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الحٌاة أغلى ما ٌملكها اإلنسان و نظراً لطبٌعة دور اإلنسان فً هذا الكون ،فإنه دائما معرض لإلصابة سواء أكانت من صنعه أم نتٌجة للظروف الطبٌعٌة
المحٌطة به والتً قد تهدد حٌاته أو ٌتعرض إلعاقة وقتٌة أو دائمة إن لم ٌجد المساعدة االسعافٌة السرٌعة والفعالة فً مكان الحادث حتى أقرب عٌادة أو
مركز صحً أو مستشفى ٌقدمه آخرون حوله إلنقاذه.
و بنا ًء علٌه أصبحت هناك ضرورة ملحة بأن ٌكون كل فرد فً المجتمع على معرفة ولو بسٌطة بكٌفٌة تقدٌم خدمة اإلسعاف األولً ،و جهاز الدفاع
المدنً بشكل عام إذ ٌفترض أن ٌكونوا مؤهلٌن تأهٌالً جٌداً فً هذا المجال و بخاصة أولئك الذٌن ٌعملون بخدمات اإلسعاف.
اإلسعاف األولً ( ) First Aid
الحٌاة أغلى ما ٌملكها اإلنسان و نظراً لطبٌعة دور اإلنسان فً هذا الكون ،فإنه دائما معرض لإلصابة سواء أكانت من صنعه أم نتٌجة للظروف
الطبٌعٌة المحٌطة به والتً قد تهدد حٌاته أو ٌتعرض إلعاقة وقتٌة أو دائمة إن لم ٌجد المساعدة االسعافٌة السرٌعة والفعالة فً مكان الحادث حتى أقرب
عٌادة أو مركز صحً أو مستشفى ٌقدمه آخرون حوله إلنقاذه.
و بنا ًء علٌه أصبحت هناك ضرورة ملحة بأن ٌكون كل فرد فً المجتمع على معرفة ولو بسٌطة بكٌفٌة تقدٌم خدمة اإلسعاف األولً ،و جهاز الدفاع
المدنً بشكل عام إذ ٌفترض أن ٌكونوا مؤهلٌن تأهٌالً جٌداً فً هذا المجال و بخاصة أولئك الذٌن ٌعملون بخدمات اإلسعاف.
تعرٌف اإلسعافاألولً -:
ٌقصد باإلسعاف األولً الخدمة اإلسعافٌة التً تقدم للمصاب فً مكان الحادث من قبل شخص أو عدة أشخاص لدٌهم اإللمام بقواعد اإلسعاف و إجراءه
مستخدمٌن أدوات من حولهم حتى وصول كادر طبً أو إٌصال المصاب إلى المستشفى .
اإلسعاف المتخصص ( -: ) PARAMEDIC
وهو الخدمة اإلسعافٌة المقدمة للمصاب فً مكان الحادث وأثناء نقله من قبل فرٌق من المسعفٌن المؤهلٌن نظرٌا ً و عملٌا ً فً اإلسعاف و مستخدمٌن
تجهٌزات خاصة.
أهداف اإلسعاف -:
نقصد بها الغاٌة التً من أجلها ٌتم تقدٌم خدمة اإلسعاف.
 .1الحٌلولة دون حدوث الوفاة المباشرة.
من المعلوم أن هناك بعض اإلصابات التً ال ٌستطٌع جسم اإلنسان مقاومتها إال لفترة قصٌرة من الزمن ال تتعدى خمس دقائق على أكثر تقدٌر ،و إذا
قدم اإلسعاف الالزم لمثل هذه الحاالت أثناء هذه الدقائق الحرجة فإن اإلنسان ٌمكن أن ٌبقى على قٌد الحٌاة  ،و ذلك بإتباع ماٌلً -:
أ  -العناٌة بمجاري التنفس ( -: ) Airway Management
كما هو معروف فإن جسم اإلنسان ال ٌمكن أن ٌقاوم النقص فً األوكسجٌن الالزم لعملٌات االحتراق و إنتاج الطاقة داخل الخلٌة لمدة أكثر من ()5-3
دقائق ،تبدأ بعدها خالٌا الدماغ المسٌطرة على جمٌع أنحاء الجسم( غٌر قابلة للتجدد) بالتلف و إذا انقطع األوكسجٌن نتٌجة ألي مشاكل ( إغالق مجرى
التنفس) فإن ذلك ٌودي بحٌاة اإلنسان  ،و لمنع حدوث ذلك ٌجب فتح هذا المجرى بطرٌقة من الطرق التً سٌرد تفصٌلها فٌما بعد.
ب  -إجراء التنفس اإلصطناعً و مساج القلب ( -: CPR ) Cardiopulmonary Resuscitation
إذا توقف الجهاز التنفسً عن العمل و كذلك القلب فإن تزوٌد الجسم باألكسجٌن و الغذاء ٌتوقف و ٌؤدي ذلك إلى الوفاة السرٌعة و الذي ٌمكن أن ٌحول
دون حدوثها هو إجراء النفخ بالهواء الزفٌري أو الجوي فً الرئتٌن و تدلٌك القلب بواسطة الضغط الخارجً على القفص الصدري.

