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من هو المسعف؟
هــو الشــخص الــذي يقــوم بتقــدمي اإلســعافات األوليــة والعنايــة ابملصــاب أو مــن 
تعــرض حلالــة مرضيــة مفاجئــة، بشــرط أن يكــون مؤهــل للقيــام هبــذا العمــل حبصولــه 
علــى التدريــب املناســب ولديــه املعلومــات الــي متكنــه مــن تقــدمي اإلســعافات األوليــة 

للمصــاب أو املريــض بشــكل صحيــح إلنقــاذ حياتــه.
فالشــخص الــذي يقــوم بتقــدمي اإلســعافات األوليــة هــو شــخص عــادي ال يشــرط 
أن يكــون يف جمــال الطــب وإمنــا تتوافــر لديــه املعلومــات الكافيــة الــي متكنــه مــن إنقــاذ 

حيــاة املريــض أو املصــاب.

مسئوليات المسعف:
احلــادث  ســبب  ملعرفــة  احلالــة  أو  لإلصابــة  وســريع  وتشــخيص صحيــح  تقييــم   -
وحتديــد نــوع املــرض أو اإلصابــة معتمــًدا علــى وصــف وقائــع احلــادث واألعــراض 

املشــاهدة. والعالمــات 
- فحــص املصــاب ابلكامــل واالهتمــام ابإلصابــة كبــرة كانــت أم صغــرة وذلــك ألنــه 
غالبــا مــا يكتفــي املســعف ابإلصابــة األوىل خاصــة إذا كانــت هــذه اإلصابــة كبــرة 

ويهمــل ابقــي اإلصــاابت الصغــرة والــي قــد تكــون هلــا خطورهتــا.
- تقدمي العالج الفوري املناسب حسب اإلصابة أو املرض.

- نقل املصاب إىل املستشفى أو املركز الصحي حسب خطورة احلالة.

االسعافات االولية 
وكيفية التعامل

 مع االصابات
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خطوات عمل المسعف
- جيــب علــى املســعف أن يتصــرف يف حــدود معلوماتــه الطبيــة 
الــي متكنــه مــن تقــدمي اإلســعافات األوليــة للمصــاب أو املريــض 
بشــكل صحيــح إلنقــاذ حياتــه وأن يقــوم بتقييــم املوقــف ومعرفــة 
مــا حــدث للمصــاب حــى يتمكــن مــن تقــدمي اإلســعافات األوليــة 
الــي تتفــق مــع نوعيــة اإلصابــة أو املــرض نظــرًا الختــالف نوعيــة 

اإلســعافات حبســب نــوع اإلصابــة.
- جيــب علــى املســعف أن يطمئــن املصــاب ويهــدئ مــن روعــه 
مــن  والتخفيــف  بلطــف  ومعاملتــه  وتشــجيعه  اضطرابــه  ويزيــل 

انزعاجــه.
- جيــب علــى املســعف أن ال يســمح بتزاحــم العمــال واآلخريــن 

حــول املصــاب ليســاعده علــى التنفــس وهتدئــة املصــاب.

فقدان الوعي

يعــرف فقــدان الوعــي علــى أنــه اختــالل يف عمــل الدمــاغ نتيجــة الصابــة او مــرض 
يــؤدي اىل عــدم تفاعــل املصــاب مــع الوســط احمليــط بــه.

وذلــك  خطــر كبــر  إىل  ظهــره   علــى  وامللقــى  للوعــي  الفاقــد  الشــخص  يتعــرض 
المكانيــة رجــوع اللســان للخلــف و إمكانيــة حــدوث التقيــؤ عنــد املصــاب وابلتــايل 
انســداد اجملــرى التنفســي ويف هــذه احلالــة جيــب وضــع املصــاب يف وضعيــة األمــان 

اجلانــي مباشــرة دون أي أتخــر.
 أثنــاء التعامــل مــع املصــاب جيــب احلديــث معــه بصــوت عــال ومســموع مــن خــالل 
ملــس كتفــة او ســؤاله بصــوت مرتفــع )هــل انــت خبــر؟( ويف حــال عــدم وجــود أي 
اســتجابة مــن املصــاب يتــم وخــزه و قرصــه ويف حــال عــدم وجــود أي اســتجابة فــان 
هــذا يــدل علــى فقــدان الشــخص املصــاب لوعيــه ويف حــال كان املصــاب مســتلقي 
علــى ظهــره جيــب وضــع املصــاب علــى ارض صلبــة و ارجــاع الــراس للخلــف وإمالتــه 
إىل احــد جانبيــة وأمــا إذا كان املصــاب ملقــى علــى بطنــه فــان مــن املستحســن 
تــرك املصــاب علــى وضعيتــه مــع تعديــل وضعيــة الــرأس والرقبــة للخلــف وإبقــاء الفــم 
مفتوحــا وامــا اذا كان الشــخص املصــاب واعيــا فيستحســن إبقــاءه علــى الوضعيــة 

الــي تناســبه .
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مشاكل التنفس

يتم التعرف على املشكالت التنفسية من خالل:
1- النظــر اىل لــون اجللــد , ازرقــاق الشــفتني , عــدم وجــود حركــة يف الصــدر والبطــن 

وهــل التنفــس منتظــم ام ال .
2- من خالل حاسة السمع او مساع صوت او شخر.

3- مــن خــالل اللمــس ) مالحظــة عــدم وجــود هــواء الزفــر وعــدم وجــود حركــة يف 
اجلــزء العلــوي مــن البطــن(.

