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اإلسعافات األولية

كيف تسعف شخص "التوى كاحله"؟



كيف تسعف حالة نوبة 
انخفاض السكر؟

كيف تسعف حالة الغصة؟

كيف تسعف شخص "التوى كاحله"؟

خرافات في اإلسعافات األولية 

حقيبة اإلسعافات األولية 

لماذا اإلسعافات األولية مهمة؟

أرقام اإلسعاف بكل دول الخليج 
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ماذا تفعل في حال رؤيتك لمريض 
أصيب بنوبة انخفاض السكر؟ 
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طبق قاعدة الـ 15
(15 جرام من السكر خالل 15 دقيقة)

نصف كوب عصير
 ملعقة عسل

3 مالعق سكر 
مذابة في الماء

أعطي المحلول 
للمريض ومن ثم انتظر 

لمدة 15 دقيقة
وقم بقياس مستوى 

السكر في الدم

إذا عاد الدم لمستواه الطبيعي 
قم بإعطائه وجبة خفيفة

وإن استمرت المشكلة كرر العملية 
مرة ثالثة واتصل على الطوارئ

إذا لم يعد الدم لمستواه 
الطبيعي قم بتطبيق 
قاعدة الـ 15 مرة ثانية

أو

أو



كيف تتصرف إذا واجهت حالة 
شخص أصيب بغّصة؟ 
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إذا كان المختنق بالغصة 
واعيًا ويتنفس حفزه 

ليبدأ بالسعال ويتخلص 
مما يعيق تنفسه

قف خلف 
المختنق

ضع قبضتك خلف السرة
وكأنك تحاول رفعه

ابدأ بسحب قبضتك 
قم بأداء عملية اإلنعاش  بقوة لألعلى

القلب الرئوي

وإن فقد المصاب وعيه

أما إذا كان المختنق 
غير قادر على الحديث 

أو التنفس

قم بثني يديك على 
شكل القبضة 



كيف تسعف شخص
"التوى كاحله"؟
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تأكد أن الشخص في 
وضعية مريحة

1

2

3

4

قم بوضع كمادة باردة على 
مكان اإلصابة

حاول أن تستخدم ضمادة 
ضاغطة لتخفف من التورم

ارفع الجزء المصاب إن 
أمكن للحد من التورم



خرافات في
األولية اإلسعافات 
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إرجاع الرأس للوراء يساعد على 
إيقاف الرعاف.

إرجاع الرأس للوراء يتسبب بابتالع الدم 
مما قد يؤدي إلى الغثيان والتقيؤ

 يجب وضع كمادة دافئة على 
االلتواءات لتخفيف حدة األلم.

قد تتسبب الحرارة بازدياد االنتفاخ 
واأللم، لذا يلزم وضع كمادة باردة 

لتخفيف األلم واالنتفاخ.

يجب تقييد المصاب بنوبة صرع 
حتى ال يؤذي نفسه.

تقييد المصاب بنوبة صرع قد يتسبب 
بإصابات بالغة على المصاب



األولية اإلسعافات  حقيبة 

.life

يجب أن تحتوي حقيبة اإلسعافات األولية على األدوات التالية

دليل
اإلسعافات األولية

دليل
اإلسعافات األولية

شاش معقم
بأحجام مختلفة
شاش معقم

بأحجام مختلفة

صابون أو مطهر سريعصابون أو مطهر سريع

قفازات بالستيكيةقفازات بالستيكية

كمادات باردة
سهلة االستعمال

كمادات باردة
سهلة االستعمال

بطانية طوارئبطانية طوارئ

مسكنات لأللممسكنات لأللم

أدوية مضادة لإلسهالأدوية مضادة لإلسهال

أداة فم إلجراء
  CPR إنعاش القلب والرئة

أداة فم إلجراء
  CPR إنعاش القلب والرئة

شريط وضمادات الصقة 
بأحجام متنوعة، وقطع 
ضمادات مرنة ومتفرقة 

ومناديل ورقية.

شريط وضمادات الصقة 
بأحجام متنوعة، وقطع 
ضمادات مرنة ومتفرقة 

ومناديل ورقية.
كريم مضاد حيويكريم مضاد حيوي

مقياس حرارةمقياس حرارة

مقص حاد وملقطمقص حاد وملقط

محلول ملحي
لتنظيف الجروح
محلول ملحي

لتنظيف الجروح

مسحات كحولية
أو إيثيل الكحول
مسحات كحولية
أو إيثيل الكحول

عقاقير لعالج
نوبات الحساسية

عقاقير لعالج
نوبات الحساسية
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اإلسعافات لماذا 
مهمة؟ األولية 

ألن في أفضل األنظمة الصحية 
بالعالم، متوسط الوقت الذي 

يحتاجه اإلسعاف للوصول للحالة 
الطارئة هو 10 دقائق وفي حاالت توقف القلب فإن الدماغ يستمر 

بالعمل حتى يموت (وفاة دماغية)، متوسط 
وقت إنقاذ الدماغ قبل وفاته هو 6 دقائق

لذلك فوجود شخص يستطيع 
القيام بعمل إنعاش قلبي رئوي؛ 

قد ينقذ حياة المصاب
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9999997112999

998999195

أرقام االسعاف
في الخليج العربي



اإلسعافات األولية
.life

https://bit.ly/335P4bu


اضغط هنا
و شارك الملف على تويتر

خل غيرك يستفيد

Tweet
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https://bit.ly/37g3ZkT


لإلطالع على المزيد
من الفيديوهات التوعوية

اضغط هنا
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http://bit.ly/jfhjd7575



