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 التصرا في الااالت الطارئة
Action at an emergency 

 
 Need for First Aid Trainingاإلسعاا األوليالااجة للتدرب على 

يحاولون إخراج و .  راجة يهرع الناس لمحاولة اإلنقاذ إذا وقع حادث على حافة الطريق أو صدمت د 
 إرساااااااالل إلى أقر  مرااااااا ىح م ر مدرذ   اح مالجة أذمةالساااااااافق ويوق وج على رجلجل أو محلساااااااوج محاول    

رة مما قد مساااااب لل أذمة وعح  قد و كسااااا قرات ال   قد تكون معظمجة للبب الن وءات اللنخاع الراااااوذ   ساااااا
ولجة وعلى نقل مرضاااى ما ممك  تحنب ذلك بوجود شاااخد مدر  على اإلساااعافات اأيدوم مدى الحجاة ب ن

 الرضوض والحوادث.  
 

هذا قد ال معرفون أن أنهم  شاااااااااااااق الحلد مكان اللدمة  فالحًا مساااااااااااااارع ذويل إلى  أفعىإذا لدمت    1  مثال
 اإلجراء المناسب الصحجح. ممكنل ال صرف والقجام  بوجود شخد مدر  . و م ر محد  اء اإلجر 
الماء ولم مساااااااااعدج أحد  ساااااااابب جهلهعكج جة إجراء اإلنعا  القلب    إذا سااااااااحب مريق م ر واع م  2  مثال
ف  د الحجاة  يعقى على ق سااااوف دقافق للوصااااوى إلى ال ريق ف نل    10سااااعاف سااااجارة اإلواساااا  رقت  ح ي الرفو 

 . لدقافق ثم مموت  عدهاهذج الحالة  
 

ن أن محد ن سااال ف  ممك  أي ذا  ح إذ توضاااح هذج الحاالت أهمجة ال در  على اإلساااعافات اأولجة
وهذا توقف قلعل ى قد يؤدي إل أخ ر إسااعاف مري   فخري .  موقف مساا دع  اإلسااعاف اأول  لن ساال ولآ

 ح إذا ذانت لذي قد م علل شخد ف  مثل هذج الحالة لجعرف ال رق ب   الحجاة والموت ما ا  معن  وفاتل. لك 
   ي عرض ويمك  أن تكون المرة الوح دة ال حمعظم اإلصاااا ات ال   شااااهدها ال تح اج ل داخل إنقاذ الحجاة

حجاةح علمًا  على الحمجع تعلم إجراءات إنقاذ الب  ف ها لمثل هذا الموقف. وبما أن حجاة المصااااااااا  مهمة مح
 .ول  أنل ممك  أي شخد ال در  على اإلسعاف اأ

 
العديد م   ح و وى م  العمرإن معظم اإلصااااااااااااا ات ال   تساااااااااااابب الو جات تحدث ف  النصااااااااااااف اأ

ويحاوى القل ل م  اأشااخاي  اأشااخاي معانون م  إصااا ات تح اج ل دخل حاساام ل وم واحد على اأقل. 
ساااعاف تحنب حصاااوى اإلصاااا ات ال   تؤدي للعح  الدافم وهذا ال مرااامل اأمراض الم اج ة ال   أثناء اإل

 . تص ب الضحجة
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 Value of First Aidأهمية االسعاا االولي 

 Value to selfبالنسبة للشخص األهمية  .1

مسااعدة اخخري ح إال على الرمم م  أن العديد م  اأشاخاي ي دربون على اإلساعافات اأولجة  قصاد  
ذما أنل محعلهم قادري  على رعامة   أن هذا ال در  مساعدهم على إنقاذ أن سهم ف  العديد م  المواقف.

فورية مناساعة ف  حاالت اأذمة والمرض الم اج.. وذذا ذانت أذمة الضاحجة خط رة تمنعل م  مسااعدة  
إلسااااااعافات اأولجة أمضااااااًا على تطوير  مساااااااعد ال در  على ان ساااااالح ممكنل توججل اخخري  ل عل ذلك.  

 إدراك إلجراءات آمنة ومنع اأذمات الثانوية .
 Value to Othersبالنسبة لآلخريناألهمية  .2

  حالعافالت الم ضاااررة تقدمم مسااااعدة أفراد   علىون على اإلساااعافات اأولجة  مسااااعد اأشاااخاي الم درب
مربااء ع    اويمكنهم لعاب هاذا الادور  رااااااااااااااكال أنبر ف  حااى ذونهم م  ن ل العاافلاة أنثر مماا لو ذاانو 

 العافلة. 
 

 Value in Remote Locationsالمواقعفي السيطرة على همية األ .3

الم اج ة  صاا ات  اإلاأذمات  و تح اج معظم هل تح اج اأذمات واإلصاا ات الم اج ة إلى رعامة ببجة   
مكانجة تقدمم الرعامة.   الحساااعان المساااافة والوقت وذخذ ح مع اأساااعافقجقة لوصاااوى اإلد   20  –  10م   

ع  أمان  تقدمم الرعامة الطبجة خصاااوصاااًا أول ك الذي    ع  المصااااب    ع دي  جداً   ويمك  أن مكون 
    ترهد على دور المسعف اأول :هناك الكث ر م  اأمثلة الو  يذهبون للص د وال خ جم.

لال ال رااااااااااااااكال عوافق ل سااااااااااااااعااف   لكوارث الطبجعجاة ف  اأماان  المادنجاة  عاد ال عرض تؤدي امثاًل   •
 الطب .

 وتأم   االتصاالت والمواصالت.  مح اج اإلسعاف إلى ال واجد الح د  •
ولك    حمثل اأمان  المأهولة الم مدنة  ف  المنابق العع دة تماماً   ةاأولج ات ل ساااااااااااااعاف  يوجد حاجة •

 مح اج إلى خبرة ذب رة إضا جة.   العع دة ناف  اأم ةجاأول ات تقدمم االسعاف
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 التصرا في الااالت الطارئة
Action at an emergency 

 
 What Is First Aidولي األ  االسعاا هو ما

 معالحةال  ال ورية المقدمة للراااااااااااااخد المصاااااااااااااا   أذمة أو  مرض م اج.  وهو لجل بدياًل ع رعامة  هو ال
الطبجة  أو ي م  مسااااااعدة  التصااااال سااااااسااااا  ريثما  ععارة ع  مسااااااعدة مؤق ة ضااااارورية للدعم اأة  لكنل  الطبج

ل داخل بب   عد إسااعافها. ممكننا ال عب ر ع  اإلسااعاف   ع  اإلصااا ات  تح اج  المصااا  ح ال ال تعاف   
ال د. ة والموت أو الرااا اء الساااريع م  اإلصاااا ة أو االسااا رااا اء بويل اأمب   الحجا اأول  على أنل ال ارق 

