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ماذا تعني الإ�سعافات الأ ّولية؟
قدم من �إن�سان �إىل
هي جمموعة اخلطوات و�إجراءات العناية الط ّبية الأول ّية والفور ّية وامل�ؤقتة ،التي يقوم بها �أ�شخا�ص مد َّربون وم� ّؤهلونُ ،ت َّ
�صحي ممُ كن ،بو�سائل �أو مهارات عالجية ب�سيطة� ،إىل حني و�صول
�آخر ُم�صاب �أو مري�ض ،بغر�ض حماولة الو�صول به �إىل �أف�ضل و�ضع ّ
امل�ساعدة الط ِّبية .وهي ،على الرغم من ب�ساطتها ،ت�ؤ ّدي يف الكثري من الأحيان �إىل �إنقاذ حياة املُ�صاب �أو التخفيف من خطورة �إ�صابته.
و«املُ�سعف» ،وهو ال�شخ�ص الذي يقوم بعملية الإ�سعاف الأويل ،لي�س بحاجة �إىل مهارات �أو تقنيات ط ِّبية عالية و ُمع َّقدة� ،إذ يكفيه التد ُّرب
على مهارات القيام بالإ�سعاف ،من خالل ا�ستعمال احل ّد الأدنى من املع ّدات.
كان �أول ظهور ملفهوم الإ�سعاف الأ ّويل يف �أوروبا يف القرن احلادي ع�شر للميالد ،خالل «احلمالت ال�صليبية» ،حيث َّمت تدريب فرق
من الفر�سان على م�ساعدة امل�صابني و�إ�سعافهم خالل املعركة� .إ ّال �أن مفهوم العناية باملر�ضى واجلرحى خالل احلروب ،موجود لدى
عدة ح�ضارات �شرقية قبل ذلك بقرون طويلة .وكان التمري�ض والإ�سعاف �أحد مهام الن�ساء الرئي�سة يف فرتات احلروب واملعارك.
وتهدف عمليات الإ�سعاف الأ َّويل �إىل حتقيق ثالثة �أهداف �أ�سا�سية ،هي:
 - 1حفظ احلياة
 - 2وقف حدوث الأذى �أو َّ
ال�ضرر� ،أو احل�ؤول دون تط ّوره
 - 3تعزيز ّ
ال�شفاء من خالل توفري العالج الأويل للإ�صابة
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وقد كان للحروب وال�صراعات امل�س ّلحة الدور الأكرب يف تطوير مفهوم الإ�سعاف الأويل .وهو الأمر الذي �أ ّدى يف ما بعد �إىل ت�أ�سي�س
املنظمات التي �أنيط بها القيام بهذه امله ّمة ،كال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ،وغريهما.
ومع مرور الزمن ،وتنامي املخاطر وتن ّوعها وتع ّدد م�صادرها ،تط ّور االهتمام مبجال الإ�سعافات الأولية ،ومل َي ُعد القيام بهذه امله ّمة
حم�صور ًا بفرق املنظمات املعن ّية ،بل انتقل �إىل اهتمامات الأفراد .و�أ�صبح االحتفاظ ب�صيدلية �صغرية للإ�سعافات الأولية يف املنزل �أو يف
ال�سيارة �أو مكان العمل� ،أمر ًا يف غاية الأهمية وال�ضرورة.
عندما حتدث كارثة ما ،قد يقع العديد من الإ�صابات ،وال ُب َد من نقل امل�صابني �إىل امل�ست�شفيات �أو العيادات �أو املراكز الط ّبية للعالج.
وتعمل م�ؤ�س�سات �إدارة الطوارئ يف دولة الإمارات العربية املتحدة على مدار ال�ساعة� ،إذ ت� ِّؤمن خدمات الإ�سعاف التي تكون جاهزة لتقدمي
�أ َّية خدمات ط ّبية طارئة يف �أي مكان من الدولة.
وتع ّرف احلالة الطبية الطارئة على �أنها مر�ض �أو �إ�صابة قد ت�ؤ ّدي �إىل الوفاة �أو �إىل م�ضاعفات خطرية يف حال عدم معاجلتها فور ًا (مثل:
الإ�صابات اخلطرية ،حاالت النزيف ،فقدان الوعي ،الأزمات القلبية ،احلروق ال�شديدة� ،إلخ).
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�إيقاف النزيف
النزيف هو خروج الدم من �أوعيته يف اجل�سم .وتتباين
درجاته وخطورته ،وفق ًا لطبيعة احلادث الذي يتع ّر�ض
له املُ�صاب.
�إن �أف�ضل طريقة لوقف تد ّفق ال َّدم من �أوعيته ،هي توجيه
�ضغط مبا�شر على مكان النزيف .وهذه واحدة من �أكرث
الطرق فعالية يف �إيقاف النزيف ال�شديد يف �أي جزء من
اجل�سم تقريب ًا .ويكون ذلك من خالل ما يلي:
• و�ضع راحة اليد �أو الأ�صابع فوق نقطة
النزف وال�ضغط ب�شكل مبا�شر على
املكان� .ست�ؤ ّدي هذا الطريقة �إىل وقف
النزيف عادة بعد فرتة ق�صرية.
• �إن هذه الطريقة تنطوي على جمازفة
ب�سيطة ،واحتمال دخول اجلراثيم
�إىل اجلرح .وملنع حدوث هذا الأمر،
يجب و�ضع قطعة قما�ش نظيفة �أو
قطعة �شا�ش على اجلرح ،قبل ت�سليط
ال�ضغط على مكان النزيف.
• ال يجوز ا�ستخدام هذه الطريقة يف
حالة وجود ج�سم غريب داخل اجلرح،
�أو يف حالة ّ
ال�شك بوجود ك�سر.

