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 ية عشرالثان المحاضرة

 األمراض المفاجئة 
Sudden llnesses 

 
  Heart Attackالنوبة القلبيةأواًل: 

، تحدث عندما ينقطع التزود الدموي إلى جزء من العضلة القلبيةةة كشةةطي  طنةةا عنةةدما إحتشاء حاد في العضلة القلبية  ة هيالنوبة القلبي 
 يتم انسداد أحد الشااينن التاجية كخثاة أو تشنج. 

 

 األعراض التي نبحث عنها  

علةةى دنةةد الحيةةاة  من الصعب التحديد المسبق للنوبات القلبية. يطون هدف الاعاية الطبية فةةي ءةةدء النوبةةة القلبيةةة ابهتمةةام ءضقةةاء المةةا  
 ونوعية الشفاء، لذلك اذا شطكت كحدوث نوبة دلبية، اطلب الاعاية الطبية مضاشاة.

 

 تذكر الجمعية األمريكية للقلب أن العالمات واألعراض المحتملة لمصاب بالنوبة القلبية كالتالي:

 ضغط او ألم ثقني وعاصا في الصدر يدوم أكثا من عدة ددائق أو يذهب و عود ثانية.  .1
 ألم منتشا إلى األكتاف، العنق، أو الذراعنن. .2
 انزعاج في الصدر مع صداع  فيف وإغماء وتعاق وغثيان أو دصا التنفس. .3

 
إذا كةةان لةةدش الشةةخ  نوبةةة دلبيةةة. إذ يةةاف  العديةةد ب تحدث كي هذه العالمات المنذرة في كي النوب القلبية، ومن الصعب تحديةةد مةةا 

على األسئلة، ب تعتمد كالمهةةم ألن التةةأ نا  "ال"من المصاءنن ابعتااف كأنهم  يعانون من شيء  طنا مثي النوبة القلبية و جاوبون ءة 
 سنز د من تفادم الضار. أصا على القيام كالتصاف الحاسم.

 

بية الذين يتم إحضارهم إلى المشفى كسيارة اإلسعاف المعالجة كأدو ة حالة للخثاة كشطي فوري أكثا يتلقى المصاءون كأعااض النوبة القل
من هؤبء الذين يتم إحضارهم ءوسائي أ اش. من الواضح أن إنقاص الودةةت مةةن ءدايةةة النوبةةة القلبيةةة إلةةى تلقةةي العةةالج كاألدو ةةة حةةابت 

 الخثاة مفند و قلي من مقدار التلف في القلب.
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 اذا تفعل:م

اطلب المساعدة الطبية الطارئة أو َأحضةةا المصةةاب إلةةى أدةةاب دسةةم طةةواري فةةي مستشةةفى يقةةدم الاعايةةة القلبيةةة الطارئةةة لمةةدة  .1
 ساعة.  24

 عند الضاورة إذا كنت مدرباً  كما ينضغي. CPRوطبق  ABCsمااقضة  .2
( فةةةك Rothbergالةةةاكبتنن عوضةةة ية  سةةاعد المصةةةاب علةةةى أ ةةةذ وضةةة ية أدةةةي ألمةةةًا. عةةةادة الجلةةةو  والسةةةادان مثننتةةةان عنةةةد .3

 المالكس حول الاقضة والصدر. 
 هدي المصاب ودم كطمأنته. .4
 حدد إذا ما كان المصاب يعاف كأنه يعاني من ماض دلبي إكلنلي و ستخدم النتاوغليسنا ن. .5

 ربمةةا يخلةة  النتاوغليسةةنا ن تحةةت اللسةةان أو كمةةاهم يطبةةق علةةى الجلةةد، المصةةاب مةةن األلةةم الصةةدري.ألنه يوسةةع •
الشااينن األكلنلية مما يز ةةد الجا ةةان الةةدموي إلةةى العضةةلة القلبيةةة و خفةة  ضةةغط الةةدم و مةةدد األوردة، األمةةا الةةذي 

 ينق  من عمي القلب وحاجة العضلة القلبية من األكسجنن 
 إذا احتاج األما. CPRو اءدأ ءة  ABCsإذا كان المصاب غنا مستجنٍب افح   •

 

 بتفعي تحذير:
النتاوغليسنا ن يخف  ضغط  الدم يجب أن يطون المصاب جالسةةًا أو مسةةتلقيًا. يمطةةن اسةةتعمال ألن  

النتاوغليسنا ن  ثالث ماات  الل عشا ددائق إذا كانت الماة األولى لم تخلةة  المصةةاب مةةن األلةةم 
واءةةق فةةي ذهنةةك ءةةاغم ذلةةك كةةأن المصةةاب ربمةةا يطةةون دةةد أ ةةذ سةةاكقًا كعةة  النتاوغليسةةنا ن. يوصةةف 

وغليسةةةنا ن كجاعةةةات مختلفةةةة الفعاليةةةة  ثالثةةةة أدةةةااص ذات فعاليةةةة واحةةةدة ربمةةةا يطةةةون لهةةةا تةةةأثنا  النتا 
 متوسط  ءننما ثالثة أدااص ذات فعالية أ اش ربما تكون ذات تأثنا دوي جدًا.

 

 عوامل الخطورة في األمراض القلبية:

القلبية والسطتة. كلما ازدادت عوامي الخطورة ازدادت الفاصة    وفقًا للجم ية األما طية للقلب توجد عدة عوامي تز د من  طورة النوبة
 لحدوث ماض دلبي عند الشخ . 