  م  المهم تحديد اإلصاا ات .   أمضااً   راخد ن سالساعاف  على تقدمم العون لآخري  بل للمق صار الدعم اإل
ولك  المرااااكلة  حم  الموت  المصااااا  إنقاذ   للحجاة م  أجل  أساااااساااا   تح اج ل دخل بب  ودعم  البلج ة ال 

أعراض هذج درامة  على   وال الرااااااخد المساااااااعد لل ال مكون المصااااااا  تكم  ف  تأخر هذج المعرفة ح ال 
 ال صرف. عراض النوبة القلبجة ( وقد مصا  ذل منهما  الهلع والذعر وال مح د اإلصا ات ) مثل أ 

 
 Bystander Interventionتداخالت الماّرة  

الرااااااخد المار )شاااااااهد الحادثة أو الم  رج( عنصاااااار أساااااااساااااا  يربو ب   الرعامة الطبجة اإلسااااااعا جة وب    
الذي مم   الحالة الطارفةح ويقرر المساااااااااعدة. وعلجل القجام  ال صاااااااارفات ال الجة  الضااااااااحجة  وهو الرااااااااخد  
  سرعة وبركل معّوى علجل:

 تم    الحالة الطارفة. .1
 اتخاذ قرار المساعدة. .2
 ( إذا تطلب اأمر. EMS االتصاى  الطوارئ )عناصر جهاز الطوارئ  .3
 تق جم المصا . .4
 تقدمم اإلسعافات اأولجة. .5

 
ل ذب رح مقارنة مع مقدم  الرعامة الصاااحجةح ف  قدرتل على تقدمم المسااااعدة ف  حالة مخ لف الم  رج  راااك

 الطوارئ وخاصة ف  اأمان  العامة. توجد عدة عوامل تحدد هذج الحقجقة وه :
 ال حاهل واإلهماى. .1
 عدم ال أند أو القدرة على تم    الحالة الطارفة. .2
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لمريحة ال   تحدث للمصاااا  ووجود م  رج    صااا ات الحالة الطارفة )العالمات الحسااامانجة م ر ا .3
 آخري  ف  موقع الحادث(.

 
 Ignorance and Helping Behaviorسلوك التجاهل والمساعدة 

محهل أملب اأشااااخاي م اوجم وأساااال الرعامة الواجب تقدممها خالى الحالة الطارفة ويحدون صااااعوبة ف  
ساعاف.  اإلضاافة إلى أن الراخد الذي ال مراعر تم    الحاالت الطبجة الطارفة وف  اتخاذ قرار بلب اإل

 القدرة على ال عامل مع الحالة الطارفةح ال مقدم أدنى مساااااا وى م  المساااااااعدة بل ي هر  م  هذا الرااااااعور 
  عح ج ع  االع راف أن الوضع بارئ وذسعاف  وي  رض أن المري  م ر م أذ   ركل جّدي.

 
 Confusion about What Is an Emergencyااللتباس حول معنى الاالة الطارئة 

يواجل الم  رجح  راااااكل عام  صاااااعوبة ذب رة ف  اإلقرار بوجود حالة بارفة  وهذج الصاااااعوبة ممك  أن تؤدي 
إلى تأخر االتصااى  اإلساعافح أو قد تؤدي إلى اتخاذ قرار م ر مناساب بنقل الضاحاما الذي  لديهم مراكلة  

لخاصااااة بداًل م  اإلسااااعاف. على سااااب ل المثاى  ممك   مهددة للحجاة إلى المساااا راااا ى بواسااااطة السااااجارات ا
 سااااااااااااااهولاة للم  رج   تم    حوادث الساااااااااااااا ر على أنهاا حاالاة بوارئ أنثر م  قادرتهم على تم    الحااالت 

 اأخرى ذالنوبات القلبجة. 
 

 Other Factors That Influenceالعوامل األخرى التي تؤثر على أن المتفرج سلليّّدا المسللاعدة  

Whether a Bystander Help 
يواجل الم  رجح  اإلضاااااافة إلى ال حاهل  حواج  أخرى ممك  أن تمنع أو تؤخر القجام  ال صااااارف المناساااااب 

  معانون م  أعراض جساااامانجة مثل الن ي   ف  الحالة الطارفة. مم ل المنقذون لل خل  ع  المرضااااى الذي
واإلقجاء أو وجود رافحة الكحوى ف  ال ن ل  ويعبر رفضاهم للمسااعدة ع  عدم اسا عدادهم لمقاربة أو لمل 

محعال المراااااااكلة أنثر تعق دًا.   Bالضاااااااحجة النازف. ذما أن وجود أمراض معدمة مثل اإليدز وال ها  الكبد  
ع الحالة عاماًل آخرًا يؤثر على سلوك المساعدة أن الم  رج الذي مرهد ويعّد وقت وصوى الم  رج إلى موق

 حدوث حالة الطوارئ أنثر م اًل للمساعدة م  الم  رج الذي مصل  عد حصوى الحادثة.
 

 Quality of Help Provided by Bystandersنوعية المساعدة المّدمة من قبل الماّرة 

مقدمة م  قبل الم  رج أو شاهد الطوارئ م ر ذا جة  أو ح ى ممك  أن تقر اأدلة أن المعالحة اإلسعا جة ال
تكون خط رة على المصاااااااااا . ذ حاهل الح اى على محرى هواف  م  وق واتخاذ قرار االتصااااااااااى  الطوارئ 
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% م  ضاحاما حاالت الطوارئ الذي  توفوا 9ونقل المصاا   ساجارة خاصاة. اسا ن حت إحدى الدراساات أن 
أنبر للنحاة لو تلقوا رعامة إسااااااعا جة أفضاااااال م  الم  رج   أو اأخصاااااااف   . أمضااااااًا  نان لديهم ال رصااااااة ا

حالة وفاة حدثت  سبب اأذمات ال قرية أو أذمات الرأس ن حت ع  اإلسعاف    13وجدت دراسة اس رالجة أن  
 اأول  الذي قدمل الم  رج واتخاذ القرار الخاب. بنقل المصا   سجارة خاصة. 

 
 ?What Should be Doneاا به ما المطلوب القي

نما ذذر ف  بدامة ال صااااالح مسااااا   د الضاااااحاما إذا ذان الم  رج قادرًا على تطب ق اإلجراءات ال الجة  راااااكل 
 سريع وفعاى وه :

 تم    الحالة الطارفة. .1
 اتخاذ القرار  المساعدة. .2
 االتصاى  الطوارئ إذا تطلب اأمر. .3
 تق جم المصا . .4
 اأول .تقدمم اإلسعاف  .5

 
 Recognize the Emergencyأواًل  تمييز الاالة الطارئة 

ل قدمم المساااااااااااعدة ف  الحالة الطارفة محب على الم  رج أن مكون قادًرًا على أن يالح  أن شاااااااااا  ًا ما م ر  
 ببجع . وت أثر مالحظة ذلك  أربعة عوامل وه :

الخط رة )مثل: حادث تصااااادم ساااا ر ي ضااام   خطورة وشاااادة اإلصااااا ة: حاالت الطوارئ المأساااااوية   •
 سجارة منقلعة أو عدة سجارات( يل ت ان عاج المارة والم  رج   أنثر.