�ض ْع راحة اليد �أو الأ�صابع فوق منطقة النزف وا�ضغط مبا�شرة عليه
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معاجلة احلروق
احلروق ،هي �إ�صابات تلحق ب�أن�سجة اجل�سم ،تت�س َّبب بها احلرارة �أو النريان �أو الإ�شعاعات
�أو ال�سوائل ،مائية كانت �أم كيماوية .وتو ّدي هذه احلروق �إىل �آالم و�إىل َت َلف ما ،متفاوت
من حيث درجاته ،يف الأن�سجة� ،أو �إىل وجود فقاعات جلدية� ،أو تو ّرم .ويف املُعاجلة ،يجب
اللجوء �إىل اخلطوات التالية:
• التخفيف من انت�شار احلرارة والأمل والتو ّرم ،بو�ضع املنطقة املحرتقة حتت ماء بارد
جارٍ� ،أو غمرها باملاء البارد ملدة ع�شر دقائق على الأقل.
• �إزالة �أ َّية خوامت �أو �ساعات �أو �أحزمة �أو قطع قما�ش �ضاغطة ،بهدوء عن املنطقة
امل�صابة ،قبل �أن يظهر عليها االنتفاخ.
• تغطية املنطقة امل�صابة بقطعة قما�ش نظيفة.
و ُي َّ
ف�ضل �أن تكون مع َّقمة وغري رقيقة.
• تمُ كن تغطية الوجه املحرتق بقناع من ال�شا�ش،
مع قطع فتحات فيه مل�ساعدة امل�صاب على
التن ّف�س.
• عدم اللجوء �إىل تنفي�س الفقاعات �أو �إزالة � ّأي
�شيء ملت�صق باحلروق.
• عدم و�ضع املحاليل �أو املراهم �أو الدهون على
املنطقة امل�صابة.