 عوامل الخطورة التي ال تستطيع تغييرها: .1
 الوراثة  وهي المنول التي تظها في الساللة العائلية. •
 الائيسي للوفاة ءنن اإلناث.الجنس  لدش الذكور الخطورة األكبا لإلصاكة، مع ذلك ب تزال الجلطة القلبية السبب  •
 العما  معظم المصاءنن كالنوبة من الخامسة والستنن ومافوق.  •
 

 

 عوامل الخطورة التي تستطيع تغييرها: .2
 التد نن  المد ننن لديهم  طورة حدوث النوبة القلبية أكثا كماتنن من غنا المد نون.  •
 ارتفاع التوتا الشا اني  تضيف عبئًا إضافي لعمي القلب. •
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 اع مستوش كوليستاول الدم  يمطن أن يشطي عصندة على جدر الشااينن. ارتف •
 عوامل الخطورة األخرى التي تستطيع تغييرها أو التحكم بها: .3

 الداء السطاي  يؤثا في مستو ات الشحوم الثالثية والكوليستاول في الدم. •
السطاي ومن الممطن أن تحِدَث جهدًا    البدانة  لها تأثنا في ضغط الدم وكولستاول الدم ومن الممطن أن تسبب الداء •

 إضافيًا على القلب.
 النشاط الجسماني  لدش الخمولنن  طورة للنوبة القلبية ضعف األشخاص النشيطنن. •
الشدة  كي النا  دد يشعاون كالتوتا ولكن يستجنبون كطاق مختلفة والشدة المفاطة لمدة طو لة تسبب مشاكي لدش   •

 كع  النا .
 

  

 (: قلب فيه خثرة شريانية  بجانبه على اليسار قلب طبيعي1-15) الشكل 
 : األلم الصدري 1-15جدول 

 الرعاية  الخصائص  سبب األلم  

تألم العضلة أو الضلع من التمار ن أو 
 األذية 

يعود ثانيًة كالحاكة و زداد األلم  
 كالضغط على موضع محدد.

أو                الااحة،األسبا ن
 اإليبوباوفنن 

ابنتان التنفسي عذات الائة، التهاب 
 القصضات،التهاب الجنب( 

السعال، الحمى، التهاب الحنجاة، 
 إنتاج دشع 

 الصادات الحنو ة  

تجشؤ، حادة الفؤاد، الغثيان، احسا    عسا الهضم  
 الحموضة. 

 مضادات الحموضة  

 الااحة، النتاوغليسنا ن    ددائق  10يدوم أدي من   ناق الصدر  

 ددائق  10يدوم أكثا من   نوبة دلبية عاحتشاء العضلة القلبية ( 
 ألم ضاغط عاصا. 

 ألم في ماكز الصدر.

 الطبية الطارئة.طلب المساعدة 
 .ABCsفح  

 وض ية عروسبناغ(. 
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ألم منتشا إلى األكتاف، العنق، أو 
 الذراعان.

  فة في الاأ . 

 إغماء. 

 دصا التنفس. –غثيان  –تعاق 

 إعطاء النتاوغليسنا ن. 

 

 مقالة طبية: لماذا ال يطلبون المساعدة؟ 
دقيقة دبي طلةةبهم المسةةاعدة ولةةدش  20في دراسة على مصاءنن كالنوبة القلبية الذين انتظاوا أكثا من 
 التالي سؤالهم لماذا تأ اوا كطلب المساعدة، تضمنت إجاكاتهم 

 إنهم يظنون أن األعااض ستتودف. .1
 إن األعااض غنا  طناة كفاية. .2
 يظنون أنها شطوش ب عالدة لها كالقلب. .3
 يقلقون حول التكلفة الطبية. .4
 يطاهون المستشفيات. .5
 يخافون من اإلصاكة كاإلحضاط. .6
 يا دون ابنتظار لودت مناسب. .7
 يجافون من معافة أنهم ماضى. .8

 
%  28للودةةت الةةذي ينقضةةي ءةةنن ءةةدء األعةةااض والوصةةول للمشةةفى سةةاعتان حنةة  المعةةدل الوسةةطي 

% أكثةةا 23سةةاعات و 6إلةةى  3% مةةن 15سةةاعات،  3إلةةى  1% مةةن 33ينتظا علةةى األدةةي سةةاعة.
 ساعات.  6من 
 

بحةةةل الضةةةاحثون أن السةةةبب الائيسةةةي لتةةةأ ا المصةةةاءنن فةةةي طلةةةب المسةةةاعدة هةةةو تفسةةةناهم الخةةةاط  
ل معظمهةةم أن األعةةااض لةةديهم لةةم تكةةن شةةديدة كفايةةة لتسةةتحق ابتصةةال ألعةةااض النوبةةة القلبيةةة. دةةا

 كاإلسعاف.
 

استنتجت الدراسة نفسها الطا قة األفضي لتقصنا فتاة التأ نا عن المشفى هي تشجيع الماضى  
 القلبننن على طلب المساعدة الطبية الطارئة.
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 خناق الصدر)الذبحة( 
Angina Pectoris 

 
الصدر ينتج من ماض دلبي إكلنلي و شضه ما يحدث في النوبة القلبية. يحدث الخناق عندما ب تحصي العضلة القلبية على هو ألم في 

 التاو ة الدمو ة الكافية أي عنق  في األوكسجنن(.

 

ددةةائق و ةةزول األلةةم  10مةةن  تظها الذكحة كعد التما ن الجسماني، والتعاض للباد، والشدة العاطفية، وتناول الطعام. نادرًا ما تدوم أكثةةا
ددةةائق وب  10كالنتاوغليسةةنا ن كعطةةس األلةةم الصةةدري النةةاجم عةةن النوبةةة القلبيةةة الةةذي يحةةدث فةةي الااحةةة وأثنةةاء النشةةاط و ةةدوم أكثةةا مةةن 

 يزول كالنتاوغليسنا ن.