 المسافة الحسمانجة: الم  رج اأقر  إلى موقع الحادث هو اأنثر اح مالجة لمالحظة الحالة. •
لمثاى  أذمة سااااااعدة على ساااااب ل االعالقة مع الضاااااحجة )معرف ل(: ت يد معرفة الضاااااحجة أرجحجل الم •

 أنثر م  جمجع ال رباء الذي  لديهم ن ل اأذمة. لوان عاه لتس حق اه مام الرخد  ب ل
مادة ال عرض: أبهرت اأدلاة أن بوى مادة ال عاامال مع حاالاة الطوارئ تحعال الم  رج أنثر إدراناًا  •

 ة لها.ظومالح
 
 Decide to Helpاتخاذ قرار المساعدة ثانيًا  

وعلى الرمم م  ذون قرار  مسااعدة شاخد ما. لمواقف ت طلب منل اتخاذ  تل  حجا خالىذل إنساان    ي عرض 
توجد عدة عوافق تحعل م  الصااااااااعب إال أنل لمواجهة الحالة  ج داً  ةحالة الطارفالالقرار  ال دخل ف    اتخاذ 
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حالة الف  ل دخل ساااااااا راتجحجة هامة ل حنب امساااااااا خدم اأشااااااااخاي اأو م ر المساااااااا حب مساااااااااعدة ال رباء. 
. ال تراعل العديد م  حاالت الطوارئ ةها حالة بارف( أنّ أو م ر واع   ه  رف  االع راف ) راكل واع  ةالطارف

الم  رج    ب حناتةإلى  حاالاة الطاارفاالأو ال اأناد م     عادم الوثوق يؤدمممك  أن    ذماا  ماا مرااااااااااااااااهاد على ال ل ااز
 المساعدة.اتخاذ قرار االع راف  الحالة أي إدرانها وبال ال  

الحجاة مرة واحدة  لذلك فأي خ ر أساااااااا طجع أن أقوم  ل أو أي عطف أساااااااا طجع أن أ هرج أي " سااااااااأعج   
 شخد  لماذا ال أفعلل اخن  دعن  ال أؤجلل أو أهملل ممك  أن ال أمر ف  هذج الطريق مرة أخرى ".

رج آخذًا إال إذا ذان الم    ةحالة الطارفالال تحدث الساااااااااارعة ف  اتخاذ القرار الصااااااااااحجح  ال دخل ف        
ن الوقت اأهم التخاذ القرار  المساااااااعدة هو قبل حدوث     فوعلجلاح مالجة المساااااااعدة مسااااااعقًا.    لحسااااااعان ا

وحوى قدرة الرااااااخد على    ةالطارفالحالة الحالة الطارفة.قرار الرااااااخد تقدمم المساااااااعدة هو موقف حوى 
 يس  رق تطورج وق ًا وي أثر  عدة عوامل:و ال عامل معها  

 ليس أكثر شجاعة من الشخص العادي, لكنه أشجع خمس دقائق أسرع" " البطل 
 
 

  وجوب ما يأتيتطوير هذا الموقف يعني 
 تقدير أهمجة مساعدة الم  رج للم أذي أو الرخد الذي تعرض لمرض م اج.. .1
رااااكل م اج.   راااادة أو الرااااخد المري     أذ  الرااااعور  الثقة الكا جة حوى مساااااعدة شااااخد ما م .2

 بوجود أشخاي آخري  ي  رجون. المساعدة ح ىوتقدمم 
 االس عداد إلعطاء الوقت الكاف  للمساعدة. توفر .3
 على تحمل اأخطار المح ملة للمساعدة.القدرة  .4
 الرعور  الراحة ل حمل مسؤولجة الموقف ذاماًل. .5
 الرعور ب قبل رؤية أو مالمسة الضحجة الذي ممك  أن مكون نازفًا أو ي قجأ أو ح ى يبدو م  ًا.  .6
 

  Deciding Not to Helpالّرار بعدا المساعدة
 :ه  عدةارف  المسلاأعذار المح ملة حو ف ها على الم  رج تقدمم المساعدةتوجد حاالت بارفة ي عذر 

ممك  أن ت عرض حجااة الم  رج للخطر أثنااء  محااول ال   مؤذيلة للمتفرج   الطلارئلة  الالاللة  تإذا كلانل .1
سااقل الجسارى وج ء م  قدمل   مازن المدّرس  فقد ف  إحدى المدن إنقاذ اخخري  على ساب ل المثاى: 

ب نما ذان    شاخد توف   مدينة أخرى   ف و الجمنى ب نما ذان محاوى مسااعدة رذا  ساجارة تحطمت.  
سااااهم الخوف م  رفع دعوى قضاااافجة ضاااد الراااخد ذما  ذانوا م رقون.   محاوى إنقاذ ثالثة أب اى
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يدز وال ها  الكبد ف  رف  الم  رج للمسااااااااااااااعدة  مثل اإل المنقذ أو ان ساااااااااااااا ل عدوى  مرض معد  
   همحاولأثناءمللع  م  قبل ذال  الضااااحاما    همتعرضاااا ساااابب  الكث ر م  ال قدم للمساااااعدةوام نع  

 المساعدة.
  أن المصا  قد تعرض لما مس حقل   : قد مرعر العديد م  الم  رجمةليست المساعدة مسألة ها .2

وتمنعهم م     ثمل أو مرااارد(  ع  الم  رج  ضاااحجة  فعاًل  ذما تصاااد الصاااورة السااالبجة للضاااحجة) 
نقدمة أو مقاى ف  مكافأة ما أن تكون  وه  إم ر محدمة   -إذا وجدت  -ةأالمكاف وتعدّ . المسااااااااااااااعدة

المنقاذون    ع  الحااالت يعقىاو   حمنقاذون على أنثر م  شااااااااااااااكرلك  فعلجاًا ال محصاااااااااااااال ال  ؛جريادة
 محهول  . 

 ما ال ح فهم  ذج جة المساااااااعدة : ال معرف العديد م  الم  رجالمعوقات يمكن أن تمنع المسللللاعدة .3
ف  أو ذج جة إجراء اإلنعا  القلب  الرفوي   معرفون ذج جة السااجطرة على الن  السااعاحة  أو ال   قنون ي

  حوى الضااااحجة   اد عدد الم  رجمازد   ذما أنأو لجل لديهم مهارات اإلسااااعاف اأول  الضاااارورية. 
الذي  م    أثر الكث ر م  اأشاااااااااخاي   اإلضاااااااااافةل  اح مالجة اسااااااااا حا ة أحدهم للمسااااااااااعدة.  نقد ي

قجاء  أو اأوضاااااااااع اأخرى  اإل أوالم  رض أن مكونوا منقذي   رااااااااكل عكساااااااا   ساااااااابب منظرالدم   
 . ةحالة الطارفالالمرععة ال   تحدث ف  

 
 Contact EMS, If Neededثالثًا  االتصال باإلسعاا إذا تطلب األمر 

ي خذ الم  رجون عادة القرار الخاب.  جما  ح فقد ال صاااااااارفات إلى أخطار ذب رة على المصااااااااا    ع  تؤدي 
أن الحالة خط رة أو م كرون بنقل المصااا   اي أخرون  االتصاااى ح ى ي أندو  حإذ مخد االتصاااى  الطوارئ 

 إلى الرعامة الطبجة بواسطة سجارات خاصة.
 

