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  مقدمة

 تقف وجهـاً  أينما كنتقد تجد نفسك وأنت في مكان العمل أو المدرسة أو المنزل أو الشارع      
لوجه أمام شخص عزيز عليك أباً كان أو أبناً أو قريباً أو صديقاً أو حتى إنساناً ال تعرفه قد                   

ت مـاذا سـيكون      مرض ما، فهل فكـر     ةتعرض لجرح ، نزيف ، كسر ، صدمة ، أو لنوب          
تصرفك ؟ وهل ستقف عاجزا عن تقديم بعض اإلسعافات التي قد تنقذ حياته حتى يتم نقلـه                 

على الرغم  ن اإلسعافات األولية     ،إ المناسبلتلقي العالج   . إلى أقرب مستشفى أو عيادة طبية       
يجـب علـى كـل    ولهذا فتنقذ حياة اإلنسان قد ألي أزمة أو حالة إال أنها  عالج مؤقتأنها 

 اإلسعافات األولية ووسائلها وكيفية التعامل مع المـصاب ،          مبادئشخص منا التعرف على     
  . أن تعم الفائدة على الجميع راجينوهذا ما سنحاول عرضه فيما يلي 

 : األويلاإلسعافتعريف 

 مفاجئة لمرض قـديم     نوبةهو مجموع األعمال التي تقدم لشخص أصيب بحادث طارئ أو           
  . أو خطر إحداث عاهاتوذلك لدفع خطر الموت

والعناية المنزلية إلى حين وصول المـساعدة       ,  ويتضمن ذلك المساعدة التي يقدمها المسعف     
وتجعله يتقبل  ,للعبارات التي تعطي الثقة للمصاب       كما يتضمن أيضاً االختيار الجيد      , الطبية

  .المساعدة
من هو املسعف 

ُ
: 

على علم ودراية باإلسعافات األوليـة وذا       ويكون  ,هو الشخص الذي يقوم باإلسعاف األولي       
 أن  ُيـدرك و,وما عليه أن ال يعمل ويتجنب األخطاء        ,يعرف ما عليه أن يعمل      ,مهارة جيدة   

معرفته باإلسعافات األولية وتطبيقها بشكل علمي سليم قد تعني إنقاذ حياة المصاب أو تخفيف              
  .آثار إصابته إلى الحد األدنى

  :افات األوليةأهمية التدريب على اإلسع 
 وتقليـل   اإلصـابات للتدريب والمعرفة بمبادئ اإلسعافات األولية أهمية كبيرة في الحد من           

  -: بالنقاط التاليةالتدريبوتلخص أهمية .آثارها 
 حيـاة   الحفاظ على فإن ذلك يساعد في     ,  إذا أجريت اإلسعافات األولية بشكل علمي سليم       -1

والمساعدة واإلسراع في شفائه    , سيجريها الطبـيب    المصاب وتسهيل األعمال العالجية التي    
  .وهذا يأتي بالتدريب,
 إن معرفة الفرد بمبادئ اإلسعافات األولية تؤهله لتقديم المساعدة لنفسه في أثناء حدوث              -2

  .طارئ
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 أنوجميـل   ,وهي موجودة عند غالبية البشر      , إن حب المساعدة صفة جميلة عند الناس         -3
وهذه المساعدة ال يمكن تقديمها     ,نسان المساعدة التي تحافظ على حياته        ألخيه اإل  اإلنسانيقدم  

  . األوليةاإلسعافاتإال إذا كان الفرد على معرفة ودراية بمبادئ 
 إن معرفة األفراد بما يجب عمله في أثناء حدوث الكوارث الجماعية له أثر كبير فـي                 - 4

إلى أن يتصرف األفراد بشكل سليم في       إذ تؤدي هذه المعرفة     ,التخفيف من أثر هذه الكوارث      
وإنما يساعد بعضهم   , اإلغاثةفال يهرعون أو يفزعون فيعيقون عمليات       ,أثناء وقوع الكارثة    

  .بعضاَ ويحافظون على حياتهم 
تنمي عند األفراد االتجاهات    , إن معرفة األفراد بمبادئ اإلسعافات األولية وتدربهم عليها          -5

حياتهم ويكونون على درجة من الوعي ألمور الـسالمة داخـل           بشكل يحافظ على    , السليمة
وعلى الطرق الخارجية لما لذلك من أثر فـي تقليـل الحـوادث    , المنزل والمصنع والشارع  

  .والمحافظة على أرواح من حولهم
وإن التدرب علـى    , في الوقت الحاضر أصبح الفرد يطالب بأفضل رعاية صحية ممكنة          -6

  .هم من هذه الرعاية الصحيةاإلسعافات األولية جزء م
 :أساسيات اإلسعافات األولية العامة

والعمل بها عند القيـام باإلسـعافات األوليـة         , هناك قواعد وأساسيات عامة يجب معرفتها     
     :وهي

  .ف المصاب ومن حوله أنه المسعف رعلى المسعف أن يتقدم إلى األمام ويع-1 
صرف المسعف الهادئ يـوحي بالثقـة       ألن ت ,يجب أن يتصرف المسعف بسرعة وهدوء       -2