ت  -قطع النزٌف و معالجة الصدمة (

-: ) Bleeding Control & Shock Management

فً هاتٌن اإلصابتٌن المتزامنتٌن ٌحصل نقص فً تزوٌد أعضاء الجسم باألكسجٌن و الغذاء وخاصة الحٌوٌة منها " الدماغ ،القلب ،الكلى.......،الخ"
نتٌجة لفقدان الدم و عدم انتظام توزٌعه فً الجسم مما ٌؤدي إلى الوفاة إن استمر تدفق الدم أكثر مما ٌتحمله الجسم .و الطرٌقة لمنع هذا هو قطع النزٌف
بواسطة الطرق اإلصطناعٌة وإجراءات إعادة توزٌع الدم فً الجسم.
 .2منع ازدٌاد حالة المصاب سوءاً ( منع حدوث المضاعفات ) :
إن بعض اإلصابات ال تهدد الحٌاة مباشرة و لكن إن لم ٌتم التعامل معها بشكل سلٌم و إن لم تسعف فإنها تهدد الحٌاة أو قد تحدث إعاقات أو عاهات
مستدٌمة ،و من هذه اإلصابات -:
أ  -إسعاف حاالت التسمم (  : ) Poisoningإن كثٌراً من السموم فٌنهاٌة األمر قد تؤدي الى توقف التنفس والقلب ،وٌجب اسعافها بالحد من
انتشار السموم و معادلتها أو اخراجها من الجسم.
ب  -إسعاف الحروق (  : ) Burnsتؤدي الحروق إلى صدمة أو إلى حدوث االلتهابات التً تؤخر شفاء المصاب وتسعف
الحروق بتخفٌف األلم ومنع حدوث تلوث الحرق.
ت  -إسعاف الكسور(  : ) Fracturesإن لم تسعف الكسور بتثبٌتها ٌمكن أن تؤدي الى صدمة أو نزٌف أو إعاقة.

 .3المساعدة على اإلسراع فً الشفاء:
وٌكون ذلك بمنع حدوث أو تقلٌل المضاعفات لإلصابات المختلفة كتلوث الجروح وعدم تثبٌت الكسور بشكل صحٌح والمبالغة فً وصف اإلصابة.

أولوٌات اإلسعاف (-: ) Priorities
ٌقصد بأولوٌات اإلسعاف ( اإلصابات التً ٌجب أن تسعف و تنقل أوالً ) و ذلك
ٌرتبط بالفترة الزمنٌة التً ٌمكن للجسم فٌه مقاومة التأثٌر الضار الذي أحدثته اإلصابة و ٌمكن اختصار أولوٌات اإلسعاف باألحرف اإلنجلٌزٌة كالتالً
(:)A.B.C
أ-

فتح و إزالة العوائق من مجرى التنفس ( . ) AIRWAY MAINTAINANCE

ب  -إجراء التنفس االصطناعً ( . ) BREATHING
ت  -العناٌة بالجهاز الدورانً (  (CIRCULATIONمن حٌث القٌام بتدلٌك القلب ( )EXTERNAL COMPRESSIONو قطع النزٌف و معالجة
الصدمة.
ث  -إسعاف اإلصابات األخرى (.)OTHER INJURIES

