
 حسين احمد. م

ة   اولي  ل ا ات   لاسعاف  ا ات   اساسي   





 تعريف االسعافات االولية

هٍ انؼُبَخ وانشػبَخ االونُخ وانفىسَخ انًؤلزخ انزٍ َزهمبهب انفشد َزُجخ 

رؼشظه انًفبجئ نذبنخ صذُخ غبسئخ ادد انً انُضَف او انجشوح او 

انخ الَمبر دُبره ورمذَى انشػبَخ انطجُخ انًزخصصخ ... انكسىس او االغًبء 

 نه ثىصىل انطجُت او ثُمهه انً الشة يسزشفً او ػُبدح غجُخ  



 اهذاف االسؼبفبد االونُخ

منع تدهور حالة 
 المصاب

الحفاظ على حٌاة 
 المصاب

مساعدة المصاب 
 على الشفاء



 يجبدئ فٍ االسؼبفبد االونُخ

 الَؼزجش انًصبة يُزب نًجشد صوال يظبهش انذُبح يضم انزُفس او انُجط -1

 انسُطشح انزبيخ ػهً يىلغ انذذس  -2

 اثؼبد انًصبة ػٍ يشكض انخطش  -3

 االهزًبو ثؼًهُبد انزُفس االصطُبػٍ واَؼبش انمهت وانُضَف وانصذيخ -4

 انؼُبَخ ثبنذبنخ لجم َمههب انً انًسزشفً -5

 االهزًبو ثشادخ انًصبة  -6

 االهزًبو ثذفع كبفخ انًؼهىيبد ػٍ انذبدس واالجشاءا انزٍ ارجؼذ -7

  



 انًسؼف

ثبنًصبة انؼُبَخ االونُخ و َمىة ثزمذًَبالسؼبفبد هى انشخص انزٌ 

!! او يٍ رؼشض نذبنخ يشظُخ يفبجئخ ثششغ اٌ َكىٌ يؤهال   



 يسؤونُخ انًسؼف االونٍ

رمُُى ورشخُص سشَغ نهذبنخ ويؼشفخ االسجبة -1  

فذص انًصبة ثبنكبيم واالهزًبو ثبالصبثخ كجُشح كبَذ او صغُشح  -2  

رمُُى انًؼبنجخ انفىسَخ انًُبسجخ دست االصبثخ او انًشض -3  

َمم انًصبة انً انًسزشفً دست دبنخ انًصبة  -4  
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CONSCIOUS & BREATHING 

 واعً وٌتنفس
.التحمك من النبض•   

.معالجة االصابات•   

.طلب المعونة عند الحاجة•   





 .التحقق من الفم اذا كان فيه عوائق •



Unconscious but Breathing 

 غائب عن الوعً لكنه ٌتنفس

.وضعه فً وضعٌة التحسن•   

.التحمك من النبض•   

.معالجة اي اصابة تهدد الحٌاة•   

.االتصال باالسعاف•   

رالب المصاب•   



RECOVERY POSITION 
 وظؼُخ انزذسٍ

 .اجؼهه َسزهمٍ ػهً انجبَت 

 .اسفغ انزلٍ انً االػهً نفزخ انًجشي انهىائٍ 

 .وظغ انُذ اسفم انخذ 







Not Breathing no Pulse 

 الٌتنفس وال ٌوجد نبض

.واحدةضغطات على الصدر واعطاء النفس لمدة دلٌمة •   

.التحمك من التنفس والنبض•   

.االتصال باالسعاف•   



Cardiopulmonary Resuscitation 

 اإلَؼبش انمهجٍ انشئىٌ





 االَؼبش انمهجٍ انشئىٌ

 انهذف هى اػبدح انذوسح انذيىَخ نًُغ 

 يىد خالَب انذيبؽ ػٍ غشَك انعغػ 

 ػهً ػعهخ انمهت يٍ انخبسط  



 انزذنُك انمهجٍ 
ورنك ثبنعغػ انًزىانٍ ػهً انمفص انصذسٌ وثبنزبنٍ انعغػ ػهً ػعهخ انمهت -1  

