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 اإلسعافات األولية
 طرق االسعاف االولي لحاالت الحروق:

 توصيات عند حدوث حروق للجلد: -1

 انزع بحذر اللباس الملوث  -

 صب الماء البارد من الصنبور لمده عشر دقائق -

 اعد المرحله الثانيه اذا تبقت ماده كيمياويه -

 معلومات السالمه واالمان الخاصه بالمواد الكيمياويه اقرا -

 غلف المنطقه المصابه برباط معقم -

 التغلف المنطقه المصابه بمرهم او دهن -

 التفرغ النفطات او تنزع الجلد المتشتت -

 : توصيات عن حدوث حروق للعين -2

 صب الماء ببطىء من غساله العين لمده عشر دقائق -

 تاكد من العين مفتوحه  -

 العين برباط معقمتغطى  -

 هدىء المصاب -

 تؤخذ فورا الي المستشفى -

 تاكد من اسم الماده وكيفية التعامل معها  -

 اوال // البروم

 في حاله اصابته للجلد // -1

 دقيقه 15اغسل المنطقه بالماء لمده  -

 اخلع المالبس الملوثه  -

 اتصل بالمستشفى -

 في حاله اصابات العين// -2

 دقيقه 15اغسل العين لمده  -



 ن العين مفتوحهتاكد م -

 اتصل بالمستشفى -

 ثانيا // الفسفور 

 في حالة اصابات الجلد : -1

 اغسل المنطقه بالماء والصابون -

 اخلع المالبس الملوثه -

 اتصل بالمستشفى -

 في حاله اصابات العين: -2

 دقيقه 15اغسل العين لمده -

 تاكد من العين مفتوحه-

 اتصل بالمستشفى-

 في حاالت التسمم  طرق االسعافات  //ثالثا 

 في حاله استنشاق االبخره اتصل باالسعاف فورا -1

 انقل المصاب بعيدا عن مكان الحدث -2

 اذا كان المصاب فاقد للوعي : -3

 التعطيه شيء عبر الفم -

 تاكد من تنفس ونبض المصاب -

 اذا كان التنفس والنبض عاديين اجلس المصاب -

 وكسجيناذا كان المصاب واعيا اجلسه بشكل معتدل ووفر له اال -

 ينقل فورا الى المستشفى. -

 //اسعافات عن تسرب ماده كيمياويه للفم 

 التجبر المصاب على التقيا-1

 اذا كان المصاب واعيا اساله عن ماذا شرب-2



 اغسل الفم لعده مرات-3

 اذا بلع ماده كيمياويه اجعله يشرب الماء بكميات كبيره-4

 يؤخذ الى المستشفى-5

 الماده الكيمياويه وطريقه التعامل معهاالبد من توفير اسم -6

 اذا كان المصاب فاقد للوعي التعطه شي عبر الفم-7

 اتصل باالسعاف فورا -8

 تاكد من تنفس ونبض الشريان-9

 .اذا توقف تنفس المصاب انعشه بطريقه النتفس الصناعي  -10

 

 



 

 توصيات عن حدوث تسرب غاز البوتكاز

 الخروخ فورا من مكان التسرب -1

 يطفأ مواقد بنزن -2

 تغلق صنابير الغاز -3

 التشغل الضوء -4

 افتح النوفذ للتهويه -5

 المشرف عن المختبر يخبر -6

 صندوق االسعافات االوليه

 محتويات الصندوق:

بطاقه تصف كل من محتويات الصندوق مع التعليمات عن كيفية استخدام  -1

 كل ماده

 قطن طبي -2

 معقمات -3

 شاش طبي معقم -4

 الصق بمقاسات خاصه -5

 مبطن الصق جروح -6

 مرهم مضاد للجروح -7

 ماده مضاده للتسمم -8



 مالقط طبيه -9

 مقص صغير -10

 قفازات طبيه -11

 غاز النشادر -12

 اسطوانة اوكسجين صغيره مع قناع تنفس. -13
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