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كلمة المدير العام  
ديم تدريب على  بتق(قسم البيئة والصحة والسالمة  )تتشرف مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية  

حدث  ة الحريق واإلسعاف ات األولية ويرجع ذلك لحرصها الدائم على مواكبة أ حمبادئ مكاف
التطورات المهنية للحف اظ على صحة وسالمة العاملين لديها وسالمة الزائرين  

علي ق اسم مدير عام  مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية/ مهندس  

ر ي د ق ت ل ا و م  را ت ح ال ل ا ي ز م ج ك ل و
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General manager statement
Fujairah Natural Resources Corporation) Environment, Health and Safety Section( is  honor to 
provide training on the principles of the fire-fighting and first aid and due Permanent keen to 
keep abreast of the latest professional developments to maintain the health and safety of their 
employees and the safety of visitors 
His Excellency Engineer / Ali Qassim
General manager of Fujairah Natural Resources Corporation

وق ام باإلعداد المهندسة موزة الزيودي
هيثم الخضري/ تقديم المهندس  

The prepare by Engineering  Mozah Zeyoudi the will deliver 
the lecture Engineer / Hithame

Thank you
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 Devices and fire-fighting equipment
 How to use the fire extinguisher
 What is the first aid
 Medic
 The basic rules in the first ambulance
 Emergency Respiratory
 CPR
 Airway obstruction
 Emergency medical conditions (heart disease, stroke, 

diabetes, epilepsy, asthma)
 Cases resulting from high temperatures (muscle 

contraction thermal, thermal stress, heat stroke)
 Fractures and poisoning and fire and bleeding



أجهزة ومعدات مكافحة الحريق
Devices and fire-fighting equipment

معدات إطف اء الحريق اليدوية المتنق لة
قبل األشخاص العاديينأول مراحله من  والتى تستعمل لمكافحة الحريق فى  " المكافحة األولية"هى المعدات اليدوية المتنق لة  

المبنى،المتواجدين فى  
:أنواع الطف ايات اليدوية إلىوتنقسم  

الماء المطغوططف اية  . 1
.. عبارة عن إسطوانة معبأة بالماء تحت ضغط غاز خامل، وتستخدم إلطف اء حرائق األخشاب واألوراق والنسيج والبالستيك  
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Fire Hand mobile fighting equipment
Hand tools are mobile "preliminary control", which is used to fight the fire in the first stages by ordinary people
Who's in the building,
Divided types of fire extinguishers to hand:
1. Water extinguisher compressed
A cylinder packed with water under pressure of an inert gas, used for fire wood, leaves, fabric and plastic fires ..



ثانى أكسيد الكربونطف اية  . 2
إسطوانة من الصلب تحتوى على غاز ثانى أكسيد الكربون الذى تم ضغطه لدرجة اإلسالة وتستخدم إلطف اء حرائق الزيوت

ضعيفة التأثير فى الهواء الطلق، الطف اية  . اإلشتعالوالشحوم واألصباغ وحرائق الكهرباء والسوائل سريعة  
،(تحت الصفر76) الحرارة، ينطلق بدرجة حرارة  وتبريد درجة  يعمل غاز ثانى أكسيد الكربون على خنق اللهب  

الرغوةطف اية  . 3
وتستخدم الطف اية إلطف اء حرائق الزيوت والبترول والشحم( الفوم)إسطوانة معبأة بالماء ومواد عضوية تنتج الرغوة  

.واألصباغ، تعمل الرغوة على عزل سطح المادة المشتعلة عن األكسجين والتبريد إلحتوائه الماء
.مع حرائق التجهيزات الكهربائية المتصلة بالتيار الكهربائى الحىطف اية الطف اية  ال يمكن  .. انتبه  . 
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الحريقأجهزة ومعدات مكافحة  
Devices and fire-fighting equipment

2. Extinguisher carbon dioxide
Steel cylinder containing gas carbon dioxide, which is compressed to the point of liquefaction is used to extinguish fires oils
Grease, dyes, electrical fires and flammable liquids. Extinguisher weak influence in the outdoors,
Gas carbon dioxide works to stifle the flame and cooling Temperature, kicks off temperature (minus 76),
3. Extinguisher foam
Cylinder packed with water and organic materials produce foam (foam) and used the extinguisher to extinguish fires oils and oil 
and grease
Dyes, foam working on the material surface burning oxygen and cooling water because it contains isolated.
Watch out .. can not extinguisher fire extinguisher with electrical equipment related to electricity District.