ويف حــال مالحظــة وجــود أي مــن املشــكالت التنفســية لــدى املصــاب علــى ســبيل 
املثــال )كميــة اهلــواء غــر كافيــة واملصــاب فاقــد للوعــي ( فالبــد مــن اجــراء عمليــة 
التنفــس االصطناعــي مباشــرة بعــد تنظيــف فــم املصــاب مــن القيــئ، وإزالــة األســنان 
االصطناعيــة إن وجــدت يف فــم املصــاب ومــن مث اتبــاع اخلطــوات التاليــة للقيــام 

االصطناعــي: ابلتنفــس 
أوال :

 ابــدا علــى الفــور ابلضغــط علــى الصــدر مــن خــالل وضــع يديــك علــى منتصــف صــدر 
املصــاب ومــن مث ضــع اليــد االخــرى فــوق االوىل مــع شــبك االصابــع وابعادهــا عــن 
االضالع ومن مث امل جســدك اىل االمام حبيث تكون عاموداي على جســد املصاب 

ومــن مث اضغــط علــى عظمــة القــص يف منتصــف القفــص الصــدري .
اثنيا:

ا- وضــع املصــاب علــى ظهــره ان امكــن ومســك رأس املصــاب بكلتــا اليديــن ومــن مث 

ارجــع الــرأس للخلــف وارفــع ذقــن املصــاب للخلــف.
2- اغلق فتحي االنف.

3- خــذ نفســا عميقــا مث احكــم شــفتيك حــول شــفي املصــاب وانفــخ بقــوة حــى يرتفــع صــدره ) راقــب حركــة 
القفــص الصــدري خــالل إجــراء العمليــة(

4- ابعد فمك وامسح لصدر املصاب ابهلبوط .
5- استمر يف عملية االنعاش مبعدل 30 ضغطة اىل حني وصول اإلسعاف أو استعادة املصاب وعيه .

تنبيه : 
ال تقــم ابعطــاء كميــة هــواء اكثــر مــن الــالزم او الضغــط بقــوه فقــد يــؤدي ذلــك إىل حــدوث تضخــم يف املعــدة 

ممــا قــد يــؤدي إىل حــدوث االســتفراغ.

أسباب املشكالت التنفسية :
تــؤدي وضعيــة االســتلقاء علــى الظهــر اىل حــدوث مشــكالت تنفســية كثــرة منهــا رجــوع اللســان إىل اخللــف 
االمــر الــذي قــد يتســبب إبغــالق جمــرى التنفــس و حــدوث اضطــراابت يف مركــز التنفــس يف الدمــاغ وخاصــة 
بعــد التعــرض ألصابــه يف الــرأس أو حصــول قصــور يف الــدورة الدمويــة أو مــن خــالل جرعــات االدويــة الزائــدة أو 
نقــص االكســجني حتــت املــاء او يف العمــل يف  اماكــن االابر و الكهــوف . ويف هــذه احلــاالت جيــب املباشــرة 
أبجــراء عمليــة التنفــس االصطناعــي اىل ان يســتطيع الشــخص املصــاب التنفــس بشــكل ذايت إىل  حــني وصــول 
املســعفني و إذا كان هنــاك اســتحالة اجــراء التنفــس االصطناعــي مــن الفــم نتيجــة النســداده أو اصابتــه فيجــب 
إجــراء التنفــس االصطناعــي مــن خــالل األنــف) فــم املســعف اىل انــف املصــاب ( اىل ان يســتطيع الشــخص 

الفاقــد للوعــي التنفــس مــن تلقــاء نفســة ومــن مث وضعــة يف وضعيــة األمــان اجلانــي.
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النزيف

النزيــف : هــو خــروج الــدم مــن احــد االوعيــة الدمويــة اىل خــارج اجلســم او داخلــه نتيجــة 
إلصابــة أو مــرض .

عندما يكون هناك نزيف خارجي خطر جيب القيام مبا يلي من اجل إيقافه :
1- قم إبجالس العامل املصاب بشكل مريح )أزل اخلطر عن االصابة وراقب 

   النبض وضغط الدم (.
2- قم برفع العضو املصاب اىل االعلى مع الضغط على اجلرح لتقليل كمية  الدم 

     الي تصل اىل املنطقة النازفة .
3- الضغط على نقاط ضغط الدم وعلى الشراين الرئيسي الذي يغذي الطرف 
     املصاب ،ويتم الضغط على الشراين الفخذي يف منطقة التقاء الفخذ بباقي 

     اجلسم ويتم الضغط علية بواسطة اصابع اليدين وهذا يؤدي اىل قطع الدم عن 
     املنطقة السفلية كامال.

4- اســتخدام ضمــادة ضاغطــة لقطــع النزيــف إذا مل يكــن هنــاك كســر)ضغط األوعيــة 
والشــرايني الدمويــة املصابــة(.

                            مالحظة:
 قد يؤدي النزيف الداخلي الغري مكتشف

 اىل التسبب حبدوث اإلصابة ابلصدمة.

الجروح

اجلــرح هــو عبــارة عــن متــزق اتصــال اجللــد او االنســجة االخــرى يف اجلســم نتيجــة 
الصابــة مــا قــد يــؤدي تــرك اجلــروح الصغــرة تنــزف إىل حــدوث مضاعفــات كبــرة 
مــن انحيــة وتلوثهــا ابجلراثيــم وامليكــروابت لــذا جيــب علينــا القيــام ابالســعافات 

الالزمــة ملعاجلــة اجلــروح وذلــك أبتبــاع مــا يلــي :
- ال تقم إبستخدام املساحيق وا ملراهم وإستخدم بدال منها املطهرات السائلة   

   مثل)اليود( ومن اجلدير ابلذكر أن الكحول من املطهرات الفعالة إال أهنا 
   حارقة للجرح.

- أعمل على تغطية اجلرح بضمادات معقمة وقم بتبديلها يومًيا بعد تطهر 
   اجلرح وال تستخدم املراهم أو البودرة الي تعمل على تسريع التئآم اجلروح 

   وشفائه وال تستعمل القطن أو الصوف يف تنظيف اجلرح .
- اجلروح الي حتدث نتيجة لسالح حاد أو عضة من قبل االنسان او احليوان 

   ممكن أن تكون خطر ة وأما إذا  كان هناك شك ابلنسبة جلروح الوجه ذات 
   الطابع التجميلي فال بد من إستشارة الطبيب خالل الست الساعات الي 

    تتبع حدوث اجلرح واخذ مضادات للكزاز.
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حروق الشمس

 هــو تلــف يصيــب اجللــد واالنســجة الــي تليــه نتيجــة اتثــر درجــات احلــرارة العاليــة او املتدنيــة حتــدث 
حــروق الشــمس نتيجــة التعــرض ألشــعة الشــمس ولفــرات طويلــة. 