  .ويرفع من معنويات المصاب
فمثال عليه أن يفكـر بأفـضل طريقـة      , على المسعف أن يفكر قبل البدء بعمل أي شيء        -3

  .لمعالجة الموقف
يجب أن يتأكد المسعف من عدم وجود خطر على حياته وعلى حياة المصاب مثل احتمال               -4

وإذا الحظ المسعف وجود خطـر فعليـه أن         , أو انهيار في مكان وجودهما       حدوث انفجار 
  .يبادر بنقل المصاب بكل حذر إلى موقع سليم 

على المسعف أن يقوم بتشخيص حالة المصاب باسـتخدام كافـة حواسـه فـي عمليـة            -5
ويتم تشخيص حالة المصاب الواعي بـسؤاله أوال إذا         , والشم, السمعو, التشخيص مثل النظر  

كما يسأله إذا كان يعتقد بوجود شـيء غيـر          ,وعن مكان وجود األلم وفحص ذلك       ,ن يتألم كا
ويمرر يديه فوق أجزاء جسم      كما عليه أن يلمس أجزاء المصاب برفق        . طبيعي في جسمه    

ومقارنـة الجـزء المـصاب      ,  والضغط عليها بخفة بدءاً من الرأس وانتهاء بالقدم         المصاب
  .بالجزء السليم دوماً
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  -:لى المسعف التعرف إلى الوظائف الحيوية بالتأكد من األمور التالية ع-6
, فلون الجلد األحمر يتفق مع اإلصابة بالتوتر الـشرياني وجلطـات الـدماغ            :  لون الجلد   -

واللون األزرق  , واللون الشاحب يدل على وجود النزف ونقص الدم والجلطة والذبحة القلبية          
  .قيدل على نقص األكسجين واالختنا

وإن , يجب مالحظة وجود التنفس أو عدمه  ومعرفة مرات التنفس في الدقيقة             :  التنفس    - 
  .واألسيتونووجود رائحة كرائحة الكحول , كان تتاليها سريعاً أو بطيئاً

فإن لم يحس هناك ففي الرقبـة مكـان الـشريان           , يالحظ النبض عند الرسغ     :  النبض    -
  . وهل هي منتظمة أم غير منتظمة , الدقيقة ويتم تسجيلها السباتي ويالحظ عدد النبضات في 

  .ويالحظ وجود التعرق أو عدمه, فقد يكون الجسم بارداً أوساخناً:  درجة حرارة الجسم  -
عند وجود أكثر من مصاب من واجب المسعف أن يحدد وبسرعة َمْن مـْن المـصابين                -7

  .يحتاج للعناية أوالً 
مكان الجروح و الكسور وتجرى اإلسعافات األولية الالزمة        يعمل تقيم شامل للبحث عن      -8
  .لها
على المسعف إبقاء المصاب على الوضع نفسه الذي وجد عليه وال يتم نقلـه إال بعـد                 -9 

إال إذا كان هناك ضرورة      تثبيت الكسور إن وجدت  وعمل جميع اإلسعافات األولية الالزمة         
  .شار الحريق أو توقع حدوث انفجار أو انهيارلنقله لوجود خطر على حياته مثل احتمال انت

 كانـت   فـإذا , على المسعف فتح مالبس المصاب بالقدر الذي يكفي لتشخيص حالتـه          -10
مالبسه مثبتة بواسطة أزرار أو بواسطة أخرى فإنها تفتق من خياطتي الجوانب مع مراعاة              

ألن ذلك قـد     وجدكما يراعى عدم سحب الحزام إن       , عدم تعرية المصاب وتغطيته ما أمكن     
ثم يقوم المسعف بتفتيش مالبس       يؤلم المصاب نتيجة احتمال وجود جروح في منطقة البطن        

ومن المناسب وجود شاهد عند القيـام       , المصاب للتعرف إلى هويته إذا كان مجهول الهوية         
  .بتفتيش المصاب

ع الحـادث   عليه االستفسار عن سبب وقو    , بعد قيام المسعف في السيطرة على الموقف      -11
مع مراعاة عدم إزعاج المصاب بسؤاله المتكرر ألن كثـرة          , ألن ذلك قد يفيد في معالجته       

  .األسئلة دليل على عصبية المسعف وعدم سيطرته على الموقف
 ,على المسعف أن يطلب إجراء االتصاالت الهاتفية الالزمة بالجهة المعنية حسب الحالة           -12

  . هواتف الضروريةلذلك يجب أن تتوافر معه أرقام ال
على المسعف القيام بنقل المصاب بعد إجراء اإلسعاف الالزم له بسيارة اإلسـعاف أو              -13

كذلك يعطيهم تقرير فيه معلومـات      . ويسلمه إلى قسم الطوارئ في المستشفى     , سيارة خاصة 
وعلـى  .وما تم إعطاؤه من عالج على أن يكون التقرير مختـصراً          , واإلصابةعن الحادث   
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وتسليم ممتلكاتهم الشخـصية للـشرطة أو لرجـال         , تسجيل المصابين وعناوينهم    المسعف  
  .اإلسعاف

  :درااملص

- www.mohp.gov.eg    
- www.moi.gov.ps  
- www.feedo.net 
- www.northern.gov.bh 
- www.medicalegypt.com 

        
  