طف اية البودرة الكيماوية الجافة. 4
إسطوانة معبأة بالبودرة الكيماوية الجافة وتستخدم إلطف اء حرائق الكحول والبترول واألصباغ والمواد سريعة االشتعال

.، تعمل على عزل سطح المادة المشتعلة(بوتاسيوم–صوديوم  –ماعنيسيوم  )والمعادن  
(أبخرة السوائل المخمدة)طف اية الهالون  . 5

ألنه على. ال يفضل طف اية هذا النوع ألن األبخرة الناتجة عنه سامة وتؤثر على مستخدميها وخاصة فى األماكن المغلقة
.وهو مطف أ جيد لجميع أنواع الحرائق. ق اعدة من الكلور والف لور والبروم وكلها غازات سامة وتؤثر على طبقة األوزون
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الحريقأجهزة ومعدات مكافحة  
Devices and fire-fighting equipment

4. Extinguisher dry chemical powder
Cylinder packed powder dry chemical is used to extinguish the alcohol and oil fast 
and materials ignition fires
And minerals (Maniseyoum - sodium - potassium), working on the material isolate.
5. Halon extinguisher (fumes quenched fluid)
I do not recommend this type extinguisher because the toxic fumes resulting from it and affect its users, 
particularly in enclosed spaces. Because the
Base of chlorine, fluorine, bromine and all toxic gases that affect the ozone layer. It is off good for 
all types of fires.



بطانية الحريق. 6
فى المطابخ، يتم سحب البطانية من داخل العلبة وفتحها بالكامل وتغطية الحريق بها( بطانية الحريق)يستخدم غطاء الحريق  

.لمنع األكسجين
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الق  البودرة الجافة أفضل الطف ايات المستخدمة إلطف اء حرائق المركبات على اإلطوتعد طف اية  
ومعنوية من جراءإطف ايةها، ماديةلكونها ال تسبب أضرارا  

Dry powder extinguisher is best used fire extinguishers to put out 
fires vehicles at all because they do not cause damage physically and 

Psychologically  ,

الحريقأجهزة ومعدات مكافحة  
Devices and fire-fighting equipment

6. Fire blanket
Uses fire cover (fire blanket) in the kitchen, it is pulled the blanket from
inside the box and open it completely cover the fire out To prevent
oxygen.



ة الحريق بجسم االنسانحالق اعدة الذهبية لمكاف
The golden rule for fire fighting human body
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الحريقطريقة إستعمال طف اية  

متر في اتجاه الرياح5-3المسافة اآلمنة عند اطف اء الحريق  

How to use the fire extinguisher

Safe distance when the Fire 3-5 meters in the direction of 
the wind



األوليةماهي اإلسعاف ات  
What is the first aid

أن تصل له الخدمة  عتماد على أي من التجهيزات الطبية و قبلهي المساعدة التي تقدم إلى من ألم به مرض مف اجئ أو إصابة دون اإل
اإلسعافية المتخصصة

Is the assistance provided to the pain of his sudden illness or injury without relying on any of 
the medical equipment and before it reaches his specialized emergency service

الهدف من تعلم مهارات اإلسعاف ات األولية
المحافظة على الحياة بإذن اهلل
الحد من التطور السيئ للحالة الطبية
تقديم المساعدة في الوقت المناسب
  المساهمة في الشف اء العاجل بإذن اهلل
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The aim of learning first aid skills
 Preservation of life
 Reduction of bad evolution of the medical condition
 Provide assistance on time
 Contribute to a speedy recovery



المسعف
Medic
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هو المسعف؟من  
معرفتههو الشخص الذي وجد نفسه في موضع مسؤولية عن حياة شخص أخر وتوجب عليه إستخدام  

وهذا يعني أن المسعف االولي يمكن أن يكون أنا أو أنت أو أي شخص اخر..البسيطة إلنق اذ هذا الشخص

Who is the medic?
Is the person who found himself in the position of responsibility for someone else's life, and he had to 
use his simple knowledge to save this person
This means that the first aider can I be or you or anyone else