 

ي إلةةى القلةةب وهةةو أيضةةًا يا ةةي األوردة حتةةى إن النتاوغليسةةنا ن الةةدواء األكثةةا اسةةتعماًب لتوسةةيع الشةةااينن اإلكلنليةةة لز ةةادة التزو ةةد الةةدمو 
 يخف  كمية الدم العائدة إلى القلب وهطذا ينق  الضخ القلبي.

 

 ماذا تفعل:

تحةت اللسةان  حدد ما إذا كان المصاب معاوفًا كإصاءته كماض دلبي إكلنلي و ستعمي النتاوغليسةنا ن .1
 أو كخا ًا تحت اللسان أو ماهمًا على الجلد.

ددةائق يمطةن  10ددةائق يمطةن أن تشةك كالذكحةة وإذا اسةتما األلةم أكثةا مةن   10إذا تودف األلةم  ةالل   .2
 أن تشك كالنوبة القلبية عندئذ عالج المصاب وفقًا لذلك.
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 فيه عصيدة شريانيةأبهر  74أبهر طبيعي والصورة   75(: الصورة 2-15الشكل ) 
 

 

 (: ساعد المريض على البقاء بوضعية مسترخية لتخفيف الضغط على القلب 3-15الشكل ) 
 السكتة الدماغية 
Brain Attack 

 

الدماغي    حدثت  الوعائي  الحادث  أو  الدماغية  التي  السطتة  الدمو ة  األوعية  تتعاض  المؤكسج  الدماغ  تزودعندما  أو   كالدم  لتمزق 
عندها جزء من الدماغ لن يحصي على الجا ان الدموي الذي يحتاجه، وبالتالي يحدث الحامان من األكسجنن. ب تستطيع  ،  انسداد

ب  التأثناات المدماة للسطتة الدماغية  تكون  تموت  الل ددائق،ت الخاليا العصبية في المنطقة المتأثاة من الدماغ أن تؤدي وظائفها و 
 .  اليا الدماغ المنتة ب يمطن استعادتهاألن   عطوسة
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 السكتة الدماغية:حدوث عوامل الخطورة المؤهبة ل

 سنة.  50العما فوق  •
 سنة.  30على عما أكثا من  تناول حبوب منع الحمي •
 البدانة. •
 ارتفاع الضغط الشا اني.  •
 ارتفاع مستو ات كولستاول الدم. •
 الداء السطاي. •
 األمااض القلبية. •
 . المنجليفقا الدم  •
 لكوكائنن. ادمان ا •
 . جلطة دماغيةدصة عائلية للسطتة الدماغية أو  •

 

 وهي عضارة عن  ثاة(،  ischemicالدموي الموضعي ع  دفارهو اب% من حابت السطتة الدماغية    80النموذج األكثا شنوعًا من  
  % من الحابت األوعية الدمو ة20تمزق فيت و من القلب إلى الدماغ وتسد الشا ان.  الخثاة  شا ان دماغي أو تتحاك    تتشطي ضمن
 .أمهات الدمو تتضمن األسضاب األ اش أورامًا ضاغطة على األوعية الدمو ة، وتشنج األوعية الدمو ة، الدماغية. و 

 

دماغية وعائية  حوادث  مع  العاءاة  ابدفار  نوب  الناتجة عن  الدماغية  السطتات  وأعااض  ولهما    تتاافق  ومتدا لة. عالمات  متشاءهة 
 ثم تزول   ددائق(  5% تدوم أدي من75هو أن أعااض ابدفار العاءا تدوم من عدة ددائق إلى عدة ساعات ع  همااب تالف الائيسي ءنن 

الطبي ية العصبية  الوظيفة  لكن    مع عودة  دماغية صغناة،  دماغية  كالتالي هي سطتات  لسطتة  منذرة  طناة  يعتبا عالمة  أن  يجب 
  5إلى  2 الل  حابت ابدفار العاءا سوف يعانون من حوادث وعائية دماغية كعد اإلصاكة األولى  ماضى  ن حوالي ثل   محتملة. أل
 أي عالمات وأعااض لإلدفار العاءا يجب أن يبلغ الطبنب ءها. ، لذلك سنوات

 

 عما تبحث ؟

 ، أو شلي في الوجه، الذراع أو الساق في جانب واحد من الجسم.ميضعف، ن  •
 غشاوة أو تشوش في الاؤ ا  صوصًا في عنن واحدة. •
 مشاكي الكالم أو الفهم. •
 .ن دوار أو فقدان التواز  •
 صداع شديد مفاج  غنا مفسا. •
للضةةوء الةةذي يعنةةي أن الةةدماغ متةةأثا ءةةنق   رتكةةا واب فةةي الشةةطي انحااف محاور العنننن وعةةدم تماثةةي حةةددتي العننةةنن •

 األوكسجنن.
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هبوط   Bذراعان مستقيمان والصورة   A(: االختبار الخاص بالسكتة الصورة 4-15الشكل ) 
 احدى الذراعين كداللة على السكتة الدماغية 

 

 

 ماذا تفعل ؟ 

 اإلسعاف األولي لمصاب السكتة الدماغية هو الرعاية الداعمة: 

 (: ABCsفحص )اإذا كان المصاب غير مستجيب  .1
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الهةةوائي مفتوحةةًا وافحةة  التةةنفس والنةةض  وإذا لةةم يطةةن هنالةةك نةةض   أو تةةنفس  أجةةا حةةافل علةةى الممةةا 
 (.CPRع

 اطلب المساعدة الطبية الطارئة. .2
كشةةةطي  فيةةةف لتخفةةةي  ضةةةغط الةةةدم علةةةى  لكتفةةةننضةةةع المصةةةاب ءوضةةةع ابسةةةتلقاء مةةةع رفةةةع الةةةاأ  ا .3

لةةى الجانةةب الةةذي يطةةون ع إلفادةةةفةةي وضةة ية الكنةةه يتةةنفس، الةةدماغ. ضةةع المصةةاب غنةةا المسةةتجنب 
 األيسا والعنق ءوضع كسط.

