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إنقاذ الحياة

في خطوات بسيطة
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إنقاذ الحياة

في خطوات بسيطة
إعداد :د .عبدالرحمن لطفي عبدالرحمن

تسعد جمعية صندوق إعانة املرضى متمثلة في إدارة التنمية االجتماعية دائم ًا أن تقدم
كل ما هو جديد ومفيد في مجال التوعية الصحية للمجتمع.
وقد صممنا هذا الدليل اخملتصر في انقاذ احلياة ليكون عون ًا لك ومرشــد ًا اذا احتاجت
الظروف أن تقوم بإنقاذ حياة مصاب.
فاالســعافات األوليــة علــم بســيط ولكنه هام يجــب على كل فــرد أن يتعلمه ســوا ًء أكان في
اها
اجملــال الطبــي أم خارجــه فهو علــم ينقذ متعلمه أرواح البشــر ،قال تعالــىَ { :و َمـ ْـن أَ ْح َي َ
َّاس َج ِميع ًا} (سورة املائدة .)32
َف َكأَن ََّما أَ ْح َيا الن َ
واآلن نقدم لكم أهم احلاالت التي يجب أن تتعلمها إلنقاذ احلياة في خطوات بسيطة وفقنا
الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه اخلير،،،

 -1اإلنعاش القلبي الرئوي CPR
اخلطوة األولى :اضغط بشدة وبسرعة  30مرة على الصدر.
اخلطوة الثانية :أمل رأس املريض للخلف وارفع الذقن لفتح املسالك الهوائية.
اخلطوة الثالثة :اغلق أنف املريض وأعطي له نفسني صناعيني (من الفم إلى الفم).
اخلطوة الرابعة :أعد الضغط (30ضغطة) والنَ َفســن الصناعيني مرة أخرى وتوقف فقط
للتأكد من أن املريض بدأ بالتنفس طبيعياً وإال ال تتوقف .عند وجود أكثر من مسعف ميكن
التبادل كل دقيقتني لتجنب اإلنهاك.

 -2اإلنهاك الحراري HEAT STORKE

اخلطوة األولى :خذ املصاب إلى مكان بارد بعيداً عن ضوء الشمس املباشر.
اخلطوة الثانية :اجعل املصاب يستلقي على األرض مع رفع الرجلني.
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اخلطوة الثالثة :انزع مالبس املصاب الفائضة عنه واملالبس الضيقة.
اخلطــوة الرابعــة :لف جســد املصاب مبــاءة مبللة باملاء البارد أو كمــادات ثلج خاصة على

الذراعني  -الرقبة والعانة.
اخلطوة اخلامسة :اعطي املصاب الكثير من املاء لتعويض النقص وضع مروحة هواء بجانبه.

 -3االلتواء SPRAIN
اخلطوة األولى :الراحة :أرح مكان اإلصابة في وضع مريح.
اخلطوة الثانية :الثلج :ضع كيساً من الثلج على اإلصابة بأسرع وقت ممكن ليساعد على
تخفيف األلم والورم ويكون وضع كيس الثلج ملدة عشر دقائق كل ساعتني لفترة 24ساعة.
اخلطوة الثالثة :الضغط :قم بربط عصابة قوية (غير مطاطة) على مكان اإلصابة لتقليل
التورم.
اخلطوة الرابعة :الرفع :ارفع مكان اإلصابة ليساعد ذلك على خفض التورم.

 -4النزف الشديد HEAVY BLEEDING
اخلطوة األولى :اجلس املريض في وضعية تتناسب مع موقع اجلرح ودرجة النزف.
اخلطوة الثانية :ارفع املكان الذي به اجلرح وتأكد أنه فوق مستوى القلب.
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اخلطوة الثالثة :اضغط على اجلرح بشكل مباشر إليقاف النزيف
اخلطــوة الرابعــة :اضغــط علــى الشــريان الذي يغــذي الطرف النازف وذلــك بضغطه على
العظم بحيث تقلل تدفق الدم عبره.

