خامساً  :الكـسـور :
نستطيع التعرف على الكسرعن طريق األعراض التالية :
.1
.2
.3
.4

1وجــود زرقـــة وتــورم حـول منـطـقــة الكـسر .
 2شعـور المصاب بـألـم شديد عنـد تحريك الطرف المكسور .
3وجــود تشـــوّهٍ فــي العـضــو المكـسـور .
4وجــود نـزيـف مصــاحب للكـسر المفـتــوح .

سادساً  :طـرق إسعـاف المصاب الكسور :
1 .1عـــ��دم تحــري��ك الطـــ��رف المكـس��ور مـــ��ا أمكـــــن
لمنـــــع حـــدوث أي مضـــاعفـات لـه.
2 .2وضـ��ع جبيـرة مناس��بة لتثبيت الطرف المكس��ور ،وذلك
باستخدام قطعة مناسبة من الخشب.
3 .3تثبيت طـرفـي الكس��ر علـى الجبيـرة ،وذلك باستخـدام
الـربـائـط .
4 .4اس��تخدام َّ
عالق��ة لتثبي��ت الط��رف العل��وي المكس��ور
ووضـعــه ثابتـاً ،وذلك لتخفيف األلـم عنـه.
5 .5نقل المصاب ألقــرب مـركـز طبـي أو مستشفـى .
6 .6فـي حـالة اإلش��تبـاهِ بكـس��ر في الـعمود الفقـري يجب
عـدم تحــريك المـصـــاب مــا أمكـن ،ونقـله للمستشفـى
بـأس��ـرع وقت ممكن ،إما بحمله ونقله على لوح خشبي
مستقيم أو نقـله بــواسطــــة أربـعـة أشخـاص .
إدارة شؤون الحج والعمرة
قسم التراخيص وشؤون المقاولين
فاكس ٤٤٧٠١١٩٢ :هاتف٤٤٧٠٠٠٠٠ :
ص.ب- ٤٢٢ :دوحة  -قطر
بالتعاون مع الهالل االحمر القطري
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االسعــافــات األوليــة

ثالثاً  :اإلسعافات األولية الالزمة في حالة النزيف :

إن اإللمـ��ام بكـيفيـ��ة إجـــــ��راء اإلس��عــافــات األوليــ��ة
للمصــاب حتــى يتـم نقلـه إلــى المستش��فــى أو اس��تدعـاء
الطبي��ب يـ��ؤدي بـ��إذن المـولـــى إلـ��ى منع تدهـ��ور حالتـه،
وتفـاقـ��م إصــابتــ��ه ،وس��نتنـاول فيمــ��ا يـلــ��ي األهـ��داف
العـــامــ��ة لإلس��عــافــات األوليــ��ة لبعـــ��ض اإلصـــابـــ��ات
الشائعــــــــــــــــــة.

1 .1التــــأكــــ��د مــــ��ن حـــالة المصـــ��اب ،والتـركـيز علــى
عــدم وجـــود جـــروح أخــــــرى.

أو ً
ال  :األهـداف العـامـة لإلسعـافـات األوليـة
1 .1انقــــــــــــــــــــــــــاذ الحيــــــــــــــــــــــاة .
1 .1الـوقـايـة مـن استمـرار خطـر اإلصـابــــــة .
2 .2المحافظة علـى الحيـاة ،ومقاومة اإللتهابات .

ثانياً  :القـواعـد العـامـة لإلسعـافـات األوليــة
.

.
.
.
.
.
.

.

أإبقـــــاء المصــــــاب مـمـــــــــــــــــــــدداً .
بفـي حال��ة التـأكـد مـن نوعيـة اإلصـاب��ة التحركـه أكثـر
مـن الحـركــــات الضـــروريـــــــة.
تطمئنــــــة المصــــــاب ،والعمـــــــــل علــــــى راحتـــــــه
قـــدر المستطــــــــــــــــــــــاع.
ثعـدم لمس الجروح المفتوحة أو الحروق باليد أو بأجسام
أخرى إال عند الضرورة القصوى.
جعــــــدم إعطـــــــاء المصـــــــــــــاب فــاقــــد الــوعــــــي
أي شـــــــــــــيء بــــالفـــــــم.
حعـــــ��دم تحـريـ��ك المصــ��اب إذا كــان هنـ��اك احتمـال
وجـود كـسور حتـى تعمـل علـى تثبيتـه.
خعنـــ��د حمــــل المصـــــاب دآئمــــــ��ًا إعمــــل علــــى أن
تكـــون األقــدام فــــي المقـدمــــة.
ً
دالمحافظة علـى بقـاء جسم المصــــاب دافئــا .
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2 .2أحضــر قطعــة نظيفــة مـــن القمــاش وضعهــا علــى
حـافتـي الجــرح مـع الضغط عليها لمــدة ربــع ســاعــة
حتـى ينقطــع النزيـف .
3 .3ضـع المصـاب مس��تلقيـ ًا علـى ظهـره مــع مـراعـاة بـأن
تكـون قـدميـه أعلــى مـن مس��تـوى رأســـه ،كـمـا يجب
وضـع العضـــو المصـــاب أعلــــى مـــن مس��توى القلـب
مــع بقـــــــاء الضـغـط علــــى الجــــــــــــــــــــــــــرح .
4 .4عنـدمـا يتوق��ف النزيف عـن الجـرح إربـ��ط الجـرح جيداً
بقطعـة مـن القماش نظيفة ومعقمـة.

رابعاً  :اإلسعــافــات األوليــة للحـروق :
 .أإذا كان��ت مالبـس المصـاب مش��تعلة يجب عليك وضعه
على األرض ،ومـن ثـم تغطيته بمعطف أو ّ
بطــــانيـــــــة
أو أن يـتـدحــرج ليطـفــــئ النــــــــــار عــــن نـفســــــه .
 .بيجب عليك صـبُّ المــــاء البـــارد علــى مكـــان الحــــرق
وذلك لتبريـد مكــانـــــه .
 .تإذا كـــان��ت درجـ��ة الحـ��رق خطيــ��رة جـداً يج��ب عليك
وضــ��ع المصـــاب فـــي مكـــ��ان مـــريـ��ح مــــع عـــدم
تحــــريكــــه .
 .ثالتحــ��اول لــم��س مكــــان الحــ��رق وقــ��م بتغطيتـــه
لمنــع التـلـــــــــــــــــــــــــــــوث .
 .جإذا كان الحرق يشكل خطراً على المصاب قـم بنقله إلى
المستشفى بأسرع وقت ممكن .
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