صف اته  
اإلخالص

ألمانةا
القدرة الجسمانية  

الثبات االنفعالي  
رد الفعل السريع

The qualities
Devotion
Honesty
Physical ability
Emotional stability
A quick reaction
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:واجبات المسعف األولي
الحف اظ على سالمته الشخصية أوال
معرفة أسباب الحادث قبل الشروع باإلسعاف ات األولية .·
المحافظة على هدوء األعصاب وعدم الخضوع لإلنفعاالت والعواطف .·
  المصاب عن مصدر الخطر إن وجدإبعاد .·
  وضع المصاب  تقييم  بعمل تقييم وتشخيص صحيح وسريع لإلصابة أو الحالة
  سبب الحادث وتحديد نوع المرض أو اإلصابة  لمعرفة
  المصاب إلى المستشفى أو الصحي حسب خطورة الحالةنق ل.
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المسعف
Medic

Duties initial medic:
 Maintaining personal safety first
 Know the reasons for the incident before proceeding with first aid. 
 Stay calm and not to emotional. 
 Removal of the injured from the source of danger, if any. 
 Assesses and diagnose properly and fast for injury or case evaluation of patient status
 to find out the cause of the incident and determine the type of disease or injury
 He was taken to the hospital or health according to the seriousness of the situation.



أولوية الرعاية
Care a priority

على التصرف بأولوية تسمح لك بإكتشاف ما يهدد الحياة والتصرف  لتف ادي االرتباك عند حدوث الحالة الطارئة، دّرب نفسك  
.صحيحةبصورة  

هدوئكحافظ على  ...تخفال  
To avoid confusion in the event of an emergency, trained yourself to behave priority will allow you to 
discover what life threatening and act correctly.

Do not be afraid ... Keep calm
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الطارئةنظام الخدمات الطبية  

Emergency medical services system
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Do not move the injured from the site unless there is an 
imminent danger to him

ذهبيةق اعدة  
Golden rule



الكشف المبدئي
Initial disclosure

اإلستجابةالتأكد من  . 1
هل أنت بخير؟: ربت على كتفه و اسأله• 
الحظ تنفس المريض من خالل نظرة شاملة• 

عليه والحظ هل لديه تنفس نزاعي
.ال تحرك المصاب إال عند الضرورة• 
المصاب الذي يتكلم يكون مستجيباً و• 

.يتنفس و ق لبه ينبض
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1. Ensure response
• Patted on the shoulder and ask him: Are you okay?
• Note the patient breathing through a comprehensive 
look He noted Does he has difficulty breathing. 
• Do not move the patient only when necessary.
• Can a person who speaks and be responsive Breathing 
and his heart beat.



الكشف المبدئي
Initial disclosure

998طلب اإلسعاف  . 2
ابدأ بالضغطات الصدرية  . 3
نفسينافتح مجرى الهواء ثم أعط  . 4
الغزير عند وجوده  على النزيف  السيطرة  . 5
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2. Call an ambulance 998
3. Start of clicks Chest
4. Open the airway and then give souls
5. Control heavy bleeding when his presence



محتويات االسعاف ات األولية
The basic rules in the first ambulance
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First aid guide االسعاف ات األوليةدليل
Adhesive bandage kinds ضمادة الصقة بأنوعها

Monogram Iron مشبك حديد
Gauze شاش

Medical Cotton قطن طبي
Compresses the eye كمادات العين

Disinfectant and antiseptic spaces مساحات مطهرةمطهرة و
Sterile adhesive bandages for wounds الصقة للجروحضمادات معقمة
Bandages relief from the bite of insects الحشراتضمادات اإلغاثة من لدغة

Cold  compresses cold bandage وكمادات الباردةضمادة باردة
Roll first aid adhesive tape لفة شريط االسعاف ات األولية الصق  

Scissors and forceps and gloves مقص و مالقط وقف ازات  



التنفسيالجهاز  طوارئ  
Emergency Respiratory

التنفس  صعوبة  
.نقصان عدد مرات التنفس حسب السببزيادة أو  1.
.و قد تصبح شاحبة أو زرق اءجبهة مبللة بالعرق  2.
.سعال3.
.أو صفير أو أزيزحشرجة  4.
.نسبة األوكسجينإلنخف اض  الوعي و ذلك  فقدان  5.
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التنفسأسباب صعوبة  
انسداد مجرى الهواء  .
التهاب الرئة .
إصابة الصدر  .
فشل الق لب .
  الربوأزمة.
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Breathing difficulty
1. Increase or decrease the number of times breathing by 

cause.
2. Front wet with sweat, and may become pale or blue.
3. Cough.
4. Rattle or whistling or humming.
5. Loss of consciousness and because of the low oxygen ratio.

