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  ٦٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  

  التاسعالفصل 

  مان واإلسعافات األوليةاأل
  

  

  مان الشخصى األ١-٩
  

  . وأن يشعر بالحماية فى كل مكان وزمانالكل فرد الحق فى أن يعيش آمنً -

من المالحظ أن جرائم العنف قد أصبحت من المشاكل الصحية الكبرى، منها جرائم قتـل الـنفس                  -

 وذلك عن طريق تفادى     ،قاية منها من الضرورى أن نعرف كيفية تفادى حدوثها أى الو        . والسرقات

  .التعامل مع األشخاص العدوانيين، ومثيرى المشاكل والمدمنين للمخدرات والعقاقير

وإذا اضطررت للتعامل مع أحد من هذه المجموعة، تفاد الدخول فى حوار معهم أو النقاش وابتعد عنهم                 

  .قدر اإلمكان

ة أو   واالحتياطات مثل عدم حمل أشياء ثمين      كذلك يمكن تفادى السرقات لو التزمت ببعض النصائح        -

 أو المشغوالت الذهبية فى المناسبات المختلفة وعدم التواجـد فـى            نارتداء النساء لكل مجوهراته   

فى المساءاأماكن نائية وخصوص .  

عدم ترك النوافذ مفتوحة، وعدم التحدث مع الغرباء عن ممتلكاتك أو أين تخبئ ثروتك أو األشـياء             -

  .الثمينة

 تناقش أسرارك مع الغرباء أو فى وسائل المواصالت، ال تترك مفتاح شـقتك مـع أشـخاص                  ال -

  .يعملون لديك وال تترك سيارتك مفتوحة

- ااحترس دائما واعلم أن المجنى عليه قد يكون سببلحدوث الجريمةا مساعد .  

  

  

   منع الحوادث٢-٩
  

منع الحوادث هى الوعى ومعرفة     أحسن طريقة ل  . يمكن تفادى وقوع الحوادث فى أغلب األحيان      

  . وبالتالى ممكن اتباع تصرفات وقائية وأفعال تمنع وقوعها،أسباب الحادثة وطريقة حدوثها
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  ٧٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  :وجد عدة عوامل تساعد على الحوادث مثل:  أسباب الحوادث١-٢-٩

 ويعتبر من أكثر األسباب فى كل أنواع الحوادث، حيث يتسبب فى عدة مـشاكل               :الضغط العصبى  -١

ـ    . د الشخص القدرة على التركيز ويؤدى إلى اإلرهاق والتعب        ويفق فإنـك ال    افعندما تكـون متعب 

. تستطيع التركيز أو التدقيق ولن تتفاعل أو تستجيب للمؤثرات بنفس السرعة أو اإلتقان المعتـادين              

ولن تتصرف التصرف المتوقع منك فى هذه الظروف، وأى تأخر فى التفاعل ولو لحظة واحدة قد                

  . مشكلة خطيرةيخلق

فقد وجد أن األعمار الصغيرة والمسنة هى       .  فى الحوادث  امهم ا يلعب دور  :)عمره(سن الشخص    -٢

ااألكثر تعرضلهاا للحوادث وتسبب .  

فى أسباب الحوادث وخاصة حـوادث الطـرق         اهمم ا الكحوليات تلعب دور   ا وخصوص :العقاقير -٣

  .والسيارات

 فى عدم القدرة علـى أداء المهـام         ا فى الجسم قد تكون سبب     ا األمراض التى تسبب تغيير    :المرض -٤

  .بطريقة جيدة

 فى الـصباح البـاكر أو       الً فى أوقات معينة من اليوم مث      اظم الحوادث تقع غالب   ع وجد أن م   :الوقت -٥

  .جازة نهاية األسبوعإكذلك بالنسبة لأليام خالل األسبوع مثل حوادث . آخر الليل

بعض .  المختلفة عن أغلبية الناس قد تتسبب فى وقوع الحوادث         :دتصرفات وسلوكيات بعض األفرا    -٦

  .الناس يتصرفون بإهمال واستهتار وعدم اكتراث وعدم احترام القوانين

  