ال ت�ضع املحاليل �أو املراهم على املنطقة امل�صابة

مالحظة :بالن�سبة للحروق ال�شديدة،
يجب االت�صال بق�سم الإ�سعاف
للم�ساعدة (.)999
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معاجلة الك�سـور
الك�سر هو ّ
حتطم العظم� ،أو �إ�صابته بالقطع �أو
ال�شرخ ،ينتج عن �ضربة �أو �صدمة �أو ارتطام.
وهو حال ٌة ط ّبية يحدث فيها انقطاع يف ا�ستمرارية
العظم .وميكن �أن يكون ك�سر العظم نتيجة لت�أثره
بقوة �شديدة �أو �أذ َّية خفيفة بعد حاالت ط ّبية
م ّعينة ُت�ضعفه ،كتخلُّل العظام والأورام ،وي�س ّمى
يف هذه احلالة «الك�سر املر�ضي» .وهناك عدد من
العالمات والأعرا�ض التي مُيكن �أن ّ
تدل على �أن
ال�شخ�ص ُم�صاب بك�سر ،مثل :الأمل ،عدم �إمكانية
حتريك اجلزء املُ�صاب ب�صورة طبيعية ،وجود تو ُّرم
�أو كدمات �أحيان ًا ،فقدان القوة .وقد ي�أخذ اجلزء
املُ�صاب �شك ًال �أو و�ضع ًا غري الو�ضع الطبيعي.
وتكون الإ�سعافات الأولية حلاالت الك�سور عرب ما يلي:
 - 1معاجلة النزيف ال�شديد و�صعوبة التن ّف�س -
�إن وجدت.
� - 2إجراء املعاجلة يف املوقع.
 - 3جت ّنب احلركة غري الالزمة.
 - 4تثبيت الطرف املُ�صاب ،وو�ضع اجلبرية على
املف�صل ،حتت وفوق الطرف املُ�صاب .ويف
حال عدم توفر جبرية ،وكان الك�سر يف
�أحد الأطراف ال�سفلية ،متكن اال�ستعانة
بالطرف االخر ال�سليم يف تثبيت الك�سر.
و�إن كان الك�سر يف �أحد الأطراف العلوية
متكن اال�ستعانة بجذع امل�صاب يف تثبيته.

عا ِل ْج النزف ال�شديد و�صعوبة التنفّ�س �أ ّو ًال ،ثم ث َّبت حركة
الطرف املُ�صاب
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نقل امل�صابني دون ا�ستعمال النقالة
عندما ال تتوفر الن ّقاالت� ،أو ال تمُ كن تهيئتها ،قد ت�ضطر �إىل نقل املُ�صابني «يدوي ًا» .وهناك عدة طرق مُيكن ا�ستخدامها ح�سب طبيعة
املوقف:

 ب�إمكان املُ�صاب امل�شي معم�ساعدة ب�سيطة.
 ا�ستخدام طريقة «العكازالب�شري» ،لنقل املُ�صاب
الواعي والقادر على امل�شي
مع م�ساعدة ب�سيطة.
 �إم�ساك املُ�صاب بثبات منحول اخل�صر ،وا�ستخدام
الكتفني لإ�سناد ذراعه.
يف حني ي�ضع املُ�صاب ثقل
ج�سمه على م�ساعده.

• يف حالة امل�صاب خفيف
الوزن :ميكن �أن ت�ستخدم ما
ُي�س ّمى ب ـ «رفعة الإطفائي».
وهذه الطريقة تنا�سب
امل�صابني من ذوي الوزن
اخلفيف� ،سواء كانوا واعني
�أو فاقدي الوعي .وما عليك
�إ ّال �أن تتبع اخلطوات التالية:
َ -1
انخ ِف�ض.
�َ - 2ض ْع املُ�صاب فوق كتفيك
وار َف ْعه �إىل الأعلى.
 - 3ولتحقيق مزيد من
اال�ستقرارُ ،ل ّف ذراعك
حول �ساقه و�أنتَ تمُ �سك
بذراعه فوق �صدرك.

• يف حالة املُ�صاب خفيف
والواعي :احمِ له على
الوزن ٍ
ظهرك� ،إذا كان قادراً
على الإم�ساك با�ستخدام
يديه .وهذه �أف�ضل طريقة
لنقله .ويجب �أن ت�ضمن
اال�ستقرار يف هذا الو�ضع
مب�سك املُ�صاب بقوة من
خلف الركبتني مع جعل يدي
املُ�صاب يف و�ضع متعاقب
عرب ال�صدر.