 Assess The Victimرابعًا  تّييم المصاب
نوعجة المساااااااااااااعدة حنما محب أن محدد المهددة للحجاة موجودة لحاالت محدد الم  رج ما إذا ذانت امحب أن  

 ا  ف  مثل هذج الحاالت.ال   مح اجها المص
 

 Provide First Aidخامسًا  تّديم اإلسعاا األولي
ال تكون اإلجراءات الداعمة للحجاة فعالة  ذونها اأنثر أهمجة  إال إذا بدأت معاشاااارة م  قبل أقر  شااااخد 

 هذا الرخد الم  رج أو شاهد الحادثة.ومالعًا ما مكون إلى المصا . 
 Rescuer Reactionsرد فعل المنّذ
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ممك  أن مكون منظر الدم وبكاء الضاحاما محعطًا لششاخاي الذي  محاولون المسااعدة أو اإلنقاذ.  
البوى ذقجاء أو شااام الروافح م ر المسااا حعة  أو ال ماس المعاشااار مع الدم أو اإلمراااهد مثل الب ر  لممك   نما 

الضااااااااااااعف  و   المنقذي   ال ثجان   شااااااااااااعر العديد مفقد أو البراز  أن محعل المنقذ م ر مساااااااااااا ح ب للحالة. 
جرأة وقوة قد اأبعاء أو المسااااااااع       نثرح ى أو قجاء أو اإلمماء عندما ساااااااااعدوا المصاااااااااب   الم أذي .  واإل
  أوقات عص عة عند ال عامل مع  ع  الحاالت. ون ممر 

 
الذي مسااااااااااااعف ال  أن ال عامل مع أمة حالة بارفةن مقظ   عند  و ى المنقذ م  الضااااااااااااروري أن يعق

 حمما محعلينهار أثناء تقدممل اإلساعاف اأول  للمصااب   مسا حوذ على االن عاج بداًل م  الضاحجة اأسااسا 
ذل المعلومات والمهارات ال   ممك  أن ي م ع بها المنقذ م ر ذا جة  وتصااااااااااااعح  هذج الحاالت أنثر خطورة.  

 مسرق الحادث  سبب اإلمماء أو الضعف أو االنهجار. مادرأو انهار   إذا
 

 الصااااااال ة ويم لكون قدرة سااااااعا جة  الرعامة اإلمساااااارق  ف    ون جد ي وامم    ع  اأشااااااخاي  ي م ع  
ينطبق عل هم المصطلح الن س   و هادف   وم ر م أثري  ح ى  أسوأ الحاالت.  إذ يبدون     عالجة على ال حمل

علم الن ل مع تحريد ضااااااااااام   تخصاااااااااااد    ي عامل(.  desensitizedم حردي اإلحسااااااااااااس )الحسااااااااااامان   
ال حرد م   و اإلحسااس ويق رق الطرق المناساعة لل  لب على القلق الذي تسابعل المرااهد واأصاوات المرععة.  

اإلحسااس عملجة تححجم الحالة أو مواجه ها وال   ممك  أن تكون فعالة ف  إنقاي أو منع الخوف والقلق  
تقوية االسا حا ة  على ساب ل المثاىحم  خالى   اإلمماءذإضاعاف االسا حا ة م ر المرمو  بها    وه  الهدفو 

ن حدوث  ف حالمنسااااحمة أو الم ناممة مع الحالة. عندما تكون االساااا حا ة م ر م ناسااااقة )هدوء مقابل قلق(
الحاالت االساا رخاء و   ويربو ب   ال حرد الحساا  ذج  يوافقعبر   أحدهما يل   حدوث اخخر. ي علم المرء 

محب أواًل أن ي علم ذج  مساااا حال االساااا رخاء وبال دري    حال   تساااا نعو القلق وبذلك ال معان  م  قلق  لك 
 ثم معرض ن سل أوضاع مقلقة ) مثل مراهدة الدم(.

 
 شخد آخر:ح   مساعدة مراعر الق العسجطة ل هدفة أو تسك   ممك  اس عماى  ع  الطر 

تمااماًا ول   ذلماة واحاد   اً صاااااااااااااااا جا  ذه الاجعال  و بويال.  و خاذ ن ل عم ق   أو للحظاة     ع ن الق  مالإ  •
 ر الرقم واحد ف  نهامة ذل زف ر.اكر ت العد بل  حخالى عملجة زف رمع عدم القجامفقو

لك   صااوت    حمناء اأمنجة الم ضاالةع  بريق م  عدم الساارور إلى السااعادة   فكاراأ ر نمو   ت •
  صورة س  ة  ع ن  الضحجة.المسعف بدو يم ر مرت ع ذ  ال 
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موجودة  لمقابع ف ديو أو صاور أذمات   تدريحجاً   ال عرض البدء    ممك    تقنجة االسا رخاءمعاشارة  لم عد تع
كون العمل ذم طوع ف  قسم الطوارئ أي اإلسعاف خطوة أخرى هامة  مممك  أن  ذما ف  المحالت الطبجة   

 . هذج عري  ال ف  عملجة
 

 تعاع العادات ال ذافجة يوصااااااى وبراااااادة أن محاف  المرء على نسااااااعة ذا جة م  السااااااكر ف  دمل وذلك  
  اإلمماء أثناء إجراء المساعدة للضحجة. ف   ع  الحاالت ح فقد مصا  المنقذ المناسعة

  Post-Care Reactionsسعافية رد فعل ما بعد العناية اإل
  لذلك مسااعد   اقم   متقدممل اإلساعاف اأول  لعدة ضاحاما    ور عاب   مسا مر و مراعر المنقذ  عد 

سااااااااعة  عد المسااااااااعدة ف  حالة اأذمات   72-24خالى  ل  وردات فعللمخاوفو    جمناقراااااااة مرااااااااعر المنقذ 
يمك  أن ت م مثل هذج المناقراة مع صاديق و . لوث مراانل ن ساجة عاب جة الحقة لدمالمأسااوية  ف  منع حد 

 سارعة مسااعد ف  ال خ ج     مرااعرال عب ر عنالخصااف  ن سا  أو رجل دي ؛ أن  وثوق  ل أو مع أمقر  م
 م  القلق وال وتر الرخص . 