   منع حوادث السيارات٢-٢-٩

لمنع حوادث الطرق ولتقليل مخاطر اإلصابات والوفيات من هذه الحوادث البد من تضافر كـل               

عوامل ) أ(كل العوامل التى قد تؤدى إلى هذه الحوادث وهى تنقسم إلى     الجهود وأن تتركز على تحسين      

 اعوامل تخص الطرق وخـصوص    ) ب(تخص المركبات سواء سيارات، عربات نقل، دراجات بخارية         

  .القوانين المنظمة للمرور) د (اعوامل تخص السائقين وأخير) ج(خارج المدن 

فى التصميم البـد مـن      .  للتصميم وللصيانة  ا غالب العوامل الخاصة بالمركبات والسيارات ترجع     -أ

 الهوائية وارتداء حـزام     د مثل الوسائ  ،وجود وسائل المتصاص الصدمات عند وقوع االصطدام      

  .كذلك مراعاة التبطين الجيد لمكان جلوس المسافرين. األمان

 الدراسات أن    أثبتت .فى سالمة السيارات   اهمم ا العوامل التى تخص الطرق السريعة تلعب دور       -ب

من أهـم   . هناك بعض الطرق تعانى من عيوب البد من تغييرها لتفادى وقوع حوادث السيارات            

هذه العيوب وجود انحناءات مفاجئة فى الطريق أو انحناءات حادة، كذلك وجود الحفر والمطبات              

عدم وجود حاجز يفصل الطريق عن الطريق المضاداوأخطرها جميع .  
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  ٧١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 عالمات  احيث ال توجد أحيانً   . مات المرور من أهم العوامل لوقوع الحوادث      شوارع المدن وعال   -ج

. أو إشارات المرور فى بعض األماكن أو تكون ضعيفة اإلضاءة فتزيد مـن نـسبة الحـوادث                

  . وعلم جدير باالهتمام والتطبيقاهم جدمتخطيط المدن والشوارع 

حوليات وتعاطى المخدرات يسبب أكثـر      أن تناول الك  .  السائق هو أهم مسبب لحوادث السيارات      -د

  .من نصف حوادث السيارات وما يترتب عليها

 القوانين المرورية مثل ارتداء حزام األمان للسائق، وارتداء واقى الرأس لراكبى الـدراجات              -هـ

هذا القـانون   (من الضرورى إصدار قانون يحتم حماية األطفال الصغار داخل السيارة           . البخارية

  ).اليات المتحدةيطبق فى الو

  

   منع الحوادث فى المنازل٣-٢-٩

الحرائق أو  السقوط من أعلى من مسافات كبيرة أو صغيرة،         : أهم مسببات الحوادث فى المنازل     -

  .اإلصابات المختلفة مثل الجروحبوالسموم أو بساخنة، السوائل بالنيران أو بال

  .هذه الحوادث قد تتسبب فى الوفاة -

  

  : عليك باآلتىقوطللوقاية من إصابات الس

  .ال تترك األطفال أو المسنين فرادى فى الشرفات للتفادى السقوط من أعلى -

 وقد تؤدى إلـى     ،من الحوادث المشهورة داخل المنزل سقوط أحد كبار السن من مسافة صغيرة            -

ن فى  ولذلك تأكد أنك واآلخر   . إصابات جسيمة مثل نزيف بالمخ أو كسر بعظام الحوض أو الفخذ          

تأكد من اإلضاءة الجيدة للطرقات، ضع ورتـب األثـاث          . ن وغير عرضة للسقوط   نومالمنزل آ 

  .بطريقة تسمح بالمرور بسالمة، ال تضع األثاث فى أماكن غير متوقعة

 ا معرض ا وال تستخدم كرسي   ا آمنً ائ فى مكان عال، استخدم سلم     يإذا اضطررت للتسلق لتصل لش     -

  .األرضللكسر أو عدم االستقرار فيقع وتسقط على 

تتسبب أعقاب السجائر المشتعلة فى حدوث أكثر من نصف حرائق المنـازل وكـذلك تخـزين                 -

الزيـوت المغليـة ولعـب األطفـال        . البنزين والمواد القابلة لالشتعال والمنظفات بطريقة سيئة      

ابالكبريت وكذلك زيادة األحمال على أسالك الكهرباء تحدث شرروتسبب الحرائقا كهربي .  