إسعاف حروق الشمس:
1- وضع املصاب يف مكان ظليل .

2- تربيد املنطقة املصابة ابملاء بشاشة او قماشة مغموسة مباء ابرد او اخذ دوش ابرد اذا امكن .
يتــم اســتخدام أكيــاس الثلــج والعالجــات خاصــة بضربــة الشــمس عنــد وجــود امحــرار ذو مســاحة واســعة 

أمــا اذا كان هنــاك محــى وغثيــان فيجــب استشــارة الطبيــب .

ضربة الشمس

حتــدث هــذه اإلصابــة عنــد عــدم حمافظــة اجلســم علــى درجــة حــرارة اثبتــة نتيجــة التعــرض الشــعة الشــمس 
املباشــرة للــرأس .

حتــدث ضــرابت الشــمس نتيجــة التعــرض حلــرارة اجلــو خاصــة أشــعة الشــمس يف فصــل الصيــف ويتميــز 
هــذا املــرض بفقــدان الوعــي و هبــوط يف مركــز تنظيــم احلــرارة ممــا يــؤدي إىل ارتفــاع شــديد يف درجــة حــرارة 
اجلســم ومــن املمكــن أن ترتفــع درجــة حــرارة املصــاب إىل احلــد الــذي يــؤدي إىل تلــف الدمــاغ او الوفــاة 
إذا مل يــربد اجلســم بســرعة وخاصــة أثنــاء القيــام أبعمــال لســاعات طويلــة حتــت أشــعة الشــمس دون أخــذ 
فــرات راحــة او ارتــداء مالبــس غــر مناســبة هلــذه األجــواء وعــدم كفايــة املشــروابت الــي تســاهم يف 

ختفيــف حــرارة اجلســم.

العالمات واإلعراض:
1- ارتفاع يف درجة احلرارة إىل أكثر من ) 40 ( درجة مئوية

2- صداع و دوخة.
3- امحرار اجللد وتوقف العرق

4- النبض سريع وقوي
5- التنفس سريع

اإلسعافات األولية لضربة الشمس :
1- وضع املصاب يف مكان ابرد .

2- خلع مالبس املصاب قدر االمكان .

3- استلقاء املصاب وابقاء رأسه مرتفعا .
4- عمل كمادات ابردة واستخدام املاء البارد.

حــدوث  مراقبــة  مــع  أخــرى  مــرة  للحــرارة  املصــاب  تعريــض  عــدم   -5
الصدمــة.

6- تربيد اجلسم كله)كمادات الثلج او املاء البارد (.
 , الســوائل  اعطائــه  علــى  العمــل  جيــب  واعــي  املصــاب  إذا كان   -7

للجســم  حصــل  الــذي  النقــص  لتعويــض 

13 دليل االسعافات األولية12
First Aid manual



الكسور

يعــرف الكســر علــى انــه انفصــال يف النســيج العظمــي ومــن عالمــا ت الكســور االمل والتغــر يف شــكل العضــو 
املصــاب وصعوبــة يف حتريــك العضــو املصــاب مــع حــدوث جــرح وظهــور العظــم يف بعــض االحيــان.

غالبــا مــا يتــم التعامــل مــع االصــاابت الواضحــه املتعلقــة ابلكســور وخباصــة كســور عظــام الذراعــني او اليديــن 
والقدمــني لــذا جيــب اصطحــاب املصــاب اىل الطبيــب مباشــرة ان امكــن ولكــن جيــب أوال تثبيــت العضــو 

املصــاب كمــا يلــي : 
- يف كسر اليد جيب تثبيت اليد ومقدمة الذراع يف منتصف اجلبرة والذراع مثبتة ابجتاه السرة او القميص  

بواسطة محالة.
- يف كســور اجلمجمــة والعمــود الفقــري والســاقني والقفــص الصــدري )األضــالع( واحلــوض فيتوجــب طلــب 
املســعفني مباشــرة ويف هــذه االثنــاء جيــب عــدم حتريــك املصــاب، ألن حتريكــه قــد يضــر املصــاب إال مــن قبــل 
املســعفني املختصــني كوضــع املصــاب يف وضعيــة االمــان اجلانــي أذا كا ن املصــاب فاقــدا للوعــي وتتطلــب 

االصابــة ذلــك.
- يف أصابــة فــك أو خلــع والــي غالبــا مــا تؤثــر علــى منطقــة الكتــف يتــم التعامــل معهــا  كطريقــة التعامــل مــع 

اســعاف الكســور مــع احلــذر مــن حماولــة رد اخللــع النــه قــد ينتــج عنــه ضغــط علــى الشــرايني واالعصــاب.
إرشادات عامة يف حال الكسر :
1- جتنب حتريك العظام املكسورة

2- ثبت املفصلني اعلى الكسر وادانه
3- غط اجلرح املصاب بضمادة معقمة

4- اعمل على هتدئة املصاب ووضعة يف وضعية مرحية .

الصعقة الكهربائية

تعريف الصعقة الكهرابئية:
نعــي هبــا دخــول التيــار الكهرابئــي إىل داخــل اجلســم االمــر الــذي قــد يســبب ضــررا 
ً كبــراً للجســم وخاصــة عنــد نقــاط الدخــول أو اخلــروج أو ابلقــرب منهــا وتلعــب 
هامــا  دورا  واملختصــني  املؤهلــني  واألشــخاص  املــواد  الســالمة ووجــود  متطلبــات 
يف خفــض اإلصابــة ابلصعقــة الكهرابئيــة ابلرغــم مــن اســتخدام التيــار الكهرابئــي 

بشــكل دائــم يف احليــاة اليوميــة.