 
  Scene Surveyمسح المشهد 

ثوان    10م   جراء مسااااااااح شااااااااامل لمدة  جاقمحب على المنقذ السااااااااعا جة بارفة   إف  موقع حالة  عند ال واجد  
 :تق جمما مأت ت ضم  

ّلذالمخلاطر التي يمكن أن تهلدد حيلا .1 محاب على المنقاذ عنادما   وحيلاة الحلللللللللايلة أو المتفرج  ة المن
على   حأو على الضااااااحجة  لة للعحال ع  المخابر المعاشاااااارة علجمسااااااح المنطقأن مالمرااااااهد   مقار  

لسجارة ال   حصل ف ها الحادث إلى بريق تع ق  سب ل المثاى: إذا تسبب حادث س ر ف  انحراف ا
سااااا طجع الوصاااااوى إلى جنا   جما إذا ذالمنقذ  الحساااااعانأخذ  مجل سااااا ر مرذعات أخرى  هنا محب أن  

الح  أن البن ي  ي سااااااار  م  خ ان الوقود والعطارية يالساااااااجارة لمسااااااااعدة الضاااااااحجة. أو ممك  أن 
نساااااحب  يأن   ى المنقذ ذج الظروف محب عللحظة  ف  مثل هت قطع والساااااجارة ممك  أن تن حر  أي  

إنسان واقع .   حبل معن  أنلجعان  وهذا ال معن  أن المنقذ طلب المساعدة قبل ال قدم م  السجارة.  يو 
كون الضااااااااااااااحجة مأن   هناك اح ماىذا ذان إنقد المصااااااااااااااا   يأن   على اإلبالقحاوى مال  إذ علجل أ
 .ل أم ال را هل الوضع آم  الق دافماً  لسأى ن سوعلجل أن مال الجة  

 
القجام  ل خالى أوى  ى المنقذ اأمر الثان  الذي محب عل آليات حدوث أو سلبب األذية أو األذيات .2

هو تحديد سااابب اأذمة مثاًل: إذا عرف بب ب الطوارئ أن الضاااحجة ساااقو تحت دوال    حثوان  10
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ن م أندًا م  إبالغ  و كوعلجل أن مسااااااااجارة  يدرك أن علجل فحد الكبد  الطحاى أو اأذمات القلبجة.  
باقم الطوارئ حوى سابب اأذمة  أنل م  الممك  للطب ب أن مكون قادرًا على تم    مدى خطورة  

 ذامل  عد معرف ل للسبب.  ركل اأذمات 
 

ع    أن ينظر حولل ويساااااااااأى   المصااااااااااب  حدد عدد اأشاااااااااخاي على المنقذ أن م عدد الحللللللاايا .3
 أنثر م  شخد واحد. واممك  أن مكونإذ اخخري   

 
  Seeking Medical Attentionطلب الطوارئ )اإلسعاا( 

م  المهم ال م    ب   اأذمااة الصاااااااااااااا  رة والحااالااة المهااددة للحجاااةح إذ ممك  أن مراااااااااااااا ر األم العطن  إلى 
تحديد وقت بلب مساا طجع المنقذ برااكل عام   معدمة أو نوبة قلبجة. و اضااطرا  ف  الهضاام  سااجو أو قرحة 

.ويحب على  منظر الضاااااااحجة  نمو اأذمة أوخالى الحالة بارفة  م      عد تم     المسااااااااعدة م  اإلساااااااعاف
بلااب الطوارئ  معاال. ي م    على ال عاااماال  لئ عناادمااا مكون الوضااااااااااااااع أنبر م  قاادرتااطلااب الطوار المنقااذ أن م

 :ختجةا)اإلسعاف( ف  الحاالت 
 الن ف الرديد  •
 ال رق  •
 الصعق الكهرباف  •
 النوبة القلبجة المح ملة  •
 صعوبة ال ن ل •
 ال صد  •
 ت  ر الحالة العقلجة •
 ال سمم •
 محاولة االن حار •
 النو  )اإلمماء( •
 الحروق الرديدة  •
 الرلل •
 أذمات العمود ال قري  •
 الوالدة الوشجكة •
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  أو  ل صااااااااااااااال  طب عااوعل هااأال ي   أوالً   110بلااب الرقم  على المنقااذ  عناادمااا تحاادث الحاااالت الحرجااة   
المسااااا رااااا ى أو صاااااديق أو قريب أو ح ى الحار لطلب المسااااااعدة قبل االتصااااااى  الطوارئ  أن بلب أي 

 شخد آخر هو مضجعة للوقت.
 

  أهمها لالتصال بالطوارئ ايجابياتعدة
 تحريكهم إال م  قبل أشخاي مدرب  .ضحاما ال محب  عضال •
ما محب فعلل  والقادمون إلى المكان معرف أخصاااف و الطوارئ الموجودون ف  سااجارات اإلسااعاف   •

 ر ى بواسطة الهاتف الالسلك .على تواصل مع الم اإلضافة لذلك   حهمو 
إلى   الطوارئ ف  موقع الحاااادثاااة وف  الطريق   العنااااماااة المقااادماااة م  قبااال تقن ممك  أن ت ياااد   •

 المس ر ى فري النحاة ومعدى الر اء.
 سجارة أخرى. ةتوصل عادة سجارة اإلسعاف الضحجة إلى المس ر ى  ركل أسرع م  أم •

 
رااك ف  ذون الحالة بارفة أو م ر بارفة  وعند الف  الحاالت م ر الطارفة   ممك  للمنقذ االتصاااى  طب عل  

 .االتصاى  الطوارئ م  اأفضل أن 
 

 How to Call the EMSية االتصال بالطوارئ كيف
أند م  ذونل  الو   110ى  الرقم اتصامحب االوف  معظم المح معات    للحصاوى على مسااعدة اإلساعاف

داخل  أي ال الف الاقم موجودًا على  ماالعاًا ماا مكون هاذا الر . و لأو مح معا المنقاذ   الرقم الصااااااااااااااحجح ف  بلاد 
عرف مال  ان المنقذ ذاساااااااا خدامل وذذا     سااااااااه لم  أي جهاز تل ون ل  قريعاً محب أن مكون  لذلك    هاتفحدل ل 
 ى  االس عالمات للحصوى علجل. لهذا الرقم فوافد عديدة منها:اتصالطوارئح علجل االرقم 
 .رقم وح د ممك  تذذرج •
 .أشخاي مدرب    ركل خاي  قبل االتصاى م  الرد ي م  •
 ًا.مكون الرد على االتصاى سريع •

 
ق  االتصاااااااااااااااى  المعلومات ل إلعطاء م  جاه اً   على المنقذ الم صاااااااااااااال أن مكون االتصاااااااااااااااى  الطوارئ   عند 

 ال الجةبهدوء ووضوق:
لعالمات العنوان  أساااااماء الراااااوارع المهمة وا  مثاًل: ف  الطابق السااااا ل  م  البناء(موقع الضاااااحجة) .1

 .همالمعلومات ال   ممك  تقدممهاأ م  هذج المعلوماتإذ تعد اأخرى الدالة إذا أمك . 
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مرذ  االتصاااالت معاودة ممنعهذا االتصاااالت الكاذ ة ويساامح لهات لحإذ  ورقم   المنقذ الم صاال  اساام .2
 للحصوى على معلومات إضا جة إذا تطلب اأمر. المنقذ االتصاى  

 ببجعة الحالة الطارفة)مثاًل: زوج  سقو ع  السّلم وال ي حرك(.حإذ محب شرق ماذا حدث  .3
 اأشخاي الذي  مح اجون المساعدة وأي وضع خاي بهم. هاتفرقم  .4
مثل الضا و على  )  ب قدممهاامالمنقذ  ات أولجة قإساعاف ةحالة الضاحجة)مثاًل: رأس زوج  ين ف( وأم .5

 مكان الن ي (.
 