 
 تحذير: ال تفعل 

إعطاء  مصاب السطتة الدماغية أي شيء للشاب أو لألكي، دد تكون  •
 الحنجاة تعاضت للشلي األما الذي يعنق البلع و سبب ابستنشاق. 
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 (: الصورة األعلى دماغ سليم والثانية سكتة ناجمة عن نزيف 5-15الشكل ) 
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 الربو
Asthma 

 

أو حةةادة  نوبةةاتمةةن األشةةخاص المصةةاءنن ءةةداء الابةةو  . يعةةانيمطةةارة دور ةةاً تنفسةةية الابةةو مةةاض رئةةوي انسةةدادي مةةزمن يتصةةف كمشةةاكي 
نسيجية عندما يما الهواء في الائتنن يحصي تضنق و صضح التنفس أكثا صعوبًة. تحدث هذه المشاكي كسبب فاط الحساسةةية   تهيجات

 للطاق الهوائية الائو ة، التي تبدي رد فعي مفاطًا لمثناات محددة وتصضح ملتهضة ومسدودة.

 

األطفةةال. مةةن الممطةةن  الستشةةفاء ءةةنناألول ل سةةببال ، إنةةهالعمادم ك التقو مني إلى التحسن مع واليافعنن أكثا شنوعًا لدش األطفال الابو  
أول سةةنتنن مةةن العمةةا.  عةةاني حةةوالي نصةةف أطفةةال الابةةومن حةةدوث النوبةةة األولةةى  ةةالل أسةةاءيع. و  اضةةع كعمةةاأن يحةةدث الابةةو عنةةد ال

جمةةة الابو ةةة عنةةد الضةةالغنن ألن تكةةون سنوات. وتمنةةي اله 6اإلصاكات الحمو ة سبب شائع لبدء نوبة ربو حادة عند األطفال األصغا من
 مزمنة.

 

 للربو ثالثة مكونات: 

 انسداد طا ق الهواء. .1
 التهاب طا ق الهواء.   .2
 حساسية طا ق الهواء المفاطة. .3
 

 بعض المثيرات المعروفة للربو التالي: 

 التنفسية. المجاري  مج  .1
 حاار ة مفاطة  صوصًا الهواء الضارد. لتغنااتالتعاض   .2
 الاوائح القو ة، العطورات، ءودرة التالك، مز الت الاائحة، الدهان. .3
 التعاضات المهنية  الغضار، األكخاة، التد نن. .4
 أدو ة محددة  األسبا ن، مضادة لاللتهاب غنا الستناوئندية، حاصاات ءنتا. .5
 التمار ن. .6
 اإلجهاد الحاكي. .7
 التحسسية  غضار الطلع، العفن، الع ، التضغ. اآلرجية .8
 ملوثات الهواء  األوزون، ثاني أكسند الكبا ت. .9
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 ؟ عما تبحث 

 تتدرج األعااض من غنا حادة إلى معتدلة إلى  طناة.

 أعراض نوبة الربو:

 السعال. •
 الزردة. •
 .تكملة الجمي ءدون توفق للتنفس أوعدم القدرة على الكالم  •
 تنفس. توسع المنخا ن في كي •
 وز ز. •

 ماذا تفعل:

 (.ABCsافح  ع .1
 محتملة.الالمثناات وحدد واألسضاب المحتملة لقصا التنفس النوبة،  حاول تحديد ءدء .2
 يسهي للمصاب التنفس. ألنهما حة للمصاب، عادًة الجلو  أفضي  حافل على وض ية .3
 ابستنشاق الندوي.ستعملها، عادًة يعالجون كجهاز ي أية أدو ة ربو  عناسأل المصاب  .4
 إذا كان المصاب ب يستجنب جندًا ألدو ته ابستنشاقية، أو لديه نوبة ربو شديدة اطلب الاعاية الطبية الفور ة. .5

 

 

 (: حافظ على مريض الربو مرتاحاً 6-15الشكل ) 
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 فرط التهوية 
Hyperventilation 

 

النفسةةي. ربمةةا يعةةاني المصةةاب مةةن الهسةةتنا ا أو الهةةدوء والسةةطون. عوامةةي أ ةةاش دةةد تسةةبب  تةةوتاتةةنفس سةةا ع وعمنةةق شةةائع أثنةةاء الهةةو 
 اغ.تورم الدمو تسممات، التنفسًا سا عًا تتضمن السطاي غنا المعالج، صدمة  طناة، 

 عن ماذا تبحث ؟

 دوار أو صداع  فيف.  .1
  در ونمي. .2
 حس الو ز في الندين والقدمنن. .3
 لتنفس.ادصا  .4
 ماة في الدقيقة. 40ن معدل تنفس أساع م .5

 ماذا تفعل ؟ 

 دم كطمأنة المصاب وتهدئته. .1
شةةجع المصةةاب علةةى التةةنفس ءةةضطء مسةةتخدمًا عضةةالته الضطنيةةة  شةةهنق عبةةا األنةةف ثةةم حةةضس هةةواء الشةةهنق لعةةدة ثةةواني، ثةةم  .2

 إ ااجه ءضطء عبا شفاه مذمومة.
 

