
خامسًا : الكـسـور :

نستطيع التعرف على الكسرعن طريق األعراض التالية :

11 وجــود1زرقـــة1وتــورم1حـول1منـطـقــة1الكـسر1..
21 شعـور1المصاب1بـألـم1شديد1عنـد1تحريك1الطرف1المكسور1..
31 وجــود1تشـــوّه1ٍفــي1العـضــو1المكـسـور1..
41 وجــود1نـزيـف1مصــاحب1للكـسر1المفـتــوح1..

سادسًا : طـرق إسعـاف المصاب الكسور : 

عـــــدم تحــريــك الطـــــرف المكـســور مـــــا أمكـــــن . 1
لمنـــــع حـــدوث أي مضـــاعفـات لـه.

وضـــع جبيـرة مناســبة لتثبيت الطرف المكســور، وذلك . 2
باستخدام  قطعة مناسبة من الخشب.

تثبيت طـرفـي الكســر علـى الجبيـرة، وذلك باستخـدام . 3
الـربـائـط .

اســتخدام عالَّقــة لتثبيــت الطــرف العلــوي المكســور . 4
ووضـعــه ثابتـًا، وذلك لتخفيف األلـم عنـه.

نقل المصاب ألقــرب مـركـز طبـي أو مستشفـى .. 5

فـي حـالة اإلشــتبـاهِ بكـســر في الـعمود الفقـري  يجب . 6
عـدم تحــريك المـصـــاب مــا أمكـن، ونقـله للمستشفـى  
بـأســـرع وقت ممكن، إما بحمله ونقله على لوح خشبي 

مستقيم أو نقـله بــواسطــــة أربـعـة أشخـاص .
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بالتعاون مع الهالل االحمر القطري



االسعــافــات األوليــة

    إن اإللم���ام بك�يفي���ة إج�������راء اإلس��ع��اف��ات األولي����ة 
للمص��اب حت��ى يت�م نقل�ه إل��ى المستش��ف��ى أو اس��تدع�اء 
الطبي��ب ي���ؤدي ب���إذن الم�ول���ى إل���ى منع تده���ور حالت�ه، 
وتف�اق���م إص��ابت����ه، وس��نتن�اول فيم����ا ي�ل����ي األه���داف 
الع���ام����ة لإلس��ع��اف��ات األولي����ة لبع�����ض اإلص���اب�����ات 

الشائع������������������ة.

أواًل : األهـداف العـامـة لإلسعـافـات األوليـة

انق��������������������������اذ الحي����������������������اة .. 1
ال�وق�اي�ة م�ن استم�رار خط�ر اإلص�اب������ة .. 1
المحافظة عل�ى الحي�اة، ومقاومة اإللتهابات .. 2

ثانيًا : القـواعـد العـامـة لإلسعـافـات األوليــة 

إبق�����اء المص������اب م�م���������������������ددًا .أ. 
ف�ي حال��ة الت�أك�د م�ن نوعي�ة اإلص�اب��ة التحرك�ه أكث�ر ب. 

م�ن الح�رك����ات الض���روري�������ة.
طمئن������ة المص������اب، والعم���������ل عل������ى راحت�������ه ت. 

ق���در المستط����������������������اع.
ع�دم لمس الجروح المفتوحة أو الحروق باليد أو بأجسام 	. 

أخرى إال عند الضرورة القصوى.
ع������دم إعط�������اء المص�������������اب  ف��اق����د ال��وع������ي 	. 

أي ش�������������يء ب����الف�������م.
ع�������دم تح�ري���ك المص����اب إذا ك��ان هن���اك احتم�ال ح. 

وج�ود ك�سور حت�ى تعم�ل عل�ى تثبيت�ه.
عن�����د حم����ل المص�����اب دآئم��������ًا إعم����ل عل����ى أن 	. 

تك���ون األق��دام ف����ي المق�دم����ة.
المحافظة عل�ى بق�اء جسم المص����اب دافئ��ًا .د. 

ثالثًا : اإلسعافات األولية الالزمة في حالة النزيف :

الت����أك������د م������ن ح���الة المص�����اب، والت�رك�يز عل��ى . 1
ع��دم وج���ود  ج���روح أخ������رى.

أحض��ر قطع��ة نظيف��ة م���ن القم��اش وضعه��ا عل��ى . 2
ح�افت�ي الج��رح م�ع الضغط  عليها لم��دة رب��ع س��اع��ة 

حت�ى ينقط��ع النزي�ف .

ض�ع المص�اب مس��تلقي�ًا عل�ى ظه�ره م��ع  م�راع�اة ب�أن . 3
تك�ون ق�دمي�ه أعل��ى م�ن مس��ت�وى رأس���ه، ك�م�ا يجب 
وض�ع العض���و المص���اب أعل����ى م���ن مس��توى القل�ب 

م��ع بق�������اء الض�غ�ط عل����ى الج��������������������������رح .

عن�دم�ا يتوق��ف النزيف ع�ن الج�رح إرب���ط الج�رح جيدًا . 4
بقطع�ة م�ن القماش نظيفة ومعقم�ة.

رابعًا : اإلسعــافــات األوليــة للحـروق :

إذا كان��ت مالب�س المص�اب مش��تعلة يجب عليك وضعه أ. 
على األرض، وم�ن ث�م تغطيته بمعطف أو بّط����اني�������ة 

أو أن ي�ت�دح��ر	 ليط�ف����ئ الن����������ار ع����ن ن�فس������ه .

يجب عليك ص�بُّ الم����اء الب���ارد عل��ى مك���ان الح����رق ب. 
وذلك لتبري�د مك��ان�����ه .

إذا ك���ان��ت درج���ة الح���رق خطي����رة ج�دًا يج��ب عليك ت. 
وض����ع المص���اب ف���ي مك�����ان م���ري���ح م����ع ع���دم 

تح����ريك����ه .

التح����اول ل��م��س مك����ان الح����رق وق����م بتغطيت���ه 	. 
لمن��ع الت�ل�����������������������������و	 .

إذا كان الحرق يشكل خطرًا على المصاب ق�م بنقله إلى 	. 
المستشفى بأسرع وقت ممكن .
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