
 تعليمة اإلسعافات األولية
 



 :حاالت اإلصابة البسيطة/ 1
 . إلتزام الهدوء -
 . إجراء بعض اإلسعافات األولية السريعة فى مكان اإلصابة -
فى حالة الضرورة يتم نقل المصاب الى المستشفى وتحت  -

إشراف طبيب الشركة أو رئيس قسم البيئة   والسالمة والصحة 

 . المهنية

 

 :حاالت اإلصابة الخطيرة/ 2
ينقل المصاب بحذر باإلسعاف بعيدا عن مكان الخطر إلى   -

 . أقرب مستشفى
 . يجب إخالء المكان اذا كان ذلك ضروريا -
إبالغ مدير إدارة البيئة والسالمة والصحة المهنية ومدير  -

 .  الشركة
 



 :حالة اإلصابة بكسور/ 3
 . اخالء المكان للمسعف للقيام بواجباته -
 . رفع الروح المعنوية للمصاب وإبعاد األشخاص الفضوليين -
استخدام الجبائر الهوائية إليقاف النزيف وتثبيت الكسر ونقله  -

 .باإلسعاف ألقرب مستشفى 
 . النقل برفق لمنع تحول الكسر البسيط إلى مضاعف -

 

 :حالة الجروح /4
 . ال يلمس الجرح باأليدى أو المالبس أو أى مواد غير نظيفة -
 . يتم إجراء اإلسعافات األولية ونقله باإلسعاف إلى المستشفى -
 



 :إصابة العين بأجسام غريبة /5
 .  ال تحاول استخراج األجسام الغريبة أو الرايش من العين -
 .بادر بربط العينين معا حتى لو كانت اإلصابة واحدة فقط -
 . ينقل المصاب إلى أقرب مستشفى -

  

الماء والهواء أفضل ) الحماية من االخطار الكيميائية  /6

 :(دواء
 (Corrosives)معظم إحتياط الطواريء للكيميائيات اآلكلة 

تتضمن إستخدام الماء للعين و الجلد كمعالجة أولية أو هواء نقي 

و لكن في بعض الحاالت التي  (For Inhalation)لإلستنشاق  

تكون درجة التآكل كبيرة تستدعى المعالجة الفورية بواسطة 

 . الطبيب المختص ألنها غالباً ذات تأثير
 



 .  أبدأ اآلن بدراسة إجراءات الطواريء لدى الشركة المخدمة -
 .تعرف على قوانين العمل أوالً  -
و تخزينها و حمل ( Corrosive) تّعرف على طريقة التخزين لآلكالت  -

 .النفايا للمنطقة المخصصة 
تعرف على طريقة إراقة المادة الكيميائية ، معالجة التسريب و إن كان  -

 .بسيطاً ، إطفاء الحريق أو أي طواريء أخرى
تجاهٌل معالجة الطواريء البسيطة قد تتحول إلى أوضاع خطرة ال يمكن  -

 .تالفيها
إخالء المنطقة المعنية عند حدوث طواريء بأسرع فرصة و إخطار  -

 .الجميع بالحدث
إخطار مسئولك المباشر أو مسئول التدريب المختص لتبصير وتدريب  -

 .العاملين
إبعاده فوراً قبل خلع  (Corrosives)عند تلوث الجونتي بالمادة اآلكلة  -

 . مالبسك مع إتباع الطريقة الصحيحة لغسيل المادة من المالبس
 



 :إصابة العين بالمواد الكيميائية /7
أفتح عينك مباشرة و بسرعة ألقرب مصدر للماء مخصص   -

 .لغسلها
 .أخلع العدسات الالصقة لخاصيتها في إمتزاز المادة الكيميائية  -
دقيقة بتمرير الماء ( 20 – 15)أغسل عينيك لمدة تتراوح ما بين  -

 .داخل العين و خارجها
 .ال تستخدم المراهم والمعادالت الكيميائية قد تتسبب في تقرح العين -
عمل اإلسعافات األولية بعد الغسيل بالماء بإستدعاء الشخص  -

 .المختص بذلك
أخذ الشخص المصاب إلى أقرب وحدة صحية لتلقي العالج  -

 .بواسطة طبيب مختص
يتم استخدام نماذج الحوادث حسب طبيعة الحادث بواسطة : ملحوظة

 . البيئة والسالمة والصحة المهنيةمدير إدارة 
 



 :تعرض الجلد للمادة اآلكلة/ 8
 .عند إصابة الجلد بالمادة الحارقة عدم حك الجلد -
إراقة الماء على الجزء المتأثر بإستمرار لمدة تتراوح ما بين  -

 .دقيقة( 20 – 15)
 Safety Water)إذا لم تكن قريباً عن محطة الغاسل المائي  -

Shower)  إلحتياطات السالمة يمكنك إستخدام خرطوش النظافة

أو أي مصدر ماء اخر مع خلع إي مالبس ملوثة وعدم إستخدامها 

 .مرة أخرى مالم تغسل
 .عدم إستخدام المراهم الملتهبة و المعادالت الكيميائية -
 



 :     (Swallowed) اإلبتالع /9
عند إبتالعك المادة الحارقة أو اآلكلة بالفم إتصل بزمالئك  -