 دراسة طبية: التنفس داخل كيس ورقي
 (تسةةاع التةةنفس ،كيس وردي ععالج رائج للهياج المتعلق كفاط التهو ةالتنفس في دا ي  نصحوك ك إذا  

 ددتجةة نادرًا ما  حقنضة إعادة التنفس ب تفعي ذلك. في ا تضارات على أنا  طبيعننن أصحاء ُتظها أن
التةةوازن الغةةازي فةةي الةةدم ولكةةن غالضةةًا تسةةبب اجهةةادات  طنةةاة علةةى القلةةب وجهةةاز التةةنفس  صوصةةًا 

 .هؤبء الذين لديهم أمااض تنفسية مزمنة
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 تغير الحالة العقلية 
Altered Mental Status 

 

 إذا كان المصاب  AVPU يستطيع التقنيم العصبي السا ع أن يحدد مستوش ابستجاكة أو الحالة العقلية للمصاب. تصف طا قة 

• A   يقظًاAlert 
• V   ابستجاكة للتنبيه اللفظيVerbal 
• P   ابستجاكة للتنبيه األلميPainful 
• U    إذا كان غنا مستجنبUnresponsive. 
 

تقنيم الحالة العقلية للمصاءنن فةةي ثةةواني مثةةال  المصةةاب كالغنبوبةةة تكةةون الحالةةة العقليةةة لديةةه ضةة يفة ءةةدون  AVPUتستطيع مع طا قة 
. دةةد يحةةدث تغنةةا الحالةةة Uيطون المصاب من فئة غنا المستجنب AVPUاستجاكة للتنبيه اللفظي أو التنبيه األلمي، هنا حسب مقيا  

العقلية كحابت كثناة. إذا داءلت مصاكًا ءتغننةةا الحالةةة العقليةةة عغنةةا المسةةتجنب للتنبيةةه اللفظةةي واأللمةةي أو مسةةتجنب( اسةةتعمي التسلسةةي 
 التالي لتحديد السبب  

1. AEIOU  ) عاألحاف الصوتية 
• A  Alcohol  Airway blocked, Anaphylaxis, هواء، فاط الحساسية.الكحول، انسداد طا ق ال 
• E: Epilepsy, Electrocution .الصاع، الصعق الكهابائي 
• I:  Insulin reaction .)الحساسية لألنسولننعالداء السطاي 
• O: Oxygen (lack of), Overdose of drugs, Under-dose of insulin  نقةة  األوكسةةجنن، ز ةةادة الجاعةةة مةةن

 نق  جاعة األنسولنن.الدواء و 
 

2. TIPS 
• T .Trauma ( brain)، Temperature .)الاض عالدماغي(، الحاارة عضابة الحاارة وضعف الحنو ة ابنفعالية 
• I. Infection (meningitis)  عالتهاب السحايا(.عدوش 
• P .Psychogenic fainting, Poisoning .غشي عإغماء( نفسي، تسمم 
• S. Stroke, Seizure, Shocks  الصدمة.   نوبات، الالسطتة ،    

 

 ماذا تفعل:

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 ن مستعدًا لإلنعاش.ك( و  ABCsافحص )  .1
األولةةةي كةةةالفح  والمعلومةةةات المتعلقةةةة  لمسةةةح، اسةةةتعمي اماضةةةيةقصةةةة الالدةةةم كةةةالفح  الجسةةةماني و 

 -AEIOVاألسةةةضاب المحتملةةةة عاسةةةتخدم  عةةةن كالموضةةوع مةةةن العائلةةةة، األصةةةدداء، أو المتفةةاِ جننن

TIPS) .لتحديد ضاورة اإلسعاف األولي 
 .فاقةحافظ على انفتاح طريق الهواء بوضع المصاب بوضعية اال .2
 الطبية، المساعدةاطلب  .3
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 الغشي )اإلغماء( 
Fainting 

 

هةةو الضسةةيط. شةةائع الحةةدوث و هةةو فقةةدان مفةةاج  أو دصةةنا األمةةد للةةوعي ب يتاافةةق مةةع أذيةةة الةةاأ  و عةةاف اإلغمةةاء كالغشةةي أو اإلغمةةاء 
الجا ةةان الةةدموي  يتقطةةع. يحةةدث اإلغمةةاء عنةةدما جسةةدية أو عاطفيةةةالتةةي دةةد يطةةون لهةةا أسةةضاب  الدماغيةةة عالمةةة سةةليمة لةةنق  التاو ةةة

الجهةةاز حنةة  يوسةةع والودةةوف لفتةةاة طو لةةة ءةةدون حاكةةة، العةةاطفي أكةةاب منهةةا الالةةدم لتةةزود ك ا أسضاب كثناة دد تسبب اضةةطاابالدماغي.  
 ن حجمها الطبيعي و سمح للدم كالتجمع في السادنن وأسفي الجسم.ز ادة ععصبي األوعية الدمو ة إلى ثالث أو أربع ماات ال

 

الغشةةي أواإلغمةةاء الضسةةيط كسةةبب إثةةارة عاطفيةةة غنةةا ماغوبةةة عمشةةهد الةةدم،  ةةوف شةةديد( وعةةادًة يحةةدث عنةةدما يطةةون المصةةاب دد يحدث  
يحةةدث نقةة   .(سةةطااألوكسةةجنن أو ال نقةة عكالتةةالي غماء مع نق  جا ان الةةدم إلةةى الةةدماغ ءوض ية ودوف. تتاافق معظم حوادث اإل

 جا ان الدم كسبب 

 (.hypoglycemiaانخفاض سطا الدم ع .1
 القلب عرد فعي مبهمي كسبب فاط اإلثارة ءوساطة رعب أو دلق أو عقادنا أو تعب(. نض  كطء معدل .2
 القلب. نظماضطااب  .3
 تجفاف.ال .4
 .فاط حاارة .5
 دم أو النزف. لافقا  .6
 

هبةةوط ضةةغط  كالتةةالي لجلةةو  أو الودةةوف لودةةت طو ةةي ءةةدون حاكةةة  صوصةةًا فةةي ءنئةةة حةةارة، تجمةةع الةةدم فةةي األوعيةةة المتوسةةعةايسبب  
 كذلك ينق  الجا ان الدموي الدماغي عندها يفقد الشخ  الوعي و نهار. ، الدم