• يف حالة املُ�صاب الطفل
 /البالغ خفيف الوزن:
ا�ستخد ْم ما ُي�س ّمى «طريقة
ِ
املهد» .ويف هذه احلالة يكون
املُ�صاب يف و�ضع مريح
جد ًا� ،إذا ما م َّررت ذراعيك
حتت فخذيه وكتفيه.
ملحوظة :يجب �أو ًال الت�أكد من
تثبيت عنق املُ�صاب قبل نقله،
وذلك با�ستخدام طوق �أو ياقة
العنق «.»Neck Collar
وذلك يف حال عدم وجود
خطر مهدد ي�ستدعي نقل
املُ�صاب على الفور قبل الت�أكد
من تثبيت العنق.
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�إنعا�ش املُ�صابني ب�أزمات قلبية
حتدث الأزمة القلبية نتيجة �إ�صابة ع�ضالت القلب ب�سبب نق�ص �إمداد الدم .وتختلف �أعرا�ضها من �شخ�ص �إىل �آخر ،كما تختلف من
حيث �ش ّدتها بني �شخ�ص و�آخر .وهي حتدث ب�شكل مفاجئ ،ويف � ّأي وقت� ،أثناء العمل �أو الراحة .وقد تتطور حالة املُ�صاب ب�أزمة قلبية
�إىل درجة التو ّقف عن التنف�س وعدم الإح�سا�س بالنب�ض .ويف هذه احلالة ،عليك الت�ص ّرف ب�سرعة من �أجل م�ساعدة املُ�صاب ،وذلك من
خالل اتباع اخلطوات التالية:

أقلب املري�ض بحيث يكون وجهه �إىل الأعلى
� ْ
مع الت�أكّد من �سالمة وتثبيت العنق
 - 1ت�أ ّكد من حالة املري�ض ،بالرتبيت ال�شديد بكلتا
يديك (كفيك) على كتفيه.
أطلب امل�ساعدة باملناداة واالت�صال على الرقم
•� ْ
( )999ال�ستدعاء �سيارة �إ�سعاف.
اطرح املري�ض بحيث يكون وجهه �إىل الأعلى،
• ْ
على �سطح م�ست ٍو وقوي.
افتح فم املُ�صاب با�ستعمال طريقة رفع
ْ -2
احلنك قلي ًال.
� - 3إدف ْع احلنك �إىل الأ�سفل ،و�إذا ما الحظتَ
با�شر
وجود �أج�سام غريبة يف الفم �أو احلنجرة ِ
ب�إزالتها.

ت�أكد �إذا كان املري�ض يتنف�س �أم ال
 - 4حافظ على و�ضعية الر�أ�س مرفوع ًا من جهة
احلنك� ،ضع وجهك على مقربة من فمه وراقب
وحت�س�س �أية عالمات
�صدره� ،أنظرْ � ،أ�ص ِغ َّ
للتنف�س ملدة ال تتجاوز الــ( )10ثوانٍ .
� - 5إن مل يكن هناك �أي م�ؤ�شر على التنف�س� ،إجل�أ �إىل
طريقة التنف�س اال�صطناعي :من الفم �إىل الفم.
• حافظ على جمرى هوائي مفتوح ،واغلق
ب�أ�صبعيك �أنف املري�ض ب�إحكام  ،وانفخ
الهواء يف فمه مرتني يف نف�سني طويلني
بقدر متدد القف�ص ال�صدري يف حال الطفل
فقم
وال�شخ�ص البالغ �.أما يف حالة الر�ضيعّ ،
بنفختني ق�صريتني و�سريعتني..