أن اإلسااااااااااااعاف ممك  أن  حالمرذ  هذا اأمر لبلب من  تصاااااااااااااى إال إذانه  االمحب على المنقذ أال ي
ذما أن  حإال أن هذج الخاصاجة م ر م وفرة ف  جمجع المح معات   .محدد موقعك م  خالى االتصااى الم  وق

 المنقذ   إخعارم  ساععة أرقام. ممك  لم لق  االتصااى أمضاًا   اً مازاى مكونف  مح معات أخرى  رقم اإلساعاف  
  ريق    م  شاااااخد آخر االتصااااااى المنقذ  ذذا بلب و العنامة  الضاااااحجة عبر االتصااااااى ال ل ون .  ع  ذج جة  

 معل.   ما حصل لأعالم لمنل العودة إلج أن مطلب أمضًا الطوارئح علجل أن 
 

 :الهامة ما مأت  ت ضم  المعلومات االخرى 
 وذج  وم ى ن صل  ل. 110م اأب اى ما هو الرقم جعلت •
  ن   مكانلأقد حصااااااااااااال على ذامل المعلومات و   110االتصااااااااااااااى بدون ال أند م  أن   عدم إنهاء •

 ل قدمم المساعدة. المنقذ معاودة االتصاى  
الرخص     الهاتفإضافة رقم الطوارئ االسعا جة  اإلب اء  ورقم الرربة ضم  قافمة اأسماء ف    •

 اذذر  يف  حاالاة الطوارئ قاد ال    المنقاذ   . أن110ف  منطقاة ال ي وفر ف هاا نظاام   انذا  إذاللمنقاذ  
 .الهاتفالوقت  العحال ع  اأرقام ف  دل ل  لال مسمح لقد  و 

 
 Disease Precautionsاالحتياطات الوقائية من األمراض

وتعاد  سااااااااااااااعاا جاة.  ابر المرتعطاة  االرعااماة الطبجاة اإلللمخا  اً ف اأول  مادرذاعمحاب أن مكون المساااااااااااااا
ال   ت راوق ف  شااادتها م  خ ج ة إلى مهددة للحجاة. محب أن معرف و   هذج المخابرأهم   اأمراض المعدمة

االح جابات الوقافجة  عبر اسااا خدام المساااعف اأول  ذج جة إنقاي خطر ال لوث والعدوى لن سااال ولآخري . 
 ضد اأمراض ال   تساعد ف  الوقامة م  العوامل الممرضة مثل ال  روسات والعك  ريا. 

 
 Blood-Borne Diseaseاألمراض المنتّلة بالدا
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ال ماس مع دم  ن  تحدث  ع  اأمراض  سااااابب عضاااااويات ممرضاااااة محملها وينقلها الدم. لذلك ف
ف روس و    B(HBV)ف روس ال ها  الكبد   م   يعد ذالً و العدوى.مسبب    ملوث  مثل هذج العضويات ممك  أن

 .ثالثةمهددات هامة لحجاة المسعف اأول أهم  (HIVيدز )وف روس اإلح Cال ها  الكبد 
 

 Hepatitis B  Bالتهاب الكبد 
مساببها  وهو عدوى ف روساجة تصا ب الكبد  حل ها ات الكبد ًاالعو شا نثر  الراكل اأBمعد ال ها  الكبد 

ويوصااااااااااااااى    Bلقااق ال هاا  الكباد  ي وفر  .Cو  Aال هاا  الكباد  ف روس مخ لف ع  ال  روس الاذي مسااااااااااااااباب 
  عطافل للرضااااع والعال    الذي  مح مل تماسااااهم مع مرضااااى حامل   لل  روس أو تماسااااهم مع الدم  رااااكل 

 خدم  اأدوية الوريدمة  م عددي الررذاء الحنس      لمخبري   وعماى المخابر الطبجة  الرربة  مسذاعام.  
اح مالجة    ةجرعة اللقاق أمتسااااااابب  واأشاااااااخاي الذي  معجراااااااون مع شاااااااخد لدمل عدوى بويلة اأمد. وال  

لحمجع المو     ساااااالساااااالة م  ثالث جرعات لقاق محانًا وخصااااااوصااااااًا الدولة   ل طور حدوث المرض. تقدم
 روس.للعامل   الذي  لديهم خطر ال عرض لل  

 
م  دون أخذ جرعات ال ها  الكبد  إلى  هور أعراض ال ها    حممك  أن يؤدي ال عرض لل  روس

ممك  أن مصااااا  الرااااخد  ال ها  الكبد بدون ذما  الكبد خالى أساااابوع   إلى ساااا ة أشااااهر  عد ال عرض.  
عنااد  ولك  ذلااك ال معن  اناال م ر معااد  أن هؤالء اأشااااااااااااااخاااي ينقلون العاادوى لآخري     ح هور أعراض 

أعراض اأن لون ا وت ضااااام  ال عب  اإلعجاء  ال ثجان  ألم  Bتماساااااهم مع الدم. تراااااعل أعراض ال ها  الكبد 
 المعدة  وربما تلون الحلد  اللون ال رقان .

 
ويساا مر م  شااهر إلى شااهري   قد تكون اإلصااا ة شااديدة    ححالة ال هابجة للكبد نBيبدأ ال ها  الكبد  
صاااااااا ة خ ج ة مدى الحجاة لدى العع  اخخر. ممك  أن يعقى ال  روس اإلتعقى  و لدى  ع  اأشاااااااخاي  

ف  الكبد ويؤدي إلى تراااامعل أو إلى اإلصااااا ة  سااااربان الكبد  وقد ممنع أخذ اللقاق فور ال عرض لل  روس 
 تطور حالة اإلصا ة.

