
  ا�سعافات ا�ولية
  

  "يتنفسشخص مصاب واعي و "

   عالج أي إصابه و طمأن الشخص و تابعه

  

  

  

  

  

  

  "شخص غير واع و يتنفس"

  ا3ستشفاء ضعه في وضع عالج أي جرح يھدد حياته

  كما في الصوره 

 

 

   

  "تنفس شخص غير واع و 8"

  اعطيه نفسين إنقاذ كما بالصوره

ق????يم ال????دوره الدموي????ه ع????ن طري????ق فح????ص الع@م????ات  
لو السعال و الحركه و التنفس " ثم " ا�ساسيه للحياه

 وجدت ھذه الع@مات أكمل التنفس الصناعي 

أعد فحص الدوره الدمويه كل  أنفاس في الدقيقه)10( 
  .دقيقه

  

  ة جيده شخص  غير واع و 8 يتنفس و 8 توجد ع@مات أن الدوره الدموي

ابدأ التنفس الص??ناعي و الض??غط عل??ى الص??در كم??ا ف??ي 
أكم??ل ھ??ذا ض??غطات   15  إل??ىت??نفس ص??ناعي  2  الصوره بنس??بة

  .إلى أن تصل ا3سعاف

  

  

  

  

  التنفس الصناعي

ضع شفتيك حول فم الشخص ثم اخ??رج  أجذب أنف الشخص و ميل رأسه للخلف ثم خذ نفس ثم
  ذلك مرتين النفس في فمه بانتظام وأفعل

  الضغط على الصدر

 الشخص يرقد على ظھ??ره , ض??ع ي??ديك عل??ى عظم??ة الق??ص واض??غط الص??در �س??فل بمق??دار ثل??ث

  صناعي نفس 2ضغطات على الصدر اعطي الشخص  15 الصدر . و بعد كل عمق

  

  وضع ا3ستشفاء

   ا3ستشفاء كما بالصوره لو الشخص البالغ غير واع و لكن يتنفس ضعه في وضع

  

  

  

  

  

  

  

  ا3سعافات ا�ولية 3صابات العيون
  

  :ا3صابات التى تحدث بالعينأنواع 

 :ا�جسام الغريبةأ) 

   قد تتعرض العين لدخول أجسام غريبة بھا ومن بين تلك ا�جسام الجزيئات المعدنيةالصغيرة

  

 :ما الذى ينبغي عمله فى حالة ا3صابة بجسم غريب بالعين

 يتعين أخذ المصاب إلى الطبيب بأسرع ما يمكن حتى يتلقى الع@ج ال@زم.

عدم دعك العين المصابة حيث أن ذل??ك يمك??ن أن ي??ؤدى ال??ى دف??ع الجس??م الغري??ب ليخت??رق  ينبغي
سطح العين والدخول الى طبقة أعمق داخلھا ،  ا�مر الذى يجعل عملية استخراجه أكثر صعوبة 

  ويزيد من احتمال حدوث تلف أكبر فى أنسجة العين.

  

  لحماية العين من دخول ا�جسام الغريبة بھا ينبغي:

  تداء نظارات واقية عند التعامل مع المواد المتطايرة مع أخذ ا8حتياطات ال@زمة ار

  

    :ا3صابة بالمحاليل والمساحيق الكيماويةب) 

  ما ھو الحال مع المواد الكيماوية وتعتبر المحاليل القلوية أكثر المحاليل خطورة على العين مثل

  

 اوية؟ما الذى ينبغي عمله فى حالة التعرض 3صابة كيم

عند تعرض العين �ي محلول كيماوي ،  ينبغ??ي غس??ل الع??ين ف??ورا بالم??اء وا8س??تمرار ف??ى ذل??ك 
لمدة 8 تقل عن دقيقتين.  وأھم ما يتعين عمل??ه ھ??و اس??تمرار غس??ل الع??ين بالم??اء النظي??ف بينم??ا 
تكون الجفون مفتوحة.  وفــى حالة عــدم توفر الم??اء ، ف??يمكن اس??تخدام أي س??ائل آخ??ر بم??ا ف??ى 
ذلك اللبن أو الحليب البارد.  ان اى تأخير فى تخفيف تركيز المحلول الكيماوي الذى تكون العين 
قد أصيبت به ، يمكن أن يؤدى الى إحداث تلف خطير بالعين.  بعد ذلك يتع??ين فح??ص الع??ين م??ن 

  قبل طبيب  بأسرع ما يمكن وذلك لتلقى الع@ج المناسب.

  

 الكيماوية لحماية العين من ا3صابة بالمحاليل

  يجب توخي الحذر وارتداء النظارات الواقية عند التعامل مع الكيماويات خصوصا المواد القلوية

  

  

  ما الذى ينبغي عمله عند التعرض 3صابة نافذة بالعين؟

8 تدعك العين ، وينبغي تغطية العين المص??ابة بغط??اء واق ص??لب وذل??ك لع??دم تع??ريض الع??ين أو 
  لك يجب أخذ المريض فورا إلى قسم الطوارىء فى أقرب مستشفى.الجفن �ى ضغط ،  وبعد ذ

  

  الحروق الكيميائيه
 

 قم بإزالة سبب الح??رق ع??ن طري??ق تنظي??ف الم??اده الكيماوي??ه م??ن إذا حرقت ماده كيماويه الجلد

  دقيقه أو أكثر . 20على الجلد باستخدام مياه جاريه بارده " ماء الصنبور " لمدة 

 ه عل??ى ھيئ??ة ب??ودره مث??ل الجي??ر الح??ي ق??م بإزالتھ??ا م??ن عل??ى الجل??د قب??لكان??ت الم??اده الحارق?? إذا

  .استخدام الماء
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