 -5السكتة الدماغية STROKE
اذا شككت بوجود سكتة دماغية فيجب أن تختبر أربع عالمات
اخلطوة األولى :هل يستطيع الشخص االبتسامة ؟ هل هناك هبوط للفم أو العينني؟
اخلطوة الثانية :هل يستطيع الشخص رفع كلتا ذراعيه؟
اخلطوة الثالثة :هل الشخص يتكلم بوضوح ويفهم ما تقوله له؟
اخلطوة الرابعة :اذا فشــل الشــخص في أي من االختبارات السابقة فاتصل على الطوارئ
( )112على الفور.

 -6النوبة القلبية HEART ATTACK

اخلطــوة األولــى :تعــرف علــى أعراض النوبة القلبية وغالباً فــإن كل نوبة قلبية تختلف عن
األخرى ولكنها حتدث فجأة غالباً بألم شديد مبنتصف الصدر فينتقل إلى الذراع والرقبة
والظهر واألكتاف.
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اخلطوة الثانية :أرح املريض واطلب منه اجللوس وامنعه من املشي.
اخلطوة الثالثة :اذا كانت لديه حبوب القلب التي توضع حتت اللسان اجعله يتناولها على الفور.
اخلطوة الرابعة :دع املريض ميضغ حبة اسبرين ببطء مما يقلل قابلية الدم للتخثر.
اخلطوة اخلامسة :اتصل بالطورئ (.)112

 -7الكسور FRACTURES
اخلطوة األولى :أوقف النزيف إن وجد وال حتاول إعادة العظام إلى مكانها.
اخلطوة الثانية :هيئ املريض واطلب منه أال يحرك اجلزء املصاب.
اخلطوة الثالثة :حاول أن تبقي اإلصابة ساكنة بيديك حتى تصبح مثبتة بشكل جيد.
اخلطوة الرابعة :اصنع جبيرة كما هو مبني بالشكل واربطها بقطعة من القماش في الكتف
لتثبتها.
اخلطوة اخلامسة :ضع مكان االصابة كمادات ثلج لتقليل الورم واأللم.

 -8التشنجات -الصرع SEIZERS - EPILEPSY
اخلطوة األولى :ابعد املريض عن أي خطر محتمل.
اخلطوة الثانية :ســاعد املريض على اجللوس او االســتلقاء في مكان هادئ وكن هادئاً وال
حتاول إخافة املريض.
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اخلطوة الثالثة :ابق مع املريض حتى يصبح واعياً بالكامل.
اخلطــوة الرابعــة :بعــد النوبــة ســاعد املريض في أن يســتلقي على جانبه مــع إمالة الرأس
للخلف.
اخلطوة اخلامسة :التضع أي شيئ في فم املريض.

 .9الشرق (الغص بالطعام والشراب) CHOCKING
اخلطوة األولى :شجع املريض على السعال فإذا كانت الشرقة خفيفة فهذا سيزيل االنسداد
وإن لم يتمكن ابدأ باخلطوة التالية.
اخلطــوة الثانيــة :قــف خلــف الشــخص  -اثني الشــخص لألمــام ليكون الرأس أســفل من
الصدر.
اخلطوة الثالثة :قم بخمس ضربات براجة كفك كحد أقصى ما بني لوحي الكتف وإذا بقي
االنسداد ابدأ باخلطوة التالية.
اخلطــوة الرابعــة :قــف خلف املصــاب وضع كلتا ذراعيك حول وســطه  -اجعل يدك األولى
علــى شــكل قبضــه وضعها متاماً فوق الســرة وإبهامــك إلى الداخل  -امســك هذه القبضة
بيدك األخرى ثم اسحب بشدة إلى الداخل واألعلى ملدة  5مرات متتالية.
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 -10الحروق BURNS

اخلطــوة األولــى :قــم بتبريد مــكان احلرق فوراً مباء بارد على األقل مــدة 10دقائق أو حتى
يتوقف األلم ويفضل أن يكون املاء جاريا.
اخلطوة الثانية :ازل الساعات واخلوامت أثناء التبريد.
اخلطوة الثالثة :ضمد احلرق بضماد غير قابل لاللتصاق باحلرق (األكياس البالســتيكية
التي تستخدم لتغليف الطعام أفضل الضمادات) ثم ثبتها باستخدام عصابة.
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 -11اإلغماء FAINTING
اخلطوة األولى :اجعل املريض يستلقي على األرض وارفع رجليه كي يعود الدم إلى األعضاء
احليوية.
اخلطوة الثانية :تفقد مجاري الهواء والتنفس.
اخلطوة الثالثة :ازل اســباب التوتر وابعد حشــود الناس لتســمح بوصول الهواء النقي إلى
املريض.
اخلطــوة الرابعــة :إذا كان تعافــي املريض بطيئاً تفقــد التنفس ومجرى الهواء مرة أخرى ثم
ضع املريض في وضعية اإلفاقة واتصل بالطوارئ (.)112