ُق ْم ب�إجراء عملية التنفّ�س من الفم �إىل الفم
حت�س�س النب�ض ب�أ�صبعني �أو ثالثة فقط
 - 6بعدهاَّ ،
عند املنطقة اجلانبية اخلارجية للرقبة ملدة ال
تتجاوز ال ـ ( )10ثوانٍ .
• يف حال عدم وجود نب�ضْ � ،أج ِر عملية تنفّ�س
من الفم �إىل الفم مبعدل  12مرة يف كل
دقيقة حلني ا�ستعادة التنفّ�س الطبيعي.
• يف حال عدم وجود نب�ض ،ابد�أ على الفور
�إنعا�ش القلب بااللتزام الدقيق باخلطوات
التي تلي (اخلطوات � 7إىل .)10
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ركّزْ عقب �إحدى اليدين على ن�صف عظم
ال�صدر امل�صاب مع �إبعاد الأ�صابع عن الأ�ضالع
 - 7يف حال عدم وجود نب�ضَ ،نف ّْذ عمليات ال�ضغط
اخلارجي على ال�صدر وكما يلي:
• ر ّكز عقب اليد على منت�صف عظمة ال�صدر،
مع �إبعاد �أ�صابعك عن الأ�ضالعّ .
غط هذه
اليد بعقب اليد الأخرى.
• ْ
اترك ذراعيك يف و�ضع م�ستقيم وا�ضغط
ً
�إىل الأ�سفل عموديا مل�سافة � 4إىل � 5سم ثم
ثوان.
ارف ْع يديك� .أكمل � 15ضغطة كل ع�شر ٍِ

ويف ما بني ال�ضغطات ،ال ترفع يديك عن
ال�صدر
 - 8ح ِّر ْك ر�أ�س املُ�صاب �إىل اخللف لفتح املجرى
الهوائي .اقر�ص الأنف و�أعطه نف�سني من الفم
�إىل الفم.
� - 9أكمِ ْل  5دورات من � 30ضغطة وعمليتي تنف�س
�سريعتني وق�صريتني خالل دقيقتني .ت�أكد من
النب�ض بعد كل ( )5دورات.

91

�أوقِ ْف ال�ضغط فور عودة النب�ض وت�أ َّكد من
التنفّ�س
 - 10يف اللحظة التي يعود فيها النب�ض ،تو َّقف فوراً
عن ال�ضغط على ال�صدر وت�أ َّكدْ من التنف�س .يف
وا�ص ْل عملية التنف�س
حال عدم وجود تنفّ�سِ ،
ال�صناعي من الفم �إىل الفم حلني عودة
التنفّ�س الطبيعي عند املُ�صاب.

مالحظة :لكي تكون م�سعف ًا متمكن ًا يف �إنعا�ش القلب ،يجب �أن تخ�ضع لتدريب
�إنعا�ش القلب لتعلم �أ�ساليب و�إجراءات �إنعا�شه.

92

| دليلك يف احلاالت الطارئة

ا�ستعمال جهاز «مزيل الرجفان اخلارجي »لإنعا�ش القلب
تو َّق ْف القلب ،يعني الفقدان الكامل لوظيفته امليكانيكية ،والتو ّقف عن النب�ض .ويتو ّقف القلب ،يف معظم الأحوال ،مع االنهيار املفاجئ
للمري�ض الذي يتو ّقف تن ّف�سه �أي�ض ًا .عندها تربز احلاجة الفورية �إىل الإنعا�ش من الفم �إىل الفم ،و�إجراء �إنعا�ش للقلب� ،إىل حني و�صول
خدمات الإ�سعاف الط ّبي الطارئ ،مع �ضرورة �إجراء حتريك ال�ستعادة النب�ض الطبيعي للقلب .وميكن �أن حتدث الوفاة خالل دقائق ،ما
تتم ا�ستعادة هذا الإيقاع الطبيعي .وتبقى عملية �إزلة الرجفان ،العالج الوحيد الذي ي�ساعد يف �إعادة �إنعا�ش القلب وا�ستعادة �إيقاع
مل ّ
النب�ض الطبيعي له.
جهاز �إنعا�ش القلب ،هو عبارة عن �آلة
ط ّبية مربجمة بحجم جهاز احلا�سوب
املحمول (الب توب) ،ي�ساعد يف
حتليل �إيقاع نب�ض القلب ،يف احلاالت
غري الطبيعية .وعند ال�ضرورة ،ي� ِّؤ�شر
�إىل م�ستخدم اجلهاز لتوجيه �صدمة
كهربائية لقلب املُ�صاب.
مالحظة« :تتوافر �أجهزة الإنعا�ش
اخلارجي للقلب ،يف بع�ض املراكز
التجارية والأماكن العامة».