Causes difficulty breathing
 Airway obstruction.
 Pneumonia.
 Chest injury.
 Heart failure.
 Asthma crisis.



الرئوياإلنعاش الق لبي  
Cardio Pulmonary Resuscitation

(CPR)
فور التأكد من توقف التنفس أو التنفس النزاعي يجب مساعدة المريض

الرئويالق لبي  باإلنعاش  
Once sure of apnea or breathing patient should help to conflictive
Recovery CPR
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يتألف اإلنعاش الق لبي الرئوي

(CPR)

التنفس االنق اذي

Breathing rescuer

الضغطات الصدرية

Clicks Chest
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الصدريةالضغطات 
Clicks Chest

:الوضع الصحيح لليد و المنقذ
.حلمتي الثديالنصف السف لي من عظمة القص بين  

.حركة العمود الفقرياستخدم  
بوصة٢د على األق ل بعمق  / ١٠٠صدرية بمعدل  ضغطة  30

.واحد أو أكثرذ  فبمنسم على األق ل ، و ذلك سواًء  ٥أو  
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The correct position of the hand and a savior:
The lower half of the sternum between the nipples breast.
Use the backbone of the movement.
30 pressure vest at a rate of 100 / d at least 2 inches deep
Or at least 5 cm, and so whether one or more outlet.



التنفس االنق اذي

Breathing Rescuer
هو وسيلة لتمرير الهواء إلى رئتي
.المصاب الذي لديه توقف تنفس

اءيعتمد التنفس اإلنق اذي على هو • 
الزفير لدى المنقذ الذي يحتوي
نعلى نسبة أوكسجين تتراوح ما بي

.%١٦-١٨
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كيف نعطي التنفس اإلنق اذي ؟
و رفع  إمالة الرأس  افتح مجرى الهواء  : أوال  

.الذقن
(ثانية لكل نفس  1)  أعِط المريض نفسين  : ثانيا

:بطريقة
فم إلى فم• 

االنتباه إلى خطر نق ل األمراض المعدية
فم إلى قناع الجيب• 

It is a way to pass the air to the lungs
The patient who has stopped breathing.
•Rescuer breathing depends on the air
Exhale the savior that contains
The oxygen ratio of between
18-16%

How to give breathing rescuer?
First, open the airway machine head and lifting the 
chin.
Second: Give the patient souls (1 second each the same)
in a way:
• mouth to mouth
Attention to the risk of transmission of infectious 
diseases
• mouth to pocket mask



الصدر بعد النفس األول  إذا لم يرتفع  
قد يكون مجرى الهواء مسدودا باللسان

.أعد فتح مجرى الهواء-
.أعِط النفس الثاني-

محتويات المعدةيحمل ذلك خطورة التقيؤ و دخول  
.إلى القصبة الهوائية
:و تحدث هذه الحالة

.إذا لم تتم إمالة الرأس بصورة جيدة-
ثانية1زادت فترة النفس عن  إذا  

.إذا أُعطي التنفس اإلنق اذي بقوة أو بسرعة-
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االنق اذيالتنفس  
Breathing Rescuer

If the chest did not rise after the first breath
Airway may be blocked by the tongue
- Re-open the airway.
- Give a second breath.
Holds that risk of vomiting and stomach contents 
entering To the trachea.
This situation occur:
- If you are not tilting the head well.
If self-period increased about 1 second
- If given breathing rescuer strongly or quickly.



المريضمتى نتأكد من تطور حالة  
Once sure of the evolution of the patient's 

condition
(دقيقتين)بعد خمس دورات  

(ضغطة و نفسين٣٠الدورة الواحدة هي  )
...بفحص عالمات التنفس

.وجود عالمات التنفس ضع المريض بوضعية اإلف اقة
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؟متى نتوقف عن اإلنعاش الق لبي الرئوي  

.عودة تنفس المريض-١
.وصول اإلسعاف-٢
.أصبح الموقع غير آمن-٣
.اإلرهاق الشديد-٤

After five cycles (two minutes)
(Per session is 30 pressure and souls)
Examine the signs of breathing ...
The existence of signs of breathing 
Put the patient's recovery status.

When to stop CPR?

1. The return of the patient's breathing.
2. The arrival of the ambulance.
3. Became the site is safe.
4. Severe exhaustion.