يشح فٍ انذلُمخ ورنك  100انعغػ انًزىانٍ ػهً انضهش االسفم يٍ ػظًخ انصذس ثزىارش  -2

سُزًزش ثشكم يُزظى وػهً يُزصف انصذس يغ االثزؼبد اصجؼٍُ ػٍ انذذ االسفم  5-4ثؼًك 

 نهؼظًخ 

انىظؼُخ انسهًُخ هٍ فٍ كىٌ رساع انًسؼف يسزمًُخ ويذودح وفٍ وظغ ػًىدٌ رًبيب ػهً  -3

 انصذس وانعغػ َزى ػٍ غشَك رذشَك انجزع 



RESCUE BREATHS 

 لجهخ انذُبح

.التحمك من ان مجرى الهواء مفتوح  

(.لرصه)الضغط على االنف •   

.اخذ نفس لوي ثم وضع الشفاه على فم المصاب•   

.النفخ حتى ٌرتفع الصدر•   

.عند ازالة الفم، ٌنخفض الصدر•   



































Strange Picas In Wound 

َجخ ٍف انجشحجسبو ا.  غش

هب•   .ارشكهب ٍف يكَب

َجٍُ•   .وظغ ظغػ صبثذ ػًه انجب

ُبد انسبق•   .سفغ واس

ًبد يؼمى•   .رغطُخ انجشح وانجسى انغشَت ثشفك ثع



























اانكهشثبءانؼًم فٍ دمم اصبثبد   

 

يٍ يجًىع انذىادس انصُبػُخ انًًُزخ%  4  



 االسعافات األولٌة لحاالت الصدمة الكهربائٌة

Treatment Of Shock 

 .عن المصدراغالق الدائرة الكهربائٌة وابعاد المصعوق والمسعف اوالمنمذ • 

الواسعة ومنها الحروق فً حاالت الصعك الشدٌدة والتً تتطلب تداخالً عالجٌاً • 

الداخلٌة ٌتوجب االسراع واحتمال االصابة والمتمدمة واضطرابات الملب والتنفس 

 .مع العناٌة الفائمة لتجنب المضاعفاتألرب مستشفى فً نمل المصاب الى 

 .العناٌة بالجروح والحروق السطحٌة والتأكٌد على حماٌة األنسجة من التلوث• 

 • ً  .اسعاف الدورة الدموٌة والتنفس كما تمدم سابما

 

 



 االسعافات األولٌة لحاالت الصدمة الكهربائٌة

Treatment Of Shock 

استلماء المصاب على االرض مع رفع واسناد السالٌن -1  

الحفاظ على حرارة الجسم  -2  

الٌجب اعطاءه غذاء او ماء  -3  

وضعهم تحت المرالبة  -4  

اعطائهم الكثٌر من الطمأنٌنه والدعم  -5  



انزسًى  Poisoning 

 هو مادة تسبب اذى لخالٌا الجسم وتأثٌرها 

 حاد •

 مزمن•

 انواع السموم 

 الغازٌة •

 السائلة •

 والصلبة•



 لىاػذ ػبيخ إلسؼبف انسًىو

 انماذ الجسم من تاثٌر السم بابعاده عن الجسم او بالعكس•

 استعمال المواد المضادة للسموم •

 اسعاف االضرار والتخرٌبات المصاحبة •

او استجواب المرٌض ٌجب معرفة نوع السم عن طرٌك الرائحة اللون او  •

 تحلٌل 



Fractures انكسىس    

  
.اػػ انشادخ واالسُبد•   

.رضجُذ واسُبد انسبق انًصبثخ•   

.انسُطشح ػهً انُضَف•   

..رعًُذ انجشح ويب دىنه•   



. 

 .وضع وسادة بٌن الركبة والكاحل –الساق المكسورة •

 .تجبٌرةعمل •

 .الساق الصحٌحة مع الساق المكسورةتضمٌد •

 .تعلك لتسند بالمرب من الجسد –الذراع •

 .تعطً المصاب طعام او شرابال •

 .المصاب من حالة الصدمةمرالبة •



SUPPORT THE LIMB 

اسُبد االغشاف   