خطوات اإلسعاف االويل للصعقة الكهرابئية :
1- قم بقطع التيار الكهرابئي اذا كان ذلك ممكننا.

2- ابعد املصاب عن منطقة اخلطر.
3- اختذ مجيع تدابر السالمة الي تضمن سالمتك.

4- استدعي املساعدة.
5- تغطية منطقة احلرق بضماد معقم.

6- العمــل علــى تركيــب القواطــع الكهرابئيــة واســتخدام القواطــع واملفاتيــح االمنــة 
وذات النوعيــة اجليــدة.
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الصــرع : هــو حالــه مرضيــة تتميــز مبجموعــة مــن االضطــراابت املؤقتــة يف 
وظيفــة املــخ مصحوبــة بتشــنجات وفقــدان للوعــي وجيــب علــى اجلميــع ان 
يعــرف ان املصــاب ابلصــرع ليــس خممــورا وال مــؤذي وال خميــف كمــا يعتقــد 

البعــض .
مــع  ابلصــراخ  ابلصــرع  املصــاب  الشــخص  يبــدأ  قــد  االحيــان  بعــض  ويف 
تصلــب العضــالت ملــدة ثــواين أو ملــدة نصــف دقيقــة يتبعهــا حــركات اهتزازيــة 
وصعوبــة يف التنفــس ويظهــر زبــد مــن الفــم أو لعــاب ســائل وتســتمر هــذة 
احلالــه يف اهلــدوء إىل أن ختــف متامــا وبعــد دقيقــة او دقيقتــني يشــعر املصــاب 
ابلراحــة ويعــود اىل طبيعتــه وغالبــا مــا يكــون املصــاب مرهــق جــدا ولكــن 

ليــس فاقــداً لوعيــه.

خطوات اإلسعاف األوىل لنوابت الصرع :
1- ال تقيد املصاب إن كان يف حالة تشنج بل إعمل على محايته من 

     التعرض لإلصابة.
2- احملافظة على جمرى التنفس مفتوحا والعمل على فك املالبس 

     الضيقة .
3- عدم استعمال العنف مع املصاب .

4- العمل على هتوية املكان .
5- استدعي الطبيب أو اطلب الدفاع املدين إذا استمرت النوابت او 

     أصبحت متكررة .

نوبات الصرع
حقيبة االسعافات األولية

امــور منهــا عــدد وعمــر  العمــل علــى عــدة  تعتمــد حمتــوايت الصيدليــة يف موقــع 
العاملــني يف املوقــع وطبيعــة األمــراض املعروفــة ومعرفــة الغايــة املرجــوه مــن اســتخدامها.

بعض حمتوايت حقيبة اإلسعافات األولية
-مقص - ملقط - ميزان حرارة 

-الصق طي - الصق جروح 
-شاش طي - شاش حروق - مشبك او داببيس

-ضمادات معقمة - أربطة ضاغطة 
-قفازات طبية - مطهر مثل الكحول 

-كتاب االسعافات االولية - ارقام الطوارئ 
-بطانية - عبوة ثلج
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هنــاك العديــد مــن احلشــرات والزواحــف واحليــواانت الــي تتوجــد يف 
بيئــة العمــل وقــد تكــون مســتوطنة أو تســكن بيئــة العمــل اخلاصــة 
للعاملــن  بضــرر  تتســبب  وقــد  عدائيــة  جيعلهــا  ممــا  مــا،  مبشــروع 

وسنســرد بعــض أهــم تلــك الكائنــات.

الحشرات والزواحف 
والحيوانات الخطرة

  في موقع العمل

البعــوض أو النامــوس هــو عبــارة عــن حشــرة صغــرة احلجــم هلــا منقــار وهتبــط علــى جســم اإلنســان املكشــوف 
خبفــٍة كبــرٍة حبيــث ال حيــس هبــا إال بعــد أن تلســعه، منهــا الذكــر ومنهــا األنثــى، مــا مييــز هــذه احلشــرة عــن غرهــا 
مــن احلشــرات هــو اختــالف مصــدر الغــذاء عنــد الذكــر و األنثــى، إذ إن الذكــر يعتمــد علــى رحيــق األزهــار 
وعصــارة النبــااتت يف غذائــه لــذا ال يهاجــم اإلنســان، بينمــا األنثــى تعتمــد علــى الــدم الــذي متتصــه مــن أجســام 

الكائنــات احليــة حيــث حتتــاج الــدم لوضــع بيوضهــا.

• إجراءات للحد من خماطر البعوض:
الفاتــح,  اللــون  اللبــاس ذو  إرتــدي  الشــمس.  الغــروب وقبــل طلــوع  بعــد  للبعــوض هــو  النشــاط األكــرب   -
والقمصــان ذات األكمــام الطويلــة, واملالبــس الداخليــة الطويلــة, واجلــوارب خــالل هــذه األوقــات عــاجل األلبســة 

بطــارد احلشــرات قبــل ارتدائهــا.
- عندمــا تكــون خارجــاً بــني الفجــر والغســق, اســتعمل طــارد احلشــرات علــى اجللــد املعــرض. حيتــوي طــارد 

احلشــرات علــى مــادة  )DEET( وقــد يســبب التعــرض الطويــل هلــذه املــادة مرضــاً.
- اآلاثر احلارقة الي تسببها البعوضة/احلشرة حتاط يف املساء مبنطقة مهوية جيداً.

- النوم يف األماكن املزودة أببواب ونوافذ مانعة لدخول البعوض أو مزودة ابلتكييف إذا  كان ذلك ممكناً.
- النــوم حتــت انموســية ذات شــبكية انعمــة وبــدون فتحــات بعــد رشــها مببيــد احلشــرات واثــي طــرف الناموســية 

• البعوض
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حتــت املفــرش قبــل الظــالم أو يف الصبــاح ملنــع البعــوض مــن الدخــول إىل الفــراش 
فالناموســية مهمــة جــداً إذا كنــت ال تســتطيع منــع البعــوض مــن دخــول غرفتــك.