يف الإ�سعافات الأ ّولية |
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جهاز ُمزيل الرجفان:

« ُمزيل الرجفان» هو جهاز ط ّبي ُي�ستخدم يف معاجلة ا�ضطرابات د ّقات القلب
اخلطرية ،مثل الرجفان والت�س ّرع البطيني ،وغري اخلطرية ،مثل :الرفرفة
والرجفان الأذيني .يعمل على �إنهاء ا�ضطرابات نقل ال�شارة الكهربائية عرب القلب،
من خالل توجيه تيار كهربائي �أعلى من ذلك املتو ِّلد فيه والناجم عن ن�شاط خاليا
ع�ضلته ،بحيث يعمل على �إيقاف جميع ال�شارات الكهربائية الع�شوائية فيه ،ليعود
القلب كهربائي ًا �إىل نقطة ال�صفر ،وتعود دقاته �إىل طبيعتها.
توجد �أنواع عديدة من �أجهزة ُمزيل الرجفان ،وفق ًا للوظيفة واحلاجة املرجوة،
وتق�سم �إىل «�أحادية الطور» و»ثنائية الطور» .فالتيار الكهربائي يف الأوىل ي�سري يف
اجتاه واحد ،من �أحد القطبني �إىل الآخر .ويف الثانية ،ي�سري ثنائي االجتاه ،وبالتايل
ثنائي الطور .وتعمل هذه الأجهزة على تغيري اجتاه التيار خالل فرتة ق�صرية.
وتعترب �أكرث فاعلية يف �إنهاء الرجفان البطيني ،حيث مُيكن �أن ترتفع ن�سبة النجاح
يف �إنعا�ش املر�ضى با�ستخدام الأجهزة ثنائية الطور من قرابة � 28إىل .40%

طريقة ت�شغيل جهاز �إنعا�ش القلب

يجري ت�شغيل اجلهاز وفق اخلطوات التالية
 - 1افت َْح العلبة التي حتتوي على قطع التن�شيط مع الو�صلة ووحدة الربط املرفقة.
 - 2بعد حت�ضري �صدر املري�ض ،يجب �سحب الغالف الواقي ،بحذر ،من وراء الو�سادة.
َ -3
تو�ضع �إحدى و�سادتي اجلهاز على اجلانب الأمين من الن�صف العلوي لعظم
ال�صدر ،حتت عظم الرتقوة الأمين ،وو�ضع الو�سادة الثانية مبا�شرة حتت حلمة
الثدي الأي�سر.
يتم الت�أ ّكد من الربط القوي للإلكرتودات ،بال�ضغط بهدوء بوا�سطة الأ�صابع
ّ -4
على الو�سط ،ل�ضمان التو�صيل اجل ّيد ،ومن حول احلافة للت�أ ّكد من االلت�صاق.
فالتو�صيل اجليد يزيد من قوة ال�صدمة.
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�سبع خطوات يف ا�ستعمال جهاز ال�صدمات لإنعا�ش القلب
�إ�سعاف
�إ�سعاف

� - 1أ�ص ُر ْخ يف وجه املُ�صاب�،أو ر ِّبت على كتفيه ب�شدة
مما �إذا كان على ما يرام� ،أم ال.
للت�أكد ّ

� - 3إبد�أ بتنفيذ عملية �إنعا�ش القلب.

 - 2ات ِّ�ص ْل على رقم الهاتف ( ،)999ال�ستدعاء فريق
الإ�سعاف واحل�صول على جهاز الإنعا�ش.