 عمَّا تبحث: 

 الشخ  الذي يعاني من إغماء سيطون لديه واحدة أو أكثا من العالمات واألعااض التالية  

 دوار.  .1
 ضعف.  .2
 . رؤ ة كقع ضوئية .3
 غشاوة كصا ة.  .4
 غثيان.   .5
 شحوب الجلد. .6
 تعاق. .7
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 ماذا تفعل:

  أنه سيغمى إذا ظها على الشخ 

 من  السقوط. هامنع .1
 .إنش  12إلى  8على ابستلقاء ورفع السادنن حوالي ه ساعد .2

 

 إذا حدث اإلغماء أو ان كان متوقعًا:

 إنش. 12إلى  8اجعي المصاب يستلقي وارفع ساقيه من  .1
 فك المالكس المشدودة واألحزمة. .2
 سةةوائي كةةاردةه لباهةةة، اذا كةةان دةةادرًا علةةى البلةةع أعطةةه تحاَّ أية عالمة لوجود أذية إذا لم يوجةةد شةةيء أجلسةة ،  إذا سقط المصاب .3

 .وض ية الجلو ء إلى وأرجعه ءضط محالة
 .فادةساعد الهواء النقي والضارد، والقماش الاطب على الوجه على اإلي  .4

 

 

 تحذير: ال تفعل
 صب الماء على وجه المصاب.ت اش أو ب ت  •
 ستخدم روائح حادة أو نشادر. بت  •
 صفع وجه المصاب في محاولة لتنشيطه.ب ت  •
  ستطيع البلع.و المصاب أي شيء للشاب حتى يشفى  ب تعطِ  •

 

 اطلب االسعاف إذا كان المصاب:  

 سنة من العما. 40فوق ال .1
 لنوبة فقد وعي.   متكارلديه تعاض  .2
 ددائق. 5إلى  4لم يستيقل  الل  .3
 فقد وعي أثناء الجلو  أو ابستلقاء. .4
 إغماء ءدون سبب واضح.  .5
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 النوب 
Seizures 

 

وتةةؤدي إلةةى حةةدوث لةةدماغ احةةابت طبيةةة متنوعةةة تز ةةد سةةاعة اسةةتثارة توجةةد  نتيجةةة تنبيةةه غنةةا طبيعةةي للخاليةةا الدماغيةةة نةةوبحةةدث الت 
 ، تتضمن النوب

 الصاع.  .1
 ضابة الحاارة. .2
 .التسمم .3
 الصدمة الكهابائية. .4
 .سطا الدمانخفاض  .5
 شديدة.الحمى ال .6
 أذية الدماغ، ورم، ضابة.  .7
 . دو ةالكحول، فاط استعمال األ .8
 

يعاني معظم ماضى النوب من الصاع، يوجد أربعة نماذج من النوب وبسبب ا تالف أنواعهةةا تتطلةةب اسةةعافات أوليةةة مختلفةةة وبعضةةها 
 ب يحتاج أي تدا ي.

 

  الصرع الكبير() Grand Mal Seizuresالنوب المعممة  .1
 ت،، انفةةةالت المصةةةاادطةةةع اللسةةةان، عةةة  أو تقلةةة  عضةةةلي ،يتصةةةف الصةةةاع الكبنةةةا كفقةةةدان الةةةوعي

 غنبوبة أو وسن. النوب   تضع هذا النوع من، يمطن أن تخيف من يشهدها، و واضطااب عقلي
 

 Focal Motor Seizuresة البؤري ةالحركي لنوبا .2
سةةبب الحاكةةة البؤر ةةة نفضةةةه عضةةلية فةةي جةةزء واحةةةد مةةن الجسةةم عمثةةال  جانةةةب واحةةد مةةن الوجةةةه أو ت

 الذراع(.
  Temporal-Lobe( ةدماغي ةأو )فصي ةحركي ةنفسينوب  .3

 ممنةةز فةةي الفةةم. صةةدشدوار أو طعةةم ءةة سةةبقتوغالضةةًا  والمزاجيةةة تتصةةف ءتبةةدبت فةةي الحالةةة الشخصةةية
 ؛ ولدش آ ا ن تسبب سلوكًا ب إراديًا ذاتيًا.نوبًا من الهياج المفاج  غنا المفساكعضها يسبب 

 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 Petit Mal Seizureالصغير نوب الصرع .4
وتتصةةف كفقةةد وجنةةز للةةوعي، يحةةدق الطفةةي كشةةطي مفةةاج  إلةةى يطةةون  طنةةاًا وب يحةةدث عنةةد األطفةةال 

 مطان ما لعدة ثوانٍ ثم ياجع كشطي سا ع إلى وعيه.
 

كسةةبب تةةدفق نةةوع مةةن الكهابائيةةة إلةةى الةةدماغ  كصةةورة نةةوب الصةةاع الكبنةةا كصةةورة نموذجيةةة يعةةاني فنهةةا المصةةاءون مةةن الشةةعور كحةةس 
ف من هلوسة كصا ة أو سم ية، وطعم ممنز في الفم، وحس ألم في الضطن، ثم يفقد غا ب يدوم عدة ثوانٍ يسبق النوبة اإلشتدادية. يتأل

ددةةائق ربمةةا يلنهةةا نةةوم  5إلةةى  2المصاب الوعي وتحدث لديه تقلصات في عضالت األطااف، والجةةذع، والةةاأ ، تةةدوم النوبةةة عةةادًة مةةن 
 عمنق، وصداع، وألم عضلي.

