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*RECORD KEEPING
• Date, time and place of accident or treatment
____________________________________________ / ______/
____________________________________________________
____________________________________________________

• Name and job of injured or ill person
_____________________________________________________
_____________________________________________________
• Details of the injury/illness and treatment given
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
• What happened to the person immediately afterwards (e.g. went home,
)went back to work, went to hospital
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

• Name and signature of the person providing treatment.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

THIS SORT OF INFORMATION CAN HELP IDENTIFY ACCIDENT TRENDS
AND POSSIBLE AREAS OF IMPROVEMENT IN THE CONTROL OF HEALTH
AND SAFETY RISKS.

نصيحة بسيطة لإلسعافات األولية

AR

تواريخ االنتهاء
يرجى التحقق من تواريخ انتهاء الصالحية عىل مكونات فرد داخل ك اإلسعافات األولية بانتظام
واستبدال أي يشء الخروج من
ال تستخدم الضامدات دات التاريخ املنتهية الصالحية
تحتوي هذه النرشة املشورة بشأن اإلسعافات األولية األساسية لألشخاص غري مدربني
الستخدامها يف حاالت الطوارئ وهي ليست بديال عن التدريب الفعال اإلسعافات األولية هي
مهارة تتطلب التدريب واملامرسة
يجب عدم محاولة إعطاء أكرث من اإلسعافات األولية األساسية إذا كنت مل تتلقى التدريب.
عند اعطاء اإلسعافات األولية فمن األهمية مبكان أن تقييم الوضع وأنك
اهتم ان ال تصبح ضحية نفسك أثناء إدارة اإلسعاف األوىل (استخدام مالبس واقية ومعدات
عند االقتضاء)؛
إرسال املساعدة عند الرضورة T ’ NOD
اتبع النصيحة أدناه
ماذا تفعل يف حالة الطوارئ
تحقق ما إذا كان املصاب واعيا إذا كان املصاب فاقدا للوعي أو شبه واعية تحقق الفم ألي
إعاقة
فتح مجرى الهواء عن طريق إمالة الرأس إىل الخلف ورفع الذقن باستخدام نصائح من اثنني
من اصابعه إذا كان املصاب قد توقف التنفس وكنت املختصة إلعطاء التنفس الصناعي ،أن
تفعل ذلك إرسال خالف ذلك للحصول عىل املساعدة دون تأخري
فقدان الوعي
يف معظم األماكن العمل يجب أن تكون مساعدة الخبري متاحة برسعة إىل حد ما ،ولكن إذا كان
لديك ضحية الشعورية فمن األهمية مبكان أن يتم االحتفاظ له أو لها مجرى الهواء واضحة إذا
مل تتمكن من الحفاظ عىل مجرى الهواء مفتوحا كام هو موضح أعاله ،قد تحتاج إىل تحويل
الضحايا إىل وضع اإلستشفاء األولوية هي مجرى الهواء مفتوحا
الجروح والنزيف
يجب تغطية الجروح املفتوحة تطبيق خلع املالبس من مربع اإلسعافات األولية عىل الجرح
واضغط بشدة عىل رأس ومع اليدين أو األصابع يجب أن تكون مرتبطة لوحة ثابتا يف مكانه
وإذا استمر النزيف يجب تطبيق خلع املالبس أخرى عىل القمة ال تقم بإزالة املالبس األصيل،
وطلب املساعدة املناسبة
اصابات طفيفة
اصابات طفيفة من النوع الذي يحمل الشخص املصاب أن عالج أنفسهم يف الداخل ،ميكن
عالجها من محتويات مربع اإلسعافات األولية الضحية يجب أن يغسل يديه وتطبيق خلع
املالبس لحامية الجرح ومنع العدوى يف معدين خاص مكان العمل و يجب أن تبقى الجروح
نظيفة وجافة
يشتبه كسور يف العظام
إذا كان يشتبه اصابته بكرس حصول عىل مساعدة الخرباء ال تتحرك الضحايا ما مل تكن يف موقف
مام يعرضهم لخطر فوري
الحروق
حروق ميكن أن تكون خطرية
تربيد جزء من الجسم تتأثر باملاء البارد حتى يخلص من األمل قد يستغرق التربيد شامل
بعض املواد الكيميائية قد تهيج أو تلف الجلد عالج بنفس الطريقة كام للحروق أخرى من
املهم أن يستمر الري ،حتى يف الطريق إىل املستشفى إذا لزم األمر إزالة أي املالبس امللوثة التي
ال عالق عىل الجلد تأكد من أن لتجنب تلويث نفسك مع هذه املادة الكيميائية
إصابات العني
جميع إصابات العني ميكن أن تكون خطرية قد يكون الضحية التي تعاين من األمل الشديد يف
العني املصابة ،مع تشنج يف الجفن العني قبل محاولة عالج ،وغسل اليدين إذا كان هناك يشء يف
العني ،ري العني مع ،املاء البارد النظيف أو السائل املعقم من حاوية مغلقة إلزالة املواد العالقة
ال تحاول إزالة أي يشء مضمن إذا كان يتم تضمني املواد الكيميائية ،ومسح العني مفتوحة مع
املاء أو السائل املعقم ملدة تطبيق لوحة العني وإرسال املصابني إىل املستشفى
األخطار الخاصة
ميكن أن يحدث الحوادث الكهربائية واستخدام االسلحة الكياموية يف مكان العمل يجب تقييم
خطر عىل نفسك وليس محاولة املساعدة حتى كنت متأكدا من أنها آمنة للقيام بذلك إذا كان
املصاب قد توقف التنفس وكنت املختصة إلعطاء التنفس الصناعي وإنعاش القلب ،أن تفعل
ذلك إرسال خالف ذلك للحصول عىل املساعدة دون تأخري
مرض
ميكن للعديد من األمراض اليومية تنشأ يف العمل إعطاء األدوية ليست يف نطاق اإلسعافات
األولية يف مكان العمل تطبيق اللحس السليم واالطمئنان عىل املصابني هو مساعدة األكرث قيمة
التي ميكن أن تعطي واذا كان يف اي شك حول مدى خطورة الحالة ،ينبغي التامس مساعدة
الخرباء إذا كان املصاب قد حضارته أقراص لتخفيف اآلالم التي قد تأخذ هذه حسب االقتضاء
الناس ال ينبغي أن توفر دواء من تلقاء نفسها أو االنتامء لآلخرين
حفظ السجالت
ومن املامرسات الجيدة أن يتم تسجيل أي إصابات أو حاالت املرض والتي تم عالجها يف كتاب
وتشمل املعلومات التالية يف دخولك *
• تاريخ ووقت ومكان وقوع الحادث أو العالج
• اسم وظيفة الشخص املصاب أو مريضا
• تفاصيل اإلصابة
• ماذا حدث للشخص بعد ذلك عىل الفور
• اسم وتوقيع الشخص الذي يقدم العالج
هذا النوع من املعلومات ميكن أن تساعد يف تحديد اتجاهات الحوادث واملجاالت املمكنة
للتحسني يف السيطرة عىل مخاطر الصحة والسالمة
هذه النرشة تتضمن مالحظات عن املامرسات التي ليست اجبارية ولكن التي تجد من املفيد
النظر يف ما عليك القيام به