ُ - 4ق ْم بتثبيت جهاز ال�صدمات ،ح�سب ما هو مبينَّ يف
ال�صورة التي على اجلهاز ،واتبع التعليمات ال�صوتية
ووا�صل �إجراءات �إنعا�ش التن ّف�س.
ال�صادرة عـنـه ِ

يف الإ�سعافات الأ ّولية |

� - 5إ�ض َغ ْط على جهاز الإنعا�ش لتوجيه ال�صدمة مع �ضرورة الت�أكد
من ابتعاد املحيطني عن كل ما هو مو�صول بج�سد املري�ض.
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وا�ص ْل عملية الإنعا�ش ،وت�أ َّكد من وجود النب�ض.
ِ -6

ملحوظة :بعض األجهزة التقليدية
تعتمد على تعليمات المشغل .في
هذه الحالة قم بإعطاء صدمة
كهربائية عندما يعطي الجهاز
إشارة على اكتمال الشحن.

وا�ص ْل عملية الإنعا�ش،
 - 7يف حالة عدم وجود نب�ضِ ،
وا�ستخد ْم جهاز ال�صدمة لإنعا�ش القلب.
ِ
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معاجلــة حــاالت االختـنـــاق
االختناق ب�سبب ان�سداد املجرى الهوائي لدى �شخ�ص بالغ وا ٍع

راقب عالمات االختناق
� - 1إ�س�أل املُ�صاب �إن كان يختنق.
 - 2رمبا تظهر عليه عالمات االختناق ،مع و�ضع
اليد والإبهام واخلن�صر.
� - 3إذا كان املُ�صاب قادر ًا على احلديث� ،أو التنف�س
ال�سعال ،ال تتدخل ملنع حماوالته لطرد اجل�سم
�أو ُّ
الغريب .وبخالفه ،نفّذ الدفع البطني حلني طرد
اجل�سم الغريب.

ُل ّف ذراعيك حول خ�صر امل�صاب لتنفيذ الدفع
البطني
 - 4كيفية تنفيذ الدفع البطني.
• ِق ْف خلف امل�صاب ولف ذراعيك حول
اخل�صر.
أم�س ْك قب�ضة يد واحدة بيدك الأخرى و�ضع
•� ِ
ال�س ّرة
فوق
الو�سط
يف
يدك
إبهام
�
جانب
ُّ
قلي ًال.
• �إ�ض َغ ْط قب�ضة يدك على بطن املري�ض بقوة
وبدفعات �سريعة �إىل الداخل متجه ًا للأعلى
على �شكل حرف « »Jالالتيني او حرف« ل »
باللغة العربية.

ُل ّف ذراعيك حول �صدر ال�شخ�ص البدين � ،أو
املر�أة احلامل �أو البدينة
� - 5إذا كان املُ�صاب �شخ�ص ًا بدين ًا �أو �إمر�أة يف �أ�شهر
احلمل الأخرية �أو بدينة.
 - 6طريقة تنفيذ دفعة ال�صدر
• قف خلف املُ�صاب و�ضع ذراعيك حتت
�إبطه ،حميط ًا بال�صدر.
• �أم�سك قب�ضة �إحدى يديك بالأخرى ،و�ضع
جانب الإبهام فوق و�سط عظم ال�صدر.
• �إ�ض َغ ْط بدفعات (�ضغطات) �سريعة �إىل
الوراء.
يف حال فقدان املُ�صاب للوعي ،نفّذ خطوات لتنظيف
املجرى الهوائي امل�سدود ل�شخ�ص بالغ فاقد الوعي.
(راجع الفقرة التالية).
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االختناق ب�سبب ان�سداد املجرى الهوائي لدى �شخ�ص بالغ فاقد للوعي