ـ           أغلب حوا  - هـى األدويـة     ادث التسمم فى المنازل تحدث لألطفال، المواد المسببة للتـسمم غالب 

 .والمبيدات الحشرية
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  ٧٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   الوقاية من الحوادث فى أماكن العمل٤-٢-٩

  .هناك منظمات تهتم باألمان والسالمة والصحة المهنية للعاملين -

م مراجعة القوانين التى تحمـيهم      البد للعاملين الجدد أن يتدربوا على الوقاية من المخاطر وأن يت           -

امن المخاطر وتوفر لهم السالمة المهنية دوري.  

البد من المشرفين على العاملين فى كل المؤسسات أن يتعرفوا علـى كـل العوامـل المـسببة                   -

  .للحوادث وأن يتم تدربهم على وسائل الوقاية والحماية وعلى قوانين السالمة المهنية

  

  دث أثناء األوقات العصيبة الوقاية من الحوا٥-٢-٩

  :أثناء الزالزل

  .ا ال تكن عصبي– ال تضطرب – ا هادًئكن -

- عن األشياء القابلة للسقوط عليك سواء كنت داخل المبانى أو خارجهااكن بعيد .  

  .تحرك إلى مكان مفتوح -

  . اختبئ تحت منضدة أو مكتب–لو كنت داخل مبنى  -

  .هرباء، خاصة المحطمة ابتعد عن خطوط الك–لو كنت خارج المبانى  -

  .لو كنت فوق كوبرى اخرج أسرع ما يمكن -

  

  

  العناية فى حاالت الطوارئ ٣-٩
  

   على وصف أهمية اإلسعافات األولية وأن تتعرف علـى األوليـات فـى              االهدف أن تكون قادر 

  .إعطاء اإلسعافات األولية

  

   أهمية اإلسعافات األولية١-٣-٩

العناية المؤقتة التى تقدمها لشخص مصاب أو فى حالة         أو  رى،  اإلسعافات األولية هى التصرف الفو     -

 للمساعدة الطبيـة أو حينمـا       ا مساعدة النفس والعناية فى المنزل انتظار      اوهى أيض . مرض فجائى 

  .تتأخر أو فى عدم وجودها

- وفى إنقاذ اآلخرينامعرفة اإلسعافات األولية بالطريقة السليمة قد يساعدك شخصي .  
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  ٧٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ب األهمية فى اإلسعافات األولية ترتي٢-٣-٩

.  وهذا يعتمد على الظروف المحيطة بالحادثـة أو المـرض          ،ضع خطة العمل قبل البدء باإلسعاف      -١

 أخرى يكون فى تقديم االطمئنان أو فى منع إصابة          ا يكون التصرف الجيد إلنقاذ الحياة وأحيانً      اأحيانً

  .أخرى أو حدوث مضاعفات هو األهم

اطلب اإلسـعاف أو    . صال باإلسعاف أو طلب المساعدة من الجهات المسئولة       أن تعرف كيفية االت    -٢

  :الشرطة واتبع اآلتى فى إعطاء المعلومات التالية

  .مكان الحادث والعنوان بالكامل -

  .رقم التليفون الذى تتكلم منه أو تليفون المسعف -

  .اسم المسعف أو المنقذ -

 لتسهل على اإلسعاف إحـضار بعـض        اكنًن كان مم  إمعلومات عن الحادثة أو الحالة المرضية        -

  .األدوات الالزمة

بعد المكالمة، راجع   . لو كانت هناك صعوبة فى االتصال باإلسعاف، اطلب ذلك من شخص آخر            -

  .تقييم الحالة ومراجعة المجارى الهوائية، التنفس والدورة الدموية

  :اإلسعاف الضرورى إلنقاذ الحياة يتلخص فى -

  .الدورة الدموية/ التنفس  / مراجعة المجارى الهوائية -

  .وقف النزيف الشديد -

  .مراجعة عالمات التسمم -

  .من المهم إعطاء المصاب أو المريض الدعم النفسى لتساعده على التحمل وضبط النفس

  

  )االختناق (ى طوارئ الجهاز التنفس٣-٣-٩

ـ             ى الـشعب  يحدث نتيجة حبس التنفس عند انسداد أى جزء من مجرى الهواء من األنف والفم إل

االهوائية أو نتيجة توقف التنفس ألمر ما ويستلزم األمر عمل تنفس صناعى فور.  