التعافيوضعية  
The status of recovery
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الهواءانسداد مجرى  
Airway obstruction

الهواءرى  لمجاالنسداد الخفيف  
.التنفسال يستطيع  • 
.السعال  ال يستطيع  • 
.الكالم أو إخراج األصواتال يستطيع  • 

. ال تتدخل، شّجعه على السعال
.قد يتطور إلى انسداد شديد

25

:عند الواعيالبالغ
يستطيع السعال أو الكالم أو التنفسال  

.يمسك بحنجرته
طبق طريقة الضغطات البطنية  

المريض  خروج الجسم الغريب أو فقدان  حتى  
لوعيه
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Mild obstructive airway
• He can not breathe.
• You can not cough.
• You can not speak or take out the vote.
Do not interfere, encouraged him to cough.
It may develop into a severe blockage.

When the conscious Adult:
Can not cough or speak or breathe
Clutching his throat.
Dish way of clicks ventral 
Take any ward items out or the patient to lose 
consciousness



وعيهاالنسداد الشديد للمريض الف اقد  
Severe blockage of the patient loss of 

consciousness
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االنسداد الشديد عند ف اقد الوعي
وصولكالذي فقد وعيه قبل  

أستمر باإلنعاش الق لبي الرئوي  
عندما تقوم بفتح مجرى الهواء للمصاب ابحث عن الجسم  و  

الغريب
.و عندما تراه حاول إزالته

االنسداد الشديد عند ف اقد الوعي
الذي فقد وعيه قبل وصولك

.. المبدئيبالكشف   قم
المريض ال يتنفس

( الضغطات الصدرية) الق لبي الرئوي  بدأ باإلنعاش  إ
إعطاء النفس اإلنق اذي األول إذا لم يرتفع الصدرعند  

.. فتح مجرى الهواء مرة أخرى و أعِط نفس إنق اذيأعد  
....بشكل شديدإذا لم يرتفع الصدر هذا يعني أن مجرى الهواء مسدود  
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Severe obstructive when unconscious
Who lost consciousness before you arrive
Initial detects your ..
The patient is not breathing
Start Recovery CPR (chest clicks)
When you give the first self-rescuer if the chest did not rise
.. Reopen the airway again and give the same rescue
If the chest did not rise this means that the airway is blocked severely ....

Severe obstructive when unconscious
Who lost consciousness before you arrive
The continued recovery CPR
When you open the airway of the injured Look 
for ward items
And when it deems tried to remove it.



الطارئةالحاالت الطبية  
Medical emergencies

.الربو الشعبي.حاالت الصرع. داء السكري.السكتة الدماغية. األمراض الق لبية:الحاالت المرضية المهددة للحياة، و هي
Pathological cases life-threatening, and are: heart disease. brain attack. diabetic. Cases of 
epilepsy. Bronchial asthma.
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:  الذبحة الصدرية  
الق لبروية  في الشرايين التاجية مما يؤدي إلى نقص في تضيق  

.هود أو االنفعاللمجبالدم المؤكسج و ذلك عند ا
اراً ألم صدري ضاغط وسط الصدر، يمتد إلى الذراع اليسرى م

مسبب صعوبةلكتف و الرقبة  
التنفس و اإلجهادصعوبة  مصحوبقد يكون  

.هود تخف الحالة المرضية ثم تزوللمجعند زوال ا
. طمئن المريض و اطلب منه الراحة

.  فك المالبس الضيقة حول الرقبة و الصدر
دق ائق  5-3إذا لم يتحسن المريض خالل  

من الراحة اطلب اإلسعاف  
.ساعد المريض على تناول دوائه حسب نصيحة الطبيب

Heart attack :
Tightness in the coronary arteries leading to a decrease in ischemic
heart Oxygenated blood, and when the effort or emotion.
Compressor chest pain center of the chest, extends to the left arm
For shoulder and neck cause trouble
It may become hard for breathing and stress
When the demise of the effort afraid condition and then go away.
Reassure the patient and ask him or her convenience.
Decoding tight clothing around the neck and chest.
If the patient does not improve within 3-5 minutes
Comfort ask ambulance
Patient is helped to his medication intake by doctor.



