقاء اليدين في 5-4الضغط الى االسفل •

.مكانهما
مرة30اعدها •
.اعط نفسين•
ضغطة لكل نفسين وتكررهذه العملية خمس30استمر باعطاء •

.مرات



























Strange Picas  In Wound

اجسام غريبة في الجرح

.اتركها في مكانها•

.وضع ضغط ثابت على الجانبين•

.رفع واسناد الساق•

.تغطية الجرح والجسم الغريب برفق بضماد معقم•



























اصابات العمل في حقل االكهرباء 

من مجموع الحوادث الصناعية المميتة% 4



االسعافات األولية لحاالت الصدمة الكهربائية

ذ عن اغالق الدائرة الكهربائية وابعاد المصعوق والمسعف اوالمنق•

ع ازالة المصدر باستخدام وسائل غير موصلة للتيار الكهربائي م

.المالبس او األغطية المدخنة

اً ومنها في حاالت الصعق الشديدة والتي تتطلب تداخالً عالجي•

حتمال الحروق الواسعة والمتقدمة واضطرابات القلب والتنفس وا

رب االصابة الداخلية يتوجب االسراع في نقل المصاب الى أق

.مستشفى مع العناية الفائقة لتجنب المضاعفات



االسعافات األولية لحاالت الصدمة الكهربائية 

بالجروح والحروق السطحية العناية •

.لوثوالتأكيد على حماية األنسجة من الت

قدم اسعاف الدورة الدموية والتنفس كما ت•

.سابقاً 



Shock   الصدمة

.وجه شاحب•

.برودة الجسم مع تعرق الجلد•

.تنفس سريع وغير عميق•

.نبض سريع  وضعيف•

التثاؤب•

التنهد•

الغياب عن الوعي•



Treatment Of Shock

عالج الصدمة

.استلقاء المصاب على االرض مع رفع واسناد الساقين•

.الحفاظ على حرارة الجسم•

.اليجب اعطائهم غذاء او ماء•

.وضعهم تحت المراقبة•

.اعطائهم الكثير من الطمأنينة والدعم•



Poisoningالتسمم

:هو مادة تسبب أذى لخاليا الجسم وتاثيرها •

حاد •

مزمن •

أنواع السموم •

الغازية والسائلة و الصلبة•



قواعد عامة إلسعاف السموم

س انقاذ الجسم من تاثير السم بابعاده عن الجسم او بالعك•

استعمال المواد المضادة للسموم•

اسعاف االضرار والتخريبات المصاحبة •

اب يجب معرفة نوع السم عن طريق الرائحة اللون او استجو•

المريض او تحليل قئ المصاب او األدوات



Fractures   الكسور

.اعط الراحة واالسناد•

.تثبيت واسناد الساق المصابة•

.السيطرة على النزيف•

.تضميد الجرح وما حوله•



.وضع وسادة بين الركبة والكاحل–الساق المكسورة •

.عمل تجبيرة•

.تضميد الساق الصحيحة مع الساق المكسورة•

.تعلق لتسند بالقرب من الجسد–الذراع •

.ال تعطي المصاب طعام او شراب•

.مراقبة المصاب من حالة الصدمة•



SUPPORT THE LIMB

اسناد االطراف