 
 C  ,Hepatitis Cالتهاب الكبد 

الحدوث ب   الناس. يؤثر على    ةلكنها شاافعو  Bع  ف روس ال ها  الكبد    ةمخ ل   ات مسابعل ف روسا
  اً الكبد وقد يؤدي إلى مرض ذبدي بويل اأمد أو سااااااااربان ذبد. مخ لف ف  شاااااااادتل وقد مكون ال عرضااااااااج 

 خالى اإلصا ة وال يوجد ح ى اخن معالحة فعالة لل.
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   HIVفيروس عوز المناعة المكتسب 

لجل لديهم أمة و  اإليدز ف  الوالمات الم حدة اأمريكجة    اً مصااا   اً مل ون شااخصاا  5 1أنثر م   يوجد 
الذي و ( AIDSآخري  مؤدمًا إلى اإلصاا ة  )لالراخد الحامل لل  روس عدوى    ممك  أن مسابب أعراض. 

ل صااادي لشمراض. ال ي وفر لقاق ضاااد ف روس على ا ي داخل مع القدرة الدفاعجة للحسااام ويحعلل م ر قادر
  000 205أنثر م     2000ح ى عاام   1981مناذ عاام   توف عوز المنااعاة المك سااااااااااااااب لاذا فهو مم ات.  

 دفاع ضد االيدز هو تحنب العدوى  ل. وأفضل يدز أملبهم م  النساء واأب اى. اإل سبب أمريك  
 

 How Blood Borne Pathogens are Transmittedكيفية انتّال العوامل الممرضة عبر الدا  

عندما تدخل سوافل الحسم ال   تح وي   Bين قل ف روس نقد المناعة المك سب وف روس ال ها  الكبد  
الحسااااام عبر اأمراااااجة المخابجة أو عبر تم ق ف  الحلد. واأشاااااكاى اأنثر شااااا وعًا   إلى على ال  روساااااات 

 الن قاى ال  روس ه :
 .العالقة الحنسجة مع شخد مصا   •
 .م  اأم للحن  عبر المرجمة  •
 .اس خدام ن ل المحاق  ذما ف  حالة تعاب  المخدرات  •

 
ممك  أن ي عرض المساااااعف اأول  لل  روس إذا ذان لدمل جرق تعرض لل ماس المعاشااااار  الدم الملوث 
للمصاااااااا  أو تماس مع أي ساااااااوافل جسااااااام أخرى تح وي على الدم أو إذا ذان المساااااااعف اأول  ال يرتدي 

 (1-2الركل ) (.PPEت الرخصجة الواقجة المناسعة)المعدا
 

  Protectionالاماية 
 ممك  منع العدوى ف  أملب الحاالت   ارتداء المعدات الرخصجة الواقجة وب تعاع إجراءات  سجطة. 

 
  Personal Protective Equipmentالمعدات الشخصية الواقية

العوامل الممرضااااة م  دخوى الحساااام وأنثرها شاااا وعًا الق ازات. المعدات الرااااخصااااجة الوقافجة تمنع  
(   اإلضافة إلى منظمة  CDC)  ها( ومران  ضعو اأمراض والوقامة منFDAمنظمة ال ذاء والدواء )أقرت  

 دان  ( أن الق ازات المصاااانوعة م  الالتكل وال ن ل ذالهما حامجان جOSHAالصااااحة والسااااالمة المهنجة )
بال ال  فهو أنثر و الالتكل ثقو  صااا  رة أقل م  ال ن ل  لق ازات  أشاااار أحد اأ حاث إلى أن   حلل دي . لك 
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ح ى لو ذان ضاااااام     بدون اساااااا خدامالوقت  حمامة.  كل حاى  ي  كك الالتكل  رااااااكل أساااااارع مع مضاااااا   
- 2الرااكل )سااعا جة على أنثر م  زوج م  الق ازات.    لذلك محب أن تح وي الحق عة اإلسااعا جةالحق عة اإل

2) 
 

 
 (  أحد معدات الوقاية الشخصية من العدوى 1-2الشكل )

 
( ضاااااااااااااارورياة ف   ع  حااالت الطوارئ  Masksالطبجاة ) قنعاةممك  أن تكون واقجاات الع   واأ

  ةحاج  أدوات  ر فم  يوصاى  اسا عماى ال ن ل عبو   لك  مالعًا ال مح اج المساعف اأول  لمثل هذج اأدوات.
للمسااااااااعف  عد إجرافل   ن قاى مرض معد  حالة ال ةلم تسااااااااحل أموعلى الرمم أنل عند إجراء اإلنعا  الرفوي. 

CPR(2-2)الركل  لحاج . - اس خدام الن ل فم يوصى دافماً  ح إال أنل 
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 (  التنفس فم لااجز2-2الشكل )

 
 Glove Removalخلع الّفازات  

 :(3-2محب اتعاع اخت  )الركل للحمامة م  العدوى  لذلك  ارتدافهاهمجة ذأخلع الق ازات هام 
 وهو مقلو    د الساااااااااحب ح ى مخرج م   يم  جهة المعصااااااااام و   اأخرى    د المساااااااااك أحد الك     م .1

 قع  علجل محموعًا داخل راحة ال د اأخرى ال   ما ت اى م طاة  الق از.م
 ال د العارية داخل ذ  الق از الم عق  بدون لمسل م  الخارج.إصعع   م  أصا ع توضع  .2
 أواًل.   وداخلل الق از اخخر الذي خلعح ى مخرج وهو مقلو  سحب م .3
 . خلد م  الق از  الركل المناسب ي م ال .4
  الماء والصابون.    ديال سل ت .5
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 (  الّفازات وطريّة خلعها.3-2الشكل )

 
 Hand-Washingغسيل اليدين 

ل أم   الحمامة الراااخصاااجة للمساااعف   اأولى المثلىارتداد المعدات الراااخصاااجة الواقجة هو الطريقة معد 
 عرض ل ماس مع الدم أو مسااااااااااا ل ال دي  ف  حااللي م  نما أن مسااااااااااا ل ال دي  هو الطريقة المثلى الثانجة.  

 :تجةات اخع الخطو ااتععسوافل الحسم
بععضاااهما      ديال رك توباق  اأج اء الملوثة معاشااارة  الماء والصاااابون.    ي  د المسااال ن ع الك    و  .1

  المناديل الورقجة. ان  تحو  نارط تثانجة ثم  15-10 قوة على اأقل 
 .د تلويثهما أو تلويال اخخري اعمورقجة إلمالق الصنبور ذ  ال المناشف الس خدم ت .2
خدم محلوى مطهر وعندما ي ساانى ال رصااة ساا ممساال ال دي  معاشاارة  الماء والصااابون   ممك إذا لم   .3

 .د ال س ل  الماء والصابون اعم
  سل اأمرجة المخابجة  الماء إذا تلوثت. ت .4

 
 Universal Precautionsاالحتياطات الوقائية العالمية 

محب اع عار الدم وساااااوافل الحسااااام معدمة ويحب اتخاذ االح جابات الوقافجة ل حنب ال ماس  ال ال   
يدز  ف روس ال ها  الكبد أو ف روس اإل  عراض ممك  أال تظهر على الرخد الذي ان قل للأناأح  العدوى 