الق لبيةالنوبة  
Heart Stroke

. لعضلة الق لب( موت)هي تنتج عن جلطة  الشريان لتاجي و ما ينشأ عنها من احتشاء  
Is it caused by coronary artery thrombosis and the resulting infarction (death) to the heart 
muscle.
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الحاد و  م  الصدر اآللعظم القص وسط  الشديد ة بخلف  النوبة  تتميز  
.يمتد تماماً كالذبحةالمستمر و

األساسي بين الذبحة و النوبة هو  الفرق  
األلم في النوبة ال ينتهي بمجرد الراحةأن  

األلم  يأتي   بل يستمر لفترة طويلة، و قد
.بوقت الراحة أو أثناء النوم

ق اعدة ذهبية  
يجب أن ينال األهتمام  آلالم الصدر اي الم حاد بالصدر  

فيوالطارئ  الكافي  
أحد المنشآت الصحية الق ادرة

.على التعامل مع الحالة
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. صعوبة التنفسالق لبية  األعراض المصاحبة للنوبة  
ضرباتإنتظام  عدم  

. الق لب
. الشديدالتعرق  
. الغثيان

الشعور بقرب الوف اة

Golden rule
For chest pain any sharp chest 
pain should obtain adequate 
and urgent attention in the
A capable health facilities
To deal with the situation.

Symptoms associated with a heart stroke difficulty breathing.
Arrhythmias
the heart.
Excessive sweating.
Feeling sick.
The feeling of imminent death

Acute pain and continuous and intense heart attack 
characterized Behind sternum center of the chest
And completely runs 
The primary difference between angina and heart is
The pain in the heart attack does not end once the rest
Pain comes but lasts a long time, and may
Rest time or during sleep.



الدماغيةالسكتة  
Stroke

تا  نبض يعتبر ميتا مو لديهالمصاب الذي ال يتنفس و ليس  
اكلينيكي  

اإلنعاشالفوري لهذا المريض هو  الحل  
الق لبي الرئوي الذي يمنع حدوث

البيولوجيةالوف اة  
تخثرالسكتة بسبب  تحدث  

أو تمزق في األوعية الدموية
.الدماغية
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أعراض السكتة الدماغية
. صداع شديد مع دوار
. فقدان تدريجي للوعي

شلل و تغير الحس حسب المنطقة
ال يستطيع الضحك بشكل)المصابة  

ال يستطيع الكالم بشكل–جيد  
(.هبوط أو انحراف اليد-جيد

. فقدان السيطرة على المثانة و األمعاء
.عدم تساوي حدقتي العينين

Casualty who is not breathing and has no pulse is considered 
clinically dead 
Messaging solution for this patient is recovery
Pulmonary heart that prevents the occurrence of
Biological death
Stroke is caused by clotting
Or rupture of blood vessels
Stroke.

Symptoms of Stroke
Severe headache with dizziness.
A gradual loss of consciousness.
Paralysis and a sense of change by region
Infected (can not laughter is
Good - can not speak in
Good- High or low hand movement).
Loss of bladder control and bowel.
Unequal Hdgueta eyes.



المريضنساعد  كيف  لسكتة الدماغية  
How to help a stroke patient

اإلسعافاطلب  
ين  إذا كان المريض واعياً حاول أن ترفع الرأس و الكتف

عن باقي الجسم
.أن تدير الرأس جانباً لتصريف اللعاب للخارجو  

. حرر المريض من المالبس الضيقة
. المريض عن الطعام و الشرابمنع  إ

الق ادرضع المريض غير الواعي  
على التنفس في وضع اإلف اقة و راقب تطور حالته
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Call ambulance
If the patient is conscious try tried to raise up the head and 
shoulders from the rest of the body
And to manage head aside to drain slaiva out.
Free the patient from tight clothing.
Prevent the patient from food and drink.
Put the patient is unconscious 
in the recovery position and watched the improving of his 
condition



السكريداء  
Diabetic

: أسبابه
. السكربالدمتنظيم مستوى  الجسم على  مرض السكري عن عدم قدرة  ينتج  

يعالج المريض
و األدوية المساعدة  بالحمية  

التي تساعده على خفض مستوى السكر في
.الدم
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:عالج مرض السكري
يوصف األنسولين أو

خافضات السكر الفموية
حسب رأي الطبيب Causes:

It produces diabetes the body's inability to regulate the level of Alscarpdam.
treats patient
Diet and medications help
That help to reduce the level of sugar in
the blood.