- رش مبيد احلشرات البخاخ يف غرف النوم واملعيشة.
فــإن  الغــر معطــرة،  التعــرق والصابــون  النظافــة ومضــادات  - اســتخدم أدوات 

البعــوض جتذبــه املنتجــات الــي ميكــن مشَّهــا عندمــا تعــود إىل البيــت.
- األدويــة املضــادة للمــالراي ال متنــع عــض البعــوض أو الطفيليــات مــن الدخــول 
إىل جســدك. فحاملــا تدخــل الــدم فــإن الطفيليــات تبــدأ ابلتكاثــر والــدواء يوقــف 
الطفيليــات مــن التكاثر.ينبغــي أن تســتمر أبخــذ األدويــة املضــادة للمــالراي الــي 
وصفــت مــن قبــل املستشــار الطــي أو الطبيــب حــى بعــد مغــادرة منطقــة خماطــر 
املــالراي والعــودة للمنــزل. فــإذا مل تؤخــذ األدويــة حــى الفــرة احملــددة فــإن الطفيليــات 

رمبــا تبــدأ ابلتكاثــر يف الــدم وجتعلــك مريضــاً. 
- حــى عندمــا أتخــذ مضــادات املــالراي هنــاك فرصــة ضئيلــة لتطــور املــرض، بعــض 
األحيــان بعــد أشــهر اذا تطــورت احلمــى خــالل ســنة بعــد رجوعــك إىل البيــت أو 
شــعرت أبعــراض أخــرى مثــل الصــداع الدائــم، أوجــاع وضعــف عضلــي أو تقيّــأ أو 

اإلســهال، أخــرب طبيبــك وزوده ابملعلومــات عــن ســفرك.

• لدغ النمل والزانبري والنحل:

لدغ النمل والزانبر والنحل أحياانً يسبب حساسية شديدة ويتطلب عناية طبية فورية عند بعض األشخاص.
اإلستجابة جتاه لدغ النحل والزانبري:

- إذا كان الشخص امللدوغ لديه احلساسية من عضة لدغ النحل يف املاضي فاعترب دوماً أن هناك حساسية شديدة وخطرة. 
    فليبتعد عن أي مكان تظهر فيه النحل ويطلب املساعدة.

- أزل النحل الذي لدغ فوراَ ولكن بدون تسرع.
- األشخاص الذين يعرفون أن لديهم حساسية من النحل عليهم أن حيملوا دوماَ حاقن اإلبنفرين ،وهذا حيتاج أن يعطى 

    مباشرة )ال تنتظر حى تظهر األعراض(.
- إذا كنت ال تعرف أعراض احلساسية فإهنا تتضمن:

2. ضيق يف الصدر أو احلنجرة  1. أزيز أو صعوبة ابلتنفس   
4. دوخة أو إغماء  3. تورم يف الشفاه أو اللسان أو الوجه  

5. غثيان أو تقّيأ 
إذا ظهرت أعراض مثل تورم احلنجرة واخنفاض ضغط الدم وغرها  فاطلب اإلسعاف مباشرة إذا مل تكون فعلت ذلك مسبقا.

-راقب اخلطر يف املوقع وأستجابة الضحية وجمرى التنفس واجراء االنعاش القلي الرئوي وإعادة النبض.
مالحظة:

 خــذ املصــاب إىل قســم الطــواريء إذا كان قــد لــدغ أكثــر مــن عشــر لدغــات أو أن هنــاك لدغــات داخــل اإلنــف أو الفــم أو 
احلنجرة،اإلنتفــاخ بســبب اللــدغ قــد يســبب قصــر التنفــس حــى عنــد الذيــن ليــس لديهــم حساســية. 

- ردة فعــل احلساســية ميكــن إن تندلــع مــن جــراء لدغــة قمــل اجلســم أيظــاً وعضــات برغــوث النمــل،ذابب أســود،براغيث، والراقــات 
والقــراّد ، يرقــة القــط ميكــن أن تعــض بشــدة وتظهــر علــى اإلنســان أعــراض الشــلل.
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• العناكب والعقارب السامة واألفاعي:

- لدغــات العناكــب والعقــارب الســامة ميكــن أن تكــون خطــرة يف بعــض البلــدان عندمــا يكــون 
العمــل يف املناطــق البعيــدة. لــدغ العقــارب ذات الــكالب الســام يف ذيلهــا الــذي عــادة ترفعــه قبــل 

أن هتاجــم. 
- جتنــب لــدغ العقارب،العقــارب حيــواانت ليليــة ولــذا  تظهــر فقــط يف الليــل وعــادة ختتفــي يف 
الشــقوق املظلمــة او حتــت اجلــذوع والنبــااتت لكــن ســتدخل مــكان الســكن إذا كانــت قــادرة.

- ينبغي أن يكون للمسكن حافة على األقل ابرتفاع 20 سم ملنع دخول العقارب.
- رش املبيدات احلشرية على شكل خباخ أو رذاذ يف غرف النوم.

- يف املناطــق الــي توجــد فيهــا عقــارب مــن الضــروري اإلنتبــاه مــن األماكــن املظلمــة املخفيــة يف 
الداخــل ويف الكبائــن وحتــت األســرة والشراشــف أو يف األحذيــة )نظــف احلــذاء قبــل أن ترتديــه يف 

الصبــاح(.
- جتنب السر بني الشجرات عندما تكون مرتدايً صندل.

- معظــم العقــارب غــر مؤذيــة لإلنســان ابلرغــم مــن أن اللدغــة مؤملــة جــدا وســتتطّلب معاجلــة 
مســّكنة.