  

  أسباب االختناق

  .انسداد مجرى الهواء بالماء كالغرق -١

  .دخول جسم غريب فى الزور والقصبة الهوائية -٢

  .استنشاق هواء خال من األكسجين رغم عدم وجود عائق فى مجرى الهواء -٣

  .عوق التنفسوجود ضغط على الصدر ي -٤

  .اختناق االنتحار أى ربط حبل أو خالفة مما يقلل أو يمنع مرور الهواء -٥

  .التسمم بالغازات السامة مثل أول أكسيد الكربون -٦
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  ٧٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  .غشاء الدفتريا الذى يسد الحلق ويمنع دخول الهواء -٧

  .الصدمة الكهربائية -٨

 .فشل القلب -٩

 . جرعات الدواء الزائدة-١٠

  

  )بلة الحياةقُ(اعى اإلسعاف عن طريق التنفس الصن

 وأى تأخير فى عمل التنفس الصناعى قد يؤدى إلى عواقب وخيمة مع مالحظة أن التنفس قد                 ،مهم -

  .أنقذ بعض الحاالت حينما استمر ألكثر من عشر ساعات

  .يجب نقل المصاب إلى مكان به هواء يتجدد وأبعاده عن مسببات االختناق -

  .نة ساقطة أو أسنان صناعيةيجب إزالة أى مواد غريبة من الحلق مثل س -

  . للخلف يجذب لألماماإذا كان اللسان ساقطً -

  .فك مالبس المصاب -

بدأ التنفس الصناعى فور توقف التنفس عن طريق النفخ فى الفم أو األنف فتدفع الهواء بقوة إلـى                  ا -

  .رئة المصاب

األنـف باليـد    ضع يدك أسفل الفك واإلبهام بين أسنانه مع دفع الفك ألعلى ومع إغـالق فتحتـى                  -

  .األخرى

-  مع مالحظـة الـنفخ     ( ثم ضع فمك فى فم المصاب وانفخ بقوة تجعل صدره يتحرك             ا عميقً اخذ نفس

  ).بقوة للكبار وبرفق لألطفال

  .ارفع رأسك حتى تجعل المصاب يطرد الهواء بنفسه -

  . مرة فى الدقيقة١٢دقيقة ثم إلى  مرة فى ال١٢كرر العملية أكثر من  -

 ،ن ال يعنى عودة التنفس الطبيعى ولكن التنفس الطبيعى يكون بـشعوره بـه             تحرك الصدر والبط   -

 .بأصابعك قرب األنف والفمو

  

  االختناق بسبب جسم غريب

-    فهو يقدر على التخلص     ،ا على الكحة أو الكالم وعلى التنفس ال تفعل له شيئً          اإذا كان المصاب قادر 

  .من الجسم الغريب

- لكالم أو التنفس ابدأ بعمل عدة ضغطات على البطن على الكحة أو االو لم يكن قادر:  

  .قف خلف الضحية •

  .لف ذراعيك حول وسطه •

  .ضع قبضة يدك فوق سرة الشخص وتحت القفص •
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  ٧٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  .امسك قبضة اليد باليد األخرى •

  .اضغط على البطن عدة ضربات ألعلى •

  . مرات٥ – ٤كرر  •

  .ا أن تجد الجسم الغريب مطرودالًراجع فم الضحية آم •

  .لخطوات السابقة كررهالو فشلت ا •

     يمكنك إجراء هذه الخطوات باستخدام حافة كرسى       .  وكنت وحدك  اماذا لو حدث ذلك لك شخصي

والضغط على بطنك بسرعة على طرف الكرسى فتنشأ كحة تطرد الجسم الغريبابعد انحناءك أمام .  