Diabetes treatment:
Prescribed insulin or
Heatsinks oral sugar
According to a doctor's opinion



انخف اض سكر الدم
Low blood sugar
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الدمانخف اض سكر  
دل، قد  / ملغ  ٧٠انخف اض مستوى السكر عن  

يؤدي إلى
.فقدان الوعي

:األسباب
.زائدة من األنسولين أو أدوية السكرجرعة  

. أو التق ليل من الطعامتأخير الوجبات  
.أو الجهد الشديدالرياضة  

:العالمات المبكرة
والشعور بالجوعو تعب  ( دوخة)دوار  •
جلد باردشحوب مع تعرق و  •
ارتعاش و تشنجات•

(بعد الكشف المبدئي)العالج  
المريض الواعي يعطي السكريات مثل عصير ف اكهة وحلوى ورطب وجلكوز

Treatment (after initial detection)
The conscious patient gives sugars such as candy and fruit juice and and glucose

Low blood sugar
Low sugar level of 70 mg / dL, may lead to
Unconsciousness.
the reasons:
An overdose of insulin or diabetes medications.
Delay meals or minimize food.

Sports or vigorous exercise.

Early signs:
Vertigo (dizziness) and tired and feeling hungry
Pallor with cold sweats and skin
Twitching and cramps



الصرع
Epilepsy

الكهربائي الدماغيهذا المرض عن اختالل مؤقت في النشاط  ينتج  
فقدانتتف اوت أعراض المرض بين الشرود الفكري و التشنج العضلي مع  

.للوعي خاصة أثناء الحالة
.كليايكون الصرع جزئياً أو  
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كيف نساعد مريض الصرع ؟
. على المريض من األخطار المحيطة بهالمحافظة  

. ال تحاول استخدام القوة إليق اف التشنج
البق اء مع المريض و الحف اظ عليه لحين انتهاء فترة  

.التشنج
إذا كان المريض يعاني من هذا المرض سابق اً و عاد إلى

.وعيه تماماً ف لن يحتاج ألي تدخل إسعافي
يجب نق له إلى المستشفى إذا لم يكن لديه

.تاريخ مرضي سابق

This disease is caused by a temporary imbalance in the brain electrical activity
Symptoms of the disease vary between intellectual straying and muscle spasm with loss
Of consciousness, especially during the case.
Epilepsy be partially or completely.
How to help patients with epilepsy?
Maintaining the patient of the dangers surrounding it.
Do not try to use force to stop the chaos.
Stay with the patient and maintain it until the end of the period
Cramping.
If the patient is suffering from this disease earlier and returned to
Completely unconscious will not require any ambulatory intervention.
It must be transported to the hospital if you do not have
History of the disease earlier.



الربو
Asthma

تنتج حالة الربو عن ضيق مؤقت
ال سيما  و  التنفسمما يسبب صعوبة  الهوائية  القصباتفي  

.الزفير
Asthma caused by temporary tightness
In the bronchi, causing difficulty in 
breathing and especially exhale.
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الربوأعراض  
. صعوبة التنفس

صوت أزيز ناتج عن تحرك الهواء داخل الممرات الهوائية الضيقة
(عالمة خطيرة)عدم القدرة على إكمال جملة  

دقيقة110ارتف اع النبض أكثر من  

. اطلب اإلسعاف فور اً 
طمئن المريض وحاول تهدئته

الوضعيةالمريض في وضع الجلوس أو  ضع  
.المريحة له في غرفة جيدة التهوية

حسبساعد المريض على تناول عالجه  
وصف الطبيب

Asthma symptoms
Breathing difficulty.
Buzzing sound caused by air moved into the narrow airways
The inability to complete a sentence (grave marker)
High pulse of more than 110 minutes

Call the ambulance immediately.
Reassure the patient and tried to calm him down
Put the patient in the sitting position or status
Comfortable to him in a well-ventilated room.
He helped the patient to have his medication as per his
Prescription



الحرارةالحاالت الناتجة عن ارتف اع  
Cases resulting from high temperatures

مئوية  درجة  ٣٧درجة الحرارة الطبيعية لجسم اإلنسان حوالي  
عضلي  من تق لصيختلف يعاني  الحرارة على اإلنسان حسب العمر، ف الشاب قد  تأثير  