 .السعافك أو إتصل بمسئول السالمة
ال تشرب إي مشروب ما لم يكن موضح في ورقة بيانات  -

 .أو موصي عليه (MSDS)السالمة الملصقة 
سريع و مباغت و لكن بعضها (  corrosives)  تأثير اآلكالت* 

 . ال تظهر أثرها على الفور ربما تظهر الحقاً 
عند تعرضك لآلكالت الكيميائية إنتظر تحت الرعاية الطبية حتى 

 .  يسمح لك الطبيب المتابع  بالمغادرة
  
 
 



  :(Inhaled)اإلستنشاق / 10
  
عند إستنشاق أبخرة المادة الحارقة قد تسبب تقرحات داخلية  -

 .تؤدي إلى صعوبة التنفس
 :المعالجة

أخذ الشخص المصاب لمنطقة تهوية نقية و رعايته و متابعة 

 .الحالة بواسطة زمالئه
 



 11/ التنفس اإلصطناعي:

  

 ظهره على المصاب إلقاء- الظاهرة العوائق من التخلص1 

 األشياء من بداخله ما واستخراج األصبع باستخدام الفم معاينة -

 واليد المصاب حنك أسفل اصبعيك وضع – الهواء مجرى فتح 2

 الخلف الى المصاب رأس تحريك مع الرأس مقدمة في األخرى

 .بهدوء

 إحكام من تأكد -والسبابة اإلبهام بأصبعيك -المصاب أنف قفل.3

 األنف خالل من الهواء خروج لمنع القفل

 المصاب رئتي الى رئتيك من الهواء نفخ.و كامل إستنشاق أخذ.4

 ثانيتين لمدة واإلنتظار صدرالمصاب في إرتفاع ظهور حتى لفم فما  

 .الصدرمتضخم و

 نبض إختبار مع السابقة الخطوات نفس متبعا   – التنفس إعادة .  5

 المصاب

 بالدلك القلب عضلة تحريك يتم النبض إنعدام إستمر لو –    

 مالحظة مع لفم فما   بالنفخ استمر للمصاب النبض وجود عند-

 نفخات عشرة كل بعد  والوعي النبض

 الجهة الى المصاب إسترجع الطبيعي التنفس رجوع عند-

 األخرى



 :إصابة الجلد بحروق/12
،االلتصاق، الكيماويات، (سلق)، السوائل(شواء)اللهب: اسبابه 

صعقة الكهرباء، تقاس شدة الحريق بدرجتها وعمر المصاب 

وحالته الصحية ، قبل االصابة والموقع الذى حدث فيه  

 .والمساحة

 
 :حريقلهدف االسعاف االولى ل* 
تخفيف حدة حرارة الجلد و القضاء على االلم و منع خسارة  

 .  السائل الحيوى و االلتهاب و الصدمة و ذلك يؤدى للشفاء السريع

 



 :درجات الحريق * 
 :  حريق من الدرجة االولى / 1

( الم، احمرار، تسلخ)حريق سطحى يؤثر على سطح الجلد فقط 

 .يعود الجسم لوضعه الطبيعى بعد العالج
 :حريق من الدرجة الثانية / 2

توجد )عميق جدا يؤثر على الجلد واالنسجه والعضالت والخاليا 

 ( بثور، بقاق او فقاقيع، ابيضاض والم حاد
   . (تشوه)ال يعود الجسم الى حالته الطبيعية بعد الشفاء

 :حريق من الدرجة الثالثة/ 3
يقضى على كل (تفحم)عميق جدا يؤثر على الجلد واالنسجة 

كلما كبرت مساحة الحريق . الطبقات الجلدية ويصل النسيج

يكون الجسم عرضة للتلوث وفقدان السوائل مما يؤدى الى 

 .الصدمة وصدمة الحريق مميتة 
 



 :  عند حدوث إصابة حريق اتبع خطوات االسعاف التالية * 
 .استعمال الماء البارد فقط  -
  . (خوفا من التورم) نزع الخواتم واالساور -
 .عدم نزع المالبس البترولية الملتصقة على الجلد  -
 .عدم ثقب البثور  -
 . العمل على عالج الصدمة واالغماء  -
 .نقل المصاب ألقرب وحدة صحية -

 :حريق الوجه * 
عمل وجه مستعار من القطن والشاش ووضعه على الوجه بعد مسح 

يبلل الوجه المستعار بالماء كلما ارتفعت حرارتة  اماكن الشعر بمادة زيتية

اذا ظهرت بثور اكبر من . وينقل المصاب الى جهة االختصاص فورا

راحة اليد اومساحة كبيرة مكشوفة، اى حروق حول العينين او االعضاء 

  . التناسلية
 : ملحوظة *

 .االستمرار فى تقديم االسعاف حتى وصوله الى جهة االختصاص
 