أنل تعرض لل  روس. ت  رض تقنجة ع ى الحسااام أن ذل ساااوافل الحسااام خطرة   الراااخد  أو ممك  أال معرف
عضاااويات لل  عرض ل ال ال  معن  ذلك ارتداء المعدات الوقافجة الراااخصاااجة مع الع ى.أينما وجدت ال رصاااة ل

  ق ازخصااااجة وتراااامل واقجات الع ون  الالعمل تأم   االح جابات الوقافجة الراااا رالممرضااااة  محب على مدي
 محب أن تكون م وفرة ويعلم جمجع العماى ذج جة اس خدامها وال عامل معها. قناعح وال    والرداءال
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  Coping With Emergencesالتأقلم مع حاالت الطوارئ 
وحمامة اخخري  م  العضاااويات الممرضاااة     مسااا طجع المساااعف اأول  حمامة ن سااالاإلصاااا ةعندما تحدث 

  :أتمام   تعاع
 .ق ازات معدات الوقامة الرخصجة مثل الارتداء   .1
الوقامة  مدربًاعلى إجراءات المسااااااعف  ناذ ساااااا عمل حواج  ماصااااااة للدم والمواد االخرى المعدمة إذات .2

 .الصحجحة
 مناسب.نظف المنطقة  محلوى ت .3
  خلد م  المواد الملوثة ف  الحاوية المناسعة.ي م ال .4

 
 ي أتع مايااتبعليه للتماس مع الدا أو سوائل الجسم  المسعف تعرض  إذا

 م الماء ل سل أج اء الحسم ال   تلوثت.ااس خد  .1
ر الطب ب إذا حدث ال لوث أثناء العمل  أن  اخعإف  العمل أو   ى المساااااااااااعفر المرااااااااااارف علااخع .2

 . Bال دخل المعاشر م  قبل الطب ب قد ممنع تطور العدوى ذما ف  حالة ال ها  الكبد 
 

  Airborne diseaseاألمراض المنتّلة بالهواء 
الهواء ع  بريق الساااعاى عبر  ال   تن قل  و   ف روساااات( جراثجملق على العضاااويات الممرضاااة )مط

سااااااااام منقوى  الهواء )محوقل(. ممك  أن ي م اسااااااااا نرااااااااااق القطرات ال   تنطلق م  اأمراااااااااجة  أو العطاس ا
اه مام عالم . مسااااابب    المخابجة م  قبل اخخري . ازداد معدى حدوث مرض السااااال حديثًا  وأصاااااعح محو

ف  أملب  حم  الصااعب على المسااعف اأول و تساا قر ف  الرف    ويمك  أن تكون مم  ة.    عصااجات الساال 
معرفة الضاحجة المصاا   السال  لك  أعراضال ترامل ال عب  فقدان الوزن  األم الصادري  ون ال  حالحاالت 
 فوق ال م واأنف.   وجلالعلى  ضعلمحب و   قناعتوفرت ال  الدم. إذا

 
 Deathالموت

   the dying victimالحاية المتوفاة 
  :تاخ اتعاعمحب  الضحجةةح ولمساعدة مثلهذج وحرج ةدقجق  حالة صععةو الم وف ممثل الرخد 

 ذالمتحنب ال علجقات الساالبجة حوى حالة المصااا   ح ى الضااحجة نصااف الواع  ممك  أن مساامع   •
 وذل ما مقاى  ال ال  ي أثر سلعًا. المسعف
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حري على تواجدهم أنهم مقدمون الدعم ويؤمنون  لم عافل ل  ما حدث  وا أند م  المصا  واعالال •
 الراحة لل.

ى ذالم و قمحب بداًل م  ذلك و موت. جر الضااااااااااااحجة أنل ساااااااااااااخعوعدم إاأمل   ترك المحاى لعع   •
 اس مر ف  المقاومة"."  :  "أنا ل  أتخلى عنك"  "ال تس سلم"مثل: "أنا لست م أنداً 

ع   اق  أفراد المساااااعف  المصاااااا    ساااااأى وف  حاىنقل معلومات ع  المصااااااب   لععضاااااهم   عدم   •
لها إذا ذان م    سااااحتم معلومات صااااادقة  معسااااطة  وواضااااحة و مقد وترج الحقجقة   اخعمحب إعافل ل  

 الضروري ذلك.
 م نبرة صوت هادفة.ااس خد  •
 م اللمل المطم   للمصا .ااس خد  •
 جعل المصا  معرف أن ذل ش  ممك  القجام  ل للمساعدة س  م القجام  ل دون تأخ ر. •

 
  The Stages of Grievingن زمراحل الا

 جة:تح ن ترمل المراحل الخمسة اخ مرحلةممر الم وفون والناجون  
 اإلنكار) لست أنًا(: هو محاولة لخلق حاج  ضد صدمة الموت أو المرض أو اأذمة. .1
وعلى ال ضاااااب )لماذا أنا "(: ممك  أن ينصاااااب ال ضاااااب على الم  رج الموجود  حانب الضاااااحجة    .2

سااااا خدم  وين صااااابورًا   و كعلجل أن م. جهانة  راااااكل شاااااخصااااا  ضاااااد اإلكالم أو  أخذ الالمساااااعف أال م
  عابف مع الضحجة.المهارات اإلص اء الح د و 

 (: الموافقة ف  عقل الضحجة  س ؤخر الموت ل  رة وج  ة.....)حسنًا  لك  أواًل دعن عقد ص قة  .3
جأس ويكون الرخد (: ت صف هذج المرحلة  الح ن  وال...االن  ا  )حسنًا  لك  لجل  اس طاع   .4

 إلى عالمل الخاي. اً نسحعمو  اً صام 
 الموت. تح اج العافلة ف    جاً أن الراااخد راضاااالقبوى  (: ال معن   القبوى ) حسااانًا  أنا لسااات خاف اً  .5

 هذج المرحلة للدعم أنثر م  المصا  ن سل.
 

  Survivors of the Deadالناجون من الموت 
 الحاية المتوفاة مايلي يشمل التعامل مع أفراد عائلة 

 ترك ذلك للطب ب.و   محب عدم إعالن الوفاة لعافلة الضحجة •
 (.وجاجبريقة تبدو لهم مناسعة )مضب  ح ن   كاء   ةع  ح نهم  أم  ال عب ر   لناجالسماق ل •
 لها أمضًا. سحتم معلومات صادقة  معسطة وواضحة إذا تطلب اأمر  و مقد ت •
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دهم    م ر ترك الناج     وعدم.  كالمالأو   وال واجد   حضاااااااااورالن إما  م الدعم والراحة قدر اإلمكامقد ت •
 .ن سل الوقت  ف م حقهم  الخصوصجة اواح ر 

 م نبرة صوت هادفة ولطج ة.ااس خد  •
 أنها مناسعة. م نة لهم  إذا وجد م المالمسة المطااس خد  •
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