 

 الشهود:و من العائلة أو ، نوبةالمصاب بالالمعلومات التالية مهمة يجب الحصول عليها من 

 األدو ة حسب التوصيات ؟ يأ ذأدو ة للصاع ؟ هي  يتناولساكقة ؟ هي  نوبهي لدش المصاب دصة  .1
 ؟ Auraتسبق كحدوث النسمة نوبة ؟ هي ال؟ كم تدوم   نوبماذا يشضه منظا ما   ال .2
يعةةاني ، يمطن أن يثنا أجزاء من الدماغ مسبضًا النةةوبألن الاض  أو حديثة ؟  دديمةهي لدش المصاب دصة أذية في الاأ   .3

 تالية لألذية. ال الل السنة  حادة من حدوث النوبأكثا من نصف المصاءنن كأذيات الاأ  ال
 والضاربنتورات. يالكحول ابنسحابنوب الصاع غالضًا أثناء تحدث ال الكحول أو العقادنا ؟ في تناولهي يفاط المصاب  .4
هي عةةانى المصةةاب مةةؤ اًا مةةن حمةةى، صةةداع، أو يبوسةةة فةةي العنةةق؟ هةةذه العالمةةات واألعةةااض يمطةةن أن تكةةون مؤشةةاًا علةةى  .5

 التهاب السحايا. 
 هي لديه دصة سطاي، أمااض دلبية، أو سطتة دماغية ؟  .6
 

لنةةوب الصةةاعية أداء وظائفةةه لشةةخ  ءةةنن ااهةةو غنةةا معةةٍد. يسةةتطيع و الةةذكاء  تةةدني مسةةتوش الصاع ماضًا عقليًا وليس عالمة على ليس  
 كشطي طبيعي.

 

 :حسب منظمة معالجة الصرع األمريكية الختالجات ونوب الصرع الكبيرل إجراءات اإلسعاف األولي

 عن أية مادة دد تسبب له أذية إذا ما ارتطم ءها.  دهكعاسند رأ  المصاب و ا .1
 حار أي مالكس محطمة حول العنق.  .2
 أدر المصاب إلى الجانب األيسا. .3
 الضطادة الطبية الدالة على أنه ما   صاع.عن اذا وجدت  كح  ا .4
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عنةةةد انتهةةةاء النوبةةةة دةةةدم مسةةةاعدتك. معظةةةم النةةةوب الصةةةاعية لةةةدش األشةةةخاص الةةةذين يعةةةانون مةةةن   .5
لتةد ي تنتهي كعد دقيقة أو دقيقتنن ءةدون أذيةة وعةادًة ب تتطلةب ا  ،الصاع ليست حالة طبية طارئة

 الطبي.
 ن الحابت التالية سعاف إذا حدثت أي ماطلب اب .6

 دد تكون هذه عالمة على ماض  طنا.. شخ  ب يعاف كأن لديه صاع عندحدوث النوبة الصاعية  •
 ددائق. 5استماار النوبة الصاعية أكثا من  •
 صعوبة كالتنفس.  يعاني المصاب منثانيًة أو   يطول زمن النوبة أو تتكارعندما   •
 حالة طبية.إذا كانت المصاكة حاماًل أو تعاني من أية  •
 عالمات أذية أو أمااض أ اش.وجود  •

 

  Status Seizureالحالة الصرعية 

هي حالة اسعافية طارئة تتطلب التد ي الطبةةي و  الحالة الصاعية هي حدوث نوبتنن صاعنتنن أو أكثا ءدون فتاة استعادة وعي ءننهما.
الضةةالغنن السةةبب  لةةدش .الخطنةةا تجفةةافغ، والكسةةور والالةةدما المضاشةةا. يمطةةن أن تةةؤدي نةةوب الصةةاع المتكةةارة لحةةدوث ابستنشةةاق، وأذيةةة

 .لحدوث الحالة الصاعية هو عدم تناول األدو ة الموصوفةاألكثا شنوعاً   

 

 تحذير: ال تفعل
 المصاب أي شيء لألكي أو الشاب. ب تعِط  •
 . أو تحاول تثبنتهالمصاب  ب تمسك •
 أي شيء ءنن أسنان المصاب أثناء النوبة الصاعية.  ب تضع •
 أية سوائي على وجه المصاب أو على فمه. ب تسطب  •
 .المصاب إلى مطان أ ا ب تنقي •
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 الحاالت الطارئة للداء السكري 
Diabetic Emergencies 

 

أو غنا فعاٍل. وظيفة األنسةةولنن أ ةةذ السةةطا مةةن الةةدم وحملةةه إلةةى  نادصاً األنسولنن إما هامون يطون فنها   التي  حالةو الالداء السطاي ه
في الدم، فإن  اليا الجسم تعتمد على الشحوم كمصدر للطادة. سطا الةةدم هةةو الودةةود الائيسةةي  كقائه ماتفعاً  الخاليا لنتم استهالكه. عند
 البول.في استهالكه يتااكم في الدم و طاح الزائد   مطنفي الجسم وعندما ب ي 

 نمط الةةI   يتطلةةب إعطةةاء أنسةةولنن  ةةارجي  ،السةةطاي الشةةضاءي المعتمةةد علةةى األنسةةولنن الةةداء السةةطاي
 الخاليا. كالد ول إلىليسمح للسطا 

 
   النمطII   ب يعتمةد علةى األنسةولنن المةا   ءةدين، و لي أو غنا المعتمد علةى األنسةولنن، و السطا الكه

، إذا كةةان مسةةتوش األنسةةولنن لةةديهم مةةنخف  الكطةةي حةة إلةةى الخاليةةا. د ولالخةةارجي ليسةةمح للسةةطا كالةة
فقةةد يز ةةد السةةطا فةةي الخاليةةا مةةن انتةةاج السةةطا والسةةطا فةةي الةةدم يصةةي إلةةى مسةةتو ات عاليةةة جةةدًا هةةذا 

 يسبب تساب الغلوكوز إلى البول الذي يسحب السوائي معها و حدث التجفاف.
 