- األعراض والعالمات التالية رمبا تراقب يف حاالت السمية املتوسطة واخلطرية:
2. تعّرق 1. توعك  

4. إرتفاع يف ضغط الدّم 3. خفقان قلب  
6. غثيان 5. سيالن اللعاب 

7. التقّيؤ واإلسهال
8. رد فعل حادة جداً)غالباً حساسية( رمبا حيدث على شكل تشوش 
    يف الوعي, فقدان الوعي,التشنجات,هبوط يف ضغط الدم, صدمة 

    ويتبعها هتديد احلياة.

• اإلستجابة للدغة العقرب
- يف حالــة لدغــة العقــرب عليــك تنشــيط خطــة اإلســتجابة للطــواريء أبســرع 

مــا ميكــن.
- ميكن جعل األمل يف موضع اللدغ حمدوداً ابستخدام مكعب من الثلج.

- حقن مسكن األمل )مورفني ( قد يكون مطلوابً وينبغي استشارة الطبيب. ويف حالة مالحظة أعراض أخرى فإن 
املعاجلــة ينبغــي أن تقــدم مثلمــا تقــدم للدغــة األفعــى واملريــض ينبغــي أن يتلقــى العــالج الكيميائــي أبســرع مــا ميكــن.

- هناك مصل مضاد لسم العقارب هذه املعاجلة ينبغي أن تراقب من قبل طبيب.
- بعض العناكب سامة ، ولكن قليل منها ثبت أهنا خطرة على البشر.

- مــن حيــث املبــدأ فــإن جتنــب العناكــب أصعــب مــن جتنــب العقــارب وخاصــة أهنــا غالبــاً تبقــى يف الداخــل وحتــاول 
أن تصطــاد يف النهــار هــي غالبــاً تفضــل األماكــن الرطبــة قليــاًل يف الظــل املتوســط.

- لسعة العنكبوت غالباً حتدث عندما تنحصر احلشرة يف اللباس. أبقي اللباس مطوايَ دائماً إذا كان ممكناً.
- رش املبيد احلشري البخاخ أو الرذاذ يف غرف املنامة.
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• الكالب املسعورة:

ســعار الــكالب هــو أحــد األمــراض املشــركة اخلطــرة الــي تنتقــل مــن احليــوان لإلنســان »مــرض مميــت« 
وهــو مــرض فروســي يصيــب )الــكالب، القطــط، اخلفافيــش .....إخل ( يصيــب كل الثدييــات. والفــروس 

يوجــد يف لعــاب احليــوان املصــاب قبــل ظهــور األعــراض بـــ 5 أايم.
• أتثري عضة الكلب على اإلنسان :

 ليســت كل عضــة مــن حيــوان مســعور تكــون معديــة طاملــا مل يصــل اللعــاب امللــوث ابلفــروس للجــرح » 
فليــس ابلعقــر وحــده تنتقــل العــدوى« ولكــن إذا عــض كلــب مســعور شــخص أو طفــل وحــدث تلــوث 
للجــرح بلعــاب احليــوان املصــاب تظهــر األعــراض عليــه )ارتفــاع يف احلــرارة ــــ صــداع شــديد ــــ فقــدان شــهية 

وجفــاف احللــق ــــ توتــر شــديد وهيــاج عصــي(.
• ماذا تفعل إذا تعرضت لعض كلب؟ 

· البد من غسل مكان اجلرح )العضة( ابملاء البارد والصابون عدة مرات.
· يُطهر اجلرح بصبغة اليود أو الكحول.

· حيظر خياطة اجلرح.
· جيب التوجه الفورى ألقرب مستشفى ألخذ املصل الواقى.

· خطورة العضة تتمثل ىف عمق اجلرح و مدى قربه من األعصاب.
• كيف تعرف الكلب املسعور؟

1- الكلب املسعور ال يشرب ماء، ويف حالة شربه يصاب ابالختناق وميوت.

• األعراض والعالمات اخلطرة:
- اللسع يرك شعوراً ابألمل يف موقع اللسعة وميكن أن يكون األمل حمرقاً وعنيفاً ويف بعض 
األحيــان ليــس هنــاك أمل فــوري وبــداًل عــن ذلــك أييت األمل بعــد 30 إىل 60 دقيقــة وتبثــر 
ونزيــف حتــت اجللــد وميكــن أن يكــون هنــاك إحســاس ابلتشــنجات العضليــة والحقــاً فــإن 

األنســجة يف مــكان اللســعة رمبــا متــوت ولكــن ذلــك يعتمــد علــى نــوع الســم.
- أعــراض عامــة مثــل القلــق واإلحســاس ابلضعــف والتعــرق والصــداع والدوخــة والتــورم 

حــول العيــون وطفــح جلــدي وضيــق التنفــس والغثيــان وســيالن اللعــاب والتقيــؤ.
- صعوبــة يف الســيطرة علــى العضــالت والتشــنجات والــي يف أســوأ احلــاالت ميكــن أن 

تؤثــر علــى العضــالت املتدخلــة بعمليــات البلــع والتنفــس.
- من احملتمل أن تكون هناك حساسية مع فشل يف دورة الدم وصدمة وموت.

• اإلسعافات األولية ومعاجلة لسعة العنكبوت:
- يف حالة لدغة العنكبوت عليك تنشيط خطة اإلستجابة للطواريء أبسرع ما ميكن.

- مكعب الثلج على موضع اللسع قد خيفف األمل.
- هناك مصل مضاد لسم العديد من العناكب  هذه املعاجلة ينبغي أن تراقب من 

    قبل طبيب.
- مــن حيــث املبــدأ ينبغــي معاجلــة لســعة العنكبــوت الســام مثــل معاجلــة لدغــة األفعــى 
وينبغــي استشــارة الطبيــب أبســرع وقــت ممكــن  والعنكبــوت ينبغــي أن يقتــل ويؤخــذ إىل 

الطبيــب ملعرفــة نوعــه.
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2- الكلــب املســعور خيــاف مــن اإلضــاءة، ومييــل لالختبــاء واخلــروج ليــال حــى فــرات األوىل مــن 
الصبــاح.