وضعية اإلفاقة
اخلطوة األولى :مدد كلتا الساقني وحرك الذراع القريبة منك لألعلى مع ثني املرفق وجعل
راحة اليد لألعلى.
اخلطوة الثانية :احضر الذراع البعيدة عن الصدر وضع ظهر اليد مقابل اخلد.
اخلطــوة الثالثــة :امســك بيــدك األخــرى الرجــل البعيدة عنك فــوق الركبة متامــاً وارفعها
محافظاً على قدمه على األرض.
اخلطــوة الرابعــة :اضبــط الرجــل العليا بحيث يكون كل من مفصلي الــورك والركبة مثنيني
بزاوية قائمة وأمل الرأس للخلف لتبقى اجملاري التنفسية مفتوحة.
اخلطوة اخلامسة :اتصل برقم الطوارئ (.)112
واآلن وقد استعرضنا أهم وسائل اإلسعافات األولية وإنقاذ احلياة لبعض احلاالت الطارئة
الهامة  ،نقدم لكم جدول بأهم محتويات حقيبة اإلســعافات األولية التي يجب أن تكون في
بيتك أو شركتك أو مدرستك.
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حقيبة اإلسعافات األولية
احملتوى
كتيب تعليمات اإلسعافات األولية (الذي بني يديك)
زوج قفازات نتريل مخصصة لالستعمال مرة واحدة
قناع اإلنعاش مع صمام باجتاه واحد
الصق مقاومة للماء (مع الصق أزرق اللون ملن يطبخ الطعام)
ضماد معقم متوسط احلجم (12سم × 12سم)
ضماد معقم كبير احلجم (18سم × 18سم)
رقعة عني معقمة
ضماد معقم لألصابع
ضمادات حروق (10سم × 10سم)
عصابة مثلثة الشكل
أربطة (بعرض 7.5سم)
مماسح تعقيم كحولية خالية من املاء
شكاالت
شريط الصق (عرض 2.5سم)
بطانية القصدير
سائل غسل العيون املعقم (250مل)
مقصات (مناسبة لقص الثياب مبا فيها املصنوعة من اجللود)
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حقيبة
صغيرة
6
1
40
4
1
2
2
1
2
1
20
6
1
1
1

حقيبة
متوسطة
9
1
60
6
2
3
3
2
3
2
30
12
1
2
1

حقيبة
كبيرة
12
2
100
8
2
4
4
2
4
2
40
24
1
3
1

حقيبة
مخصصة للسفر
1
1
1
10
1
1
1
0
1
1
1
4
2
1
1
1
1

11

من إصدارات جميعة صندوق إعانة املرضى:
٭نصائح غذائية ملرضى الكوليسترول (كتيب )1 -
٭األمراض املنقولة عن طريق الدم (كتيب )2 -
٭السكري (كتيب )3 -
٭مرض الربو الشعبي (كتيب )4 -
٭احلصبة (كتيب )5 -
٭في مطبخك صيدلية (كتيب )6 -
٭احتياطات السالمة العامة في البر (مطوية)
٭ارجتاع حموضة املعدة (مطوية)
٭ارتفاع ضغط الدم (مطوية)
٭استمتع بالبر ولكن!! (مطوية)
٭التدخني أو صحتك (مطوية)
٭احلساسية (مطوية)
٭السرطان (مطوية)
٭الشيشة (مطوية)
٭العناية بالطفل (مطوية)
٭الفحص الدوري لعنق الرحم (مطوية)
٭الكوليسترول (مطوية)
٭تصحيح النظر بواسطة الليزر (مطوية)
٭حقائق حول التبرع بالدم (مطوية)
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