 ولكةةن النسةةاء المصةةاكات السةةطا الحملةةي يحةةدث فةةي كعةة  الحمةةول وعةةادةً  ينتهةةي كعةةد وبدة الطفةةي .
مةةن السةةطاي عنةةدما يصةةضحن أكبةةا. ينةةتج  2كالسةةطاي الحملةةي ربمةةا تحةةدث لةةديهن اإلصةةاكة كةةالنموذج 

السطاي الحملي عن مقاومة الجسم لفعي األنسولنن هذه المقاومة تحدث كسبب الهامونات التي تنتجها 
 حتاج لألنسولنن.المشيمة أثناء الحمي. عادةً  يعالج كالحمية وبع  النساء ربما ت

 

 يستمر الجسم بالتوازن بين السكر واألنسولين حيث:  

ز ادة األنسولنن ووجود السطا غنا الكافي  يقود إلى  ف  سطا الدم ومن الممطن إلى صدمة  •
 األنسولنن. 

ز ادة السطا كشطي كبنا واألنسولنن غنا كافٍ  يقود إلى ارتفاع سطا الدم ومن الممطن غنبوبة   •
 السطاي.

 

 ( طوارئ حاالت السكري  3 -15ل ) جدو 
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 صدمة األنسولين  الغيبوبة السكرية  

 ب أنسولنن كاٍف. السبب 

 مستوش عاٍل من السطا 

 أنسولنن مفاط  -

 سطا غنا كافٍ   -

مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوش 
 األنسولنن 

 مفاط   غنا كافٍ  

 مفاج   تدر جي  البدء 

 األعراض: 

 الجلد 

 النفس 

 العطش  

 البول  

 السلوك  

 

 متوهج، جاف، داف  

 رائحة عفن الفواكه 

 شديد 

 متكار 

 

 

 شاحب، كارد.

 طبيعي.

 طبيعي.

 طبيعي.

يظهةةةا كحالةةةة انسةةةمام،مولع كالشةةةجار، 
مةةةةزاج سةةةةيء، غضةةةةب، إربةةةةاك، عةةةةدم 

 التوجه للزمان والمطان عتوهان(

نعةةةةةةةا ، إقيةةةةةةةاء، تةةةةةةةنفس ثقنةةةةةةةي،  أعااض أ اش 
 أو فقد وعي   غنبوبة انتهائية

جةةةوع مفةةةاج ، سةةةضات انتهةةةائي أو فقةةةد 
 وعي.

 عند وجود شك اعط السطا  - اإلسعاف األولي 

 اعط سوائي لمقاومة التجفاف  -

 أ ذ المصاب إلى المشفى  -

 اعط سطا. -

 اطلب العناية الطبية.-

 

 

 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 األلم البطني 

Abdominal Pain 

 

 الضطني كعضها ليس  طناًا وبعضها يهدد الحياة.هنالك العديد من األسضاب المحتملة لأللم 

 عّما تبحث:

 متى يبدأ األلم؟ أين يتوضع؟  •
هي األلم متواصي؟ أم يأتي و ذهب؟ األلم المتواصي أكثا  طورة من األلم المتقطع، ألنه يشنا إلى التهةةاب فةةي عضةةو  •

 ما، أما األلم المتقطع فيشنا إلى انسداد في عضو أجوف.
 الغاز يخل  المصاب من األلم؟ هذا يشنا إلى إصاكة األمعاء. هي التجشؤ أو ماور •
 هي يشعا المصاب كالغثيان أو هي لديه شهية جندة ؟ •
 هي هنالك إسهال أو إقياء ؟  •
 هي يشعا المصاب كحمى؟ •
 هي لدش شخ  آ ا من محيط المصاب األعااض نفسها ؟ •
 حالة طارئة.هي هنالك فاصة لوجود حمي؟ أي ألم مع وجود حمي يجب أن يعالج ك •
 هي الضطن داٍ  كالجس؟    •

 

 ماذا تفعل:

 اعط المصاب سوائي صافية عكاستثناء الكحول أو الكافننن( واجعله ياشف السوائي ءضطء. .1
 اعط المصاب مضاد حموضة. .2
 إذا كان من المالئم، ضع زجاجة ماء سا ن فوق الضطن المصاب أو وضع المصاب في حمام داف . .3
 وحضا المصاب وضعه على الجانب األيسا لتساعده على منع التقنؤ.ضع احتمالية حدوث إقياء  .4
 حافل على المصاب في وض ية ما حة، يستلقي مع ثني الاكبتنن. .5

 

 اطلب الرعاية الطبية في حاالت: 

 ساعات. 6ألم مستما ألكثا من   •
 المصاب غنا دادر على شاب السوائي. •
 المصاكة حامي أو دد تكون حاماًل. •
 ومتألم.الضطن داٍ   •
 الضطن منتفخ. •
 ألم زائد كعد أن تضغط اصضعك على كطن المصاب وتافعها كشطي سا ع. •
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 نزف أو ءااز أسود. •
 المصاب لديه حمى. •
 األلم يبدأ حول الساة و نتقي إلى أسفي الجانب األيمن من الضطن. •

 

 تحذير: ال تفعل 
يسةةبب مضةةاعفات إجااء حقنة شاجية ووضع ملننات ربما يجعله في حالة أسوأ أو  •

 مثي انفجار الزائدة الدودية.
إعطةةةةاء سةةةةوائي أ ةةةةاش غنةةةةا السةةةةوائي الصةةةةافية ألنهةةةةا تطنةةةةي مةةةةدة األلةةةةم و تجعلةةةةه  •

 متواصاًل.
 إعطاء طعام صلب. •
 إعطاء مشتقات الحلنب. •
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