3- الكلب املسعور ال يهاجم إال إذا تعرض للهجوم من الشخص أو مضايقة.
4- ليــس أي كلــب يعــض هــو كلــب مســعور، وإذا عــض الكلــب املســعور أي شــخص ميــوت 

بعدهــا.
5-  كثرة النباح التعي إصابة الكلب ابلسعار.

ينبــه  الفطريــة وهــي »احلراســة« وبشــكل فطــري  ميــارس وظيفتــه  أنــه  الــكالب ســببه  نبــاح   -6
املقيــم. املــكان  يدخــل  بشــيء غريــب  إىل شــعوره  بـ»النبــاح« 

7 -ليــس صحيًحــا أن الكلــب املســعور تتحــول عينــه يف الليــل إىل اللــون األمحــر، ولكــن هــذا اللــون 
بســبب أن عــني الــكالب والقطــط أيًضــا لديهــا القــدرة علــى اســتقبال األشــعة حتــت احلمــراء والــي 

متكنهــا مــن الرؤيــة يف الظــالم.

الــذابب مــن بــني احلشــرات األصعــب يف مواقــع العمــل يف بعــض املناطــق بعــض 
الــذابب حيمــل اجلراثيــم ميكانيكيــاً حيــث يعــضُّ احليــواانت املريضــة ومــن مث يعــض 
الشــخص الصحيــح وهكــذا يلوثــه ابملــرض. هنــاك جراثيــم يف القمامــة والنفــاايت 
البشــرية والــي ميكــن للــذابب أن يزحــف عليهــا وحيمــل املــرض إىل البشــر مثــل الســّل، 

والديــدان الطفيليــة وداء خلــج والراخومــا والكولــرا.
الــذابب املنتفــخ يعــرف ابلعبــوة الزرقــاء أو العبــوة اخلضــراء يطــر وحيمــل آثــر مــن 
نفــس الكائنــات احليــة املنتجــة لألمــراض الــي حيملهــا الــذابب املنــزيل. وهنــاك ذاببــة 
الدارماتوبيــا ميكــن أن تلســع الرجــل مســببة يرقــات تســتطيع أن ختــرج مــن البيــض 

لتختبــئ حتــت اجللــد.
• إجراءات املنع

- التأكد من أن النفاايت مت التخلص منها طبقاً خلطة إدارة النفاايت.
- جتنب استخدام حفر النفاايت املكشوفة.

للحشــرات  مانعــة  بســتائر  تغطــى  أن  ينبغــي  الطعــام  وغــرف  املطبــخ  فتحــات   -

أوتوماتيكيــاً. تغلــق  أن  جيــب  واألبــواب 
بقاتلــة احلشــرات  تــزود  أن  ينبغــي  الطعــام  املطبــخ ومناطــق   -

الكهرابئية ذات اللون البنفسجي.
- املناطــق الــي يتكاثــر فيهــا الــذابب بشــكل كبــر ميكــن تزويدهــا ابلــورق 

الالصــق للــذابب )وهــذا ينبغــي أن يتغــر أبنتظــام وال يعلــق فــوق مناطــق إعــداد 
الطعــام أو مناطــق تنــاول الطعــام(.

- يف املعســكرات املؤقتــة والــي تكــون فيهــا الســيطرة ليســت علــى أمت وجــه جيــب أن 
تتخــذ االجــراءات الالزمــة حلمايــة الطعــام مــن احلشــرات.

- وجود منطقة إعداد للطعام مغطاة بشكل كايف.
- رش املبيــد احلشــري علــى األقــل قبــل 30 دقيقــة مــن تقــدمي الطعــام لتجنــب 

احلشــرات. مبيــد  إســتعمال  قبــل  والصحــون  األدوات  وغــّط  التلــوث 
- املطبخ وغرفة تناول الطعام ينبغي أن تُعاجل ابنتظام ابملبيدات احلشرية.

•  الذابب املنزيل
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ــل ميكــن أن يســبب أمراضــاً  القــراد يف احلقيقــة نــوع مــن القمِّ
مثــل محــى اجلبــل الصخــري املرقطــة ومــرض الــالمي  ولكــن 
التأثرات الســلبية للســعتها ميكن أن أتخذ وقتاَ حى تظهر.

• منع عضة القراد
- استعمل طارد احلشرات الذي حيتوي من 

   20 % أىل 30 % على الديت.
 )Permethrin( أفضل رادع للقراد -

- عاجل األلبسة ببخاخ البرمثرين.
- إرتــد ألبســة داخليــة طويلــة وذات أكمــام كاملــة. واأللبســة ال تكــون ثقيلــة 

ولكــن طوهلــا ســوف يقــدم طريقــة إضافيــة حلمايــة جلــدك مــن القــراد.
- إطــوي حجــل بنطالــك الداخلــي يف اجلــوارب. وهــذا خيلــق حاجــز إضــايف 

جيعــل مــن الصعــب علــى القــراد أن يدخــل.
- يف مناطــق األحــراش واملناطــق العشــبية كــن حــذراً مــن وجــود القــراد وافحــص 

لباســك بشــكل متكــرر
- إفحص جسدك من القراد بعد إمتام العمل.

• كيف تزيل القراد
الطريقــة األفضــل إلزالــة القــراد هــي ابســتعمال ملقــط رفيــع والقبــض علــى القــراد مــن أقــرب 
مــا ميكــن مــن اجللــد  ال تســتعمل عــود الثقــاب املشــتعل أو الســيجارة وال احلــك مبســمار 
وال تســتعمل اهلــالم النفطــي )مثــل الفازيلــني( وال الصابــون الســائل وال الكروســني ألن 

تلــك الطــرق قــد تثــر القــراد وجتعلــه يتصــرف خبــوف فيحقــن ســوائله يف اجلــرح.
• التقنية املثلى إلزالة القراد تتضمن التايل:

- استعمل ملقط رفيع وامسك القراد من أقرب ما ميكن من اجللد.
- إسحب القراد ببطيء ابستخدام ضغطاً اثبتاً وبدون ارجتاج أو أترجح.