وا�ستخر ْج �أ َّية �أج�سام غريبة
�إف َت ْح فم املُ�صاب
ِ
يف داخله
أقلب املُ�صاب على ظهره بحذر ،ارفع قلي ًال ر�أ�سه
ْ �-1
ورقبته ،ات�صل على الرقم ( )999ال�ستدعاء
�سيارة �إ�سعاف وطلب امل�ساعدة .
� - 2إفت َْح َفم املُ�صاب� ،إدفع حنكه �إىل الأ�سفل
و ُقم ب�إزالة �أية �أج�سام غريبة تراها يف فمه
م�ستخدم ًا �أ�صابعك.
 - 3ت�أ ّكدْ من عمل ّية تنفّ�س امل�صاب من خالل النظر
والتح�س�س.
واال�ستماع
ّ

ُق ْم ب�إجراء عملية التنفّ�س اال�صطناعي.
� - 4إذا كان املُ�صاب ال يتنفّ�سُ ،قم ب�إجراء عملية
التنف�س اال�صطناعي من الفم �إىل الفم.
 - 5يف حال عدم ارتفاع ال�صدرُ ،ق ْم بتغيري موقع
ر�أ�س امل�صاب ،وك ِّرر حماولة التنفّ�س.
 - 6يف حالة ا�ستمرار عدم ارتفاع ال�صدر ،اجثم
على ركبتي امل�صاب ،وبيدين مت�شابكتني قم
بال�ضغط  5مرات على بطنه ،متجه ًا اىل
�أ�سفل القف�ص ال�صدري ،على �شكل حرف ()J
الالتيني� ،أو (لـ) يف اللغة العربية.

 - 7ك ِّرر حركة رفع الر�أ�س من جهة َ
احل َنك ،وت�أ َّكدْ
من الفمُ .قم ب�إزالة � ّأي ج�سم غريب �إذا ما
�شاهدته.
 - 8يف حال خروج اجل�سم الغريب افتح املجرى
الهوائي وت�أكد من عملية التنف�س
 - 9يف حال توقف التنف�س بعد خروج اجل�سم
الغريب قم ب�إجراء عملية التنف�س اال�صطناعي
(راجع �صفحة التنف�س اال�صطناعي)
 -10يف حال عدم خروج اجل�سم الغريب كرر
اخلطوات 7 - 6
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ال�سالمة من ال�صدمات الكهربائية
• ت�أ َّك ْد من �سالمة قاطع الدورة الكهربائية بال�ضغط على مفتاح االختبار �شهري ًا.
• ُق ْم بتكليف ف ّنيي كهرباء ّ
مرخ�صني فقط ،لتنفيذ �أ َّية تغيريات كهربائية �أو
�أعمال �صيانة وت�صليح.
• ال ت�ستعمِ ْل الأجهزة الكهربائية قرب املاء �أو عندما تكون اليدان مب ّللتني.
فرط يف التحميل الزائد على نقاط الكهرباء.
• ال ُت ِ
ا�ستبد ْل نقاط الكهرباء املك�سورة �أو امل�شروخة على الفور ،على يد ف ّني
•
ِ
كهربائي ّ
مرخ�ص.
ا�ستبد ْل الأ�سالك الكهربائية املقطوعة �أو البالية ب�أخرى جديدة.
•
ِ
• ال مت ِّرر الأ�سالك حول احلافات احلادة مما ي�ؤدي �إىل �إزالة العازل.
• عند عدم ا�ستعمال � ّأي جهاز كهربائيَ � ،
إقط ْع عنه التيار ،واح َف ْظه يف مكان
�آمن ،جت ّنب ًا للإ�ضرار بال�سلك الكهربائي.

�إذا ما �شاهدت �شخ�ص ًا يتع َّر�ض ل�صدمة كهربائية:
اف�ص ْل م�صدر التيار الكهربائي قبل مل�س ال�ضحية.
• ِ
• ا�ستعمِ ْل �ألياف ًا زجاجية �أو ق�ضيب ًا خ�شب ّي ًا ،ل َغ َر�ض نقْل ال�ضحية بحذر بعيداً
عن م�صدر املاء  /الكهرباء.
• ُق ْم بتنفيذ �إجراءات التنف�س اال�صطناعي  +تن�شيط القلب.
ات�ص ْل على الهاتف الرقم( )999ال�ستدعاء �سيارة الإ�سعاف.
• ِ