  

  )اإلسعاف القلب رئوى( التدليك الخارجى للقلب ٤-٣-٩

 ولكـن ال يعنـى      ، الوفاة نتيجة نقص اندفاع الدم المحمل باألكسجين للمخ        توقف القلب يؤدى إلى   

               عارضة  اتوقف القلب عدم إمكان عودته للعمل مرة أخرى حيث أن أسباب توقف القلب قد تكون أسباب 

 ولذلك أصبح تدليك القلب من      ، بدأ التدليك الفورى حتى تبدأ فى العمل       ىلإ ولكن فى حاجة     استزول فور 

 حـاالت   االمهارات التى تدرس وتمارس وتؤدى إلى اتجـاه حـاالت كثيـرة وخـصوص             المعارف و 

عط فرصة حسنة لعودة المصاب لحالة      أكلما أسرع المسعف فى التدليك فور التوقف القلب،         . اإلصابات

  .الطبيعية

  :تعتمد طريقة التدليك الخارجى للقلب على نقط أساسية

رى والعمود الفقرى مما يؤدى إلى اندفاع الـدم         الضغط المنتظم للقلب بين عظام القفص الصد       -١

  .قلبللإلى الشرايين نتيجة للضغط وعند رفع األيدى يندفع الدم 

 دقائق بعد توقف القلب يجعل فرص النجاة ضعيفة حيـث           ٥ن التأخير فى القيام بالتدليك عن       إ -٢

  .سيحدث موت خاليا المخ

بعمل التنفس الصناعى باسـتعمال     فى حالة توقف كل من التنفس والقلب يمكن أن يقوم شخص             -٣

 يمكن االعتمـاد عليـه      ا وإذا لم يجد المسعف أحد     ،قبلة الحياة ويقوم شخص آخر بعمل التدليك      

  .ثنينيمكنه القيام بعملية تنفس تقوم مقام اال

 لذلك ال تلجأ إلى تدليك القلـب إال         ،يجب مالحظة أن توقف التنفس ال يعنى بالتالى توقف القلب          -٤

 أو سريعة جدا لدرجة تفوق الدورة الدموية        اف القلب أو أن ضرباته ضعيفة جد      فى حاالت توق  

  .أو حالة الشك فى توقف القلب

 عدم سـماع    – عدم وجود نبض فى الرقبة       – توقف التنفس    –عالمات توقف القلب هى اإلغماء       -٥

  . اتساع حدقتى العين–دقات القلب بمكانة فى الصدر 

  :طريقة التدليك الخارجى للقلب -٦

  .قد المصاب على سطح صلبر •
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  ٧٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  . أو على ركبتكاقف على يمين المصاب واقفً •

  .اجعل رأس المصاب للخلف مع تجنب وجود أجسام غريبة فى فمه •

  .ثالث مرات فقط ثم ابدأ بالتدليك) فى التنفس الصناعى(انفخ فى فمه بطريقة قبلة الحياة  •

ثم قم بعمل ضغط يكفى     . يوضع بطن يد فوق األخرى فوق الثلث األخير من القفص الصدرى           •

لتحريك الصدر بوصة أو اثنين ألسفل فى اتجاه العمود الفقرى، يتم الضغط لمدة ثانية واحدة               

  .ثم ارفع يديك بما يسمح لتمدد الصدر مرة أخرى

فى حالة وجود من يساعدك، دعه يقوم بعمل تنفس صناعى، وإذا لم يتوفر من يساعدك فقف                 •

) بنفخ هواء أربع مرات   ( ثوان   ١٠عمل التنفس الصناعى لمدة     التدليك كل نصف دقيقة ثم قم ب      

للمستشفى ويمكن استمرار عملية التدليك والتنفس أثناء النقلاوينقل المصاب فور .  