- ال تعصر وال متحق وال تثقب جســد القراد لكون الســوائل داخل جســده رمبا حتتوي 
كائنــات حيــة معدية. 

- بعد إزالة القراد إغسل اجللد واليدين ابلكامل ابملاء والصابون.
- إذا بقــي أجــزاء مــن فــم القــراد علــى اجللــد ينبغــي أن يــرك: ســوف تُقــذف لوحدهــا. 

احملــاوالت إلزالتهــا قــد تســبب جرحــاً للجلــد.
- بلِّــغ عــن اللســعة إىل املمــرض وأتكــد أبن اتريــخ العضــة قــد مت تســجيله, فبعــض 

تتطــور. لكــي  األعــراض أتخــذ شــهراً 
- يف النهاية إذا كان هناك طفح يف موقع العضة أو تعاين من رجفة أو صداع أو محى 
فعليــك أن تبلِّــغ عــن ذلــك فــوراً وأذهــب إىل الطبيــب. ينبغــي أن تستشــر طبيبــاً إذاكنــت 

تعــاين مــن إعيــاء شــديد أو وهــن أو صعوبــة املشــي.

• القراد:

ضبط العدوى 
أثناء اإلغاثة

كيفية انتشار األمراض
 مصدر العدوى

يتوجب وجود شــخص أو شــيء حيمل امليكروابت الضارة الي تســبب العدوى. هناك مصادر عديدة 
وخمتلفة من العدوى، وميكن أن تشــمل:

• األشخاص املصابني ابلفعل. 
• احليواانت األليفة أو حيواانت أخرى.

علــى  األبــواب  )مقابــض  نظيفــة  غــر  أســطح   •
اخل(. واملراحيــض،  مفاتيــح،  لوحــة  املثــال،  ســبيل 

طريق خروج امليكروابت
يتوجــب وجــود طريقــة خلــروج امليكــروابت الضــارة 

مــن الشــخص املصــاب أو مــن املصــدر.
وهذه الطرق تشمل:

• العطس والسعال )الرذاذ(. 
• انتقال سوائل اجلسم.

انتشار العدوى
امليكروابت الضارة حباجة إىل وسيلة لتنتقل من شخص آلخر. ميكن أن يكون هذا من خالل:

 • اللمس.   
• االتصال اجلنسي.
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طريق دخول امليكروابت
امليكروابت الضارة حباجة إىل وسيلة للدخول إىل اجلسم قبل أن تسبب العدوى. 

ميكن أن يكون هذا من خالل:
الطعــام الــذي أنكلــه   - استنشــاق الــرذاذ   - اجلــروح املفتوحــة أو التقرحــات  - أشــياء 

نضعهــا يف فمنــا.
كيفية انتشار األمراض

- مصدر العدوى
يتوجــب وجود شــخص أو شــيء حيمــل امليكــروابت الضــارة الــي تســبب العــدوى. هنــاك 

مصــادر عديــدة وخمتلفــة مــن العــدوى، وميكــن أن تشــمل:
• األشخاص املصابني ابلفعل.

• احليواانت األليفة أو حيواانت أخرى.
• أســطح غــر نظيفــة )مقابــض األبــواب علــى ســبيل املثــال، لوحــة مفاتيــح، واملراحيــض،.. 

اخل(.
طريق خروج امليكروابت

يتوجب وجود طريقة خلروج امليكروابت الضارة من الشخص املصاب أو من املصدر.
وهذه الطرق تشمل:

• انتقال سوائل اجلسم. • العطس والسعال )الرذاذ(. 

انتشار العدوى
امليكــروابت الضــارة حباجــة إىل وســيلة لتنتقــل مــن شــخص آلخــر. ميكــن أن يكــون 

هــذا مــن خــالل:
• االتصال اجلنسي. • اللمس.   

طريق دخول امليكروابت
امليكروابت الضارة حباجة إىل وسيلة للدخول إىل اجلسم قبل أن تسبب العدوى. 

ميكن أن يكون هذا من خالل:
الطعام الذي أنكله  - استنشاق الرذاذ   - اجلروح املفتوحة أو التقرحات.

- أشياء نضعها يف فمنا.
 األشخاص املعرضن لإلصابة ابلعدوى

كلنا معرضني لإلصابة ابلعدوى. واألكثر عرضة هم:
- األشخاص حتت العالج.

- الصغار جدا.
- كبار السن.

كيفية منع انتشار العدوى
مصدر العدوى

- عزل املصابني.
- أخذ احليطة من األغذية النيئة.
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- غسل احليواانت األليفة بشكل منتظم.
- التخلص من احلفاضات املتسخة واملالبس بشكل مناسب.

طريق دخول امليكروابت
- تغطية اجلروح والقروح املفتوحة بضمادات مقاومة للماء.

- طهي الطعام بشكل صحيح.
- احلرص على شرب املاء النظيف فقط.

انتشار العدوى
- غسل اليدين جيدا وابنتظام.

- تغطية اجلروح والتقرحات املفتوحة.
- أخذ االحتياطات املناسبة خالل االتصال اجلنسي.

طريق خروج امليكروابت 
منع أي من األشياء التالية من الوصول إىل األسطح أو اليدين:

• السعال والعطس.
• الغائط.
• القئ.

• سوائل اجلسم.

األشخاص املعرضن لإلصابة ابلعدوى
أي شخص

• أخذ اللقاحات املناسبة.
األشخاص األكثر عرضة.

• االبتعاد عن الناس املعديني.
• اختاذ املزيد من احليطة حول النظافة.

• اختاذ مزيد من احلذر عند الطبخ وإعداد الطعام.
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