تستمر عملية التدليك حتى يعود التنفس والنبض إلى طبيعتها أو أن تظهر عالمـات المـوت                 •

 . والتمريض وحجرة العملياتاألكيدة أو عند الوصول إلى المستشفى حيث األطباء

  

 هناك دورات للشباب غير األطباء للتدرب على اإلسعافات تجـرى فـى الهـالل األحمـر                 :ملحوظة

  . جامعة القاهرة–المصرى وفى مركز تطوير التعليم الطبى فى كلية الطب 

  

   وقف النزيف٥-٣-٩

اتذكر دائم:  

تدفق الدم الشريانى يخرج من القلب إلـى        أن تدفق الدم الوريدى من الوريد إلى اتجاه القلب وأن            -

  .ناحية األطراف

 ويجب عالج النزيـف     ،أن النزيف من أهم الحاالت التى تحتاج لإلسعاف األولى والعناية الفائقة           -

لنوعه بغض النظر عن مسبباتهاتبع .  

- مع إرقاده ونزع المالبس بما يكفى لكشف الجرح بوضوحايسعف المصاب فور .  

ويتم الضغط على مكان النزف فوق الجرح بقطعة من الشاش المعقم ثم            . بيرفع الطرف المصا   -

  . مع مراعاة عدم قفل الدورة الدمويةا محكمااربط رباطً

يرفـع  ).  ويتدفق بغزارة بـدفعات متتاليـة      ايكون الدم أحمر قرمزي   (إذا كان النزف من شريان       -

أصابعك فـى نقطـة فـوق        وإذا كان الشريان يمر فوق عظمه فاضغط عليه ب         ،الطرف المصاب 

 قرب الجرح بينه وبين القلب علـى أال يفـك           ا ضاغطً ا وإذا استمر النزف استعمل رباطً     ،الجرح

االضاغط إال بالمستشفى الذى يجب نقله إليه فور.  
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  ٧٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   التسمم٦-٣-٩

هو ظهور أعراض حادة فجأة لشخص سليم وذلك عقب تناوله لغذاء أو شراب أو تعاطيه لـدواء                  -

  .و مالمسة الجلد أو األغشية المخاطية لمواد سامة أو لحقنأو استنشاق أ

  .يجب أن تتم اإلسعافات األولية بمنتهى السرعة ألن السموم تؤثر بسرعة -

 وال تهمل فى استدعاء الطبيب      ،اسند لمن حولك مساعدتك فواحد يستدعى الطبيب وآخر يعاونك         -

 حيث أن بعـض الـسموم تظهـر         أو النقل إلى المستشفى أو مركز السموم بدعوى تحسن حالته         

بعد مدةاأعراض .  

  :إسعاف التسمم الذى حدث عن طريق الفم يتم على النحو التالى -

 .ا اإلسعافات األولية اتبعها فور لو كان اإلناء الذى يحتوى المادة عليه–حدد المادة السامة  -

 أو الطبيب لجلب     اطلب مركز السموم   .اسأل المحيطين عن الحالة أو المادة أو المواد المضادة         -

  .المعونة

لو لم يكن هناك نصائح لإلسعاف على اإلناء أو لم يوجد من األصل اجعل المصاب يـشرب                  -

  .كمية من اللبن أو الماء لتقوم بتخفيف المادة السامة أو تساعده على التقيؤ

-             ث  إلحـدا  اال يتم إجبار المصاب على القئ فى حاالت التسمم بالمواد الكاوية واألحماض تجنب

 أو بطـاطس مهروسـة      ا نيئً ا أو يأكل بيض   اإصابات فى أماكن أخرى ولكن اجعله يشرب لبنً       

  .لتغطى جدار المعدة ويعادل السم

  

   الحاالت الطارئة من أمراض أو إصابات٧-٣-٩

ـ                   اأى حالة طارئة سواء مرض أو إصابة قد تؤدى إلى حدوث صدمة، وهى حالة قد تسبب بطًئ

  .ة لدرجة خطيرةفى كل وظائف الجسم الحيوي

    على هذه التغييرات وتحاول منع الخطورة علـى أعـضاء           الذلك تركز اإلسعافات األولية عموم 

 المهم حفظ درجة حرارة الجسم والدورة الدموية فى حـاالت          .  المخ والقلب والرئتين   االجسم وخصوص

 .الصدمة

  