.بينما يعاني كبير السن من ضربة شمس عند تعرضهما لنفس الجو

Normal temperature of the human body is about 37 ° C
Effect of heat on the human by age, young person may
vary suffering from muscle spasms, while a old age suffer
from heatstroke when they were hit by the same air.
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الحرارةالحاالت الناتجة عن ارتف اع  
. التق لص العضلي الحراري

. اإلجهاد الحراري
.ضربة الشمس
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Cases resulting from high temperatures
Muscle contraction warming.
Heat stress.
Heatstroke



الحراريالتق لص  
Thermal contraction

. في األذرع و األرجلحدث  
. يسبب ألماً شديد اً 

عن فقدان األمالح من الجسم نتيجة  ينتج  
.التعرق

؟لتق لص الحراري  المصاب  كيف تساعد  
. أبعد المصاب عن الجو الحار o

. حاول وضعه بمكان بارد
. الراحة التامة له لحين انتهاء األلموفّر   o

. أعِط المصاب السوائل الباردة بما فيها الماء o
(.ربع ملعقة للكوب الواحد)أضف ملح الطعام للماء  
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الحرارياإلجهاد  
Heat stress

وجيحدث عند ممارسة الشخص ألي مجهود في  
.حار و رطب

وعي  ترتفع درجة حرارة الجسم عن المعدل الطبي
.ال تزيد عن األربعين مئوية

.  قتصبح بشرة الجسم شاحبة و مبللة من العر 
.يبدو المصاب في حالة دوار و عدم تركيز

الحراري ؟ اإلجهاد  كيف تساعد المصاب  
. أبعد المصاب عن الجو الحار

. المبدئيقم بالفحص  
برّد المصاب بالماء البارد والهواء

بتناولكان المصاب واعي اسمح له  إذا  
.السوائل الباردة و أضف ملح الطعام إلى الماء

.اطلب اإلسعاف إذا لم تتحسن حالته

It happened in the arms and legs.
A cause severe pain.
Result in the loss of salts from the body as a result of
Sweating.
How to help the injured thermal contraction?
Take the injured away from the hot weather.
and Try to put him in a cool place.

Providing full comfortability to him until the end of pain. 
Give the patient cold liquids, including water. 
Put salt water (a quarter teaspoon per cup).

Occurs when a person exercising any effort in an 
atmosphere
Hot and humid.
Body temperature rises above normal and
Not more than forty degree.
The body becomes pale complexion and sweaty
It seems the patient in the case of dizziness and lack 
of concentration.

How to help the injured from heat stress
Beyond the injured from the hot weather.
Then the initial examination.
Cooling  injured with cold water
If the victim is conscious and allow him to eat
Cold fluids and add salt to the water.
Call if the ambulance did not improve his condition.



(ضربة الحر)ضربة الشمس  
Heatstroke

. تعتبر أخطر األمراض الحرارية
حتى في ظل  % ٥٠تصل نسبة الوفيات في هذه الحالة إلى  

(.خاصة لكبار السن)الرعاية الصحيحة  
. تكون الشمس سبباً لحدوث الحالةليس بالضرورة ألن  

بسبب فشل وسائل تبريد الجسم في السيطرة على ارتف اع  تنتج  
.درجة الحرارة

.يكون جلد المصاب حاراً و جاف اً 
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؟كيف تساعد مريض ضربة الشمس  
بالكشف المبدئيقم  •
.  أبعد المريض عن المنطقة الحارة•
. اإلسعافاطلب  •
.  يضع المصاب في وضع اإلف اقة إذا كان غير واع•
لى  و الهواء و حافظ عبالماء الف اتر  برّد المصاب  •

.  أساسيات الحياة
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Considered the most dangerous heat illness.
Up the mortality rate in this case up to 50% even under
Proper care (especially for seniors).
Not necessarily because the sun is the cause of a situation.
Produced because of the means of cooling the body's failure to 
control high
temperature.
The infected warm and dry the skin.

How to help the patient heatstroke?
• Your initial disclosure
• Take Beyond the patient away of  warm region. 
• Call ambulance.
• Put the patient in the recovery position if 

unconscious.
• Cooling the injured of cold water and keeping on the 

basics of life.



الكسور
Fractures

.وغيرهايحدث الكسر عند تعرضها ألي قوة خارجية كالضرب، أو االصطدام، أو السقوط من ارتف اع أو من حوادث السيارات. أنسجة قوية ق اسية ق ابلة للكسر كالزجاجهي  :لعظاما

Bones is a powerful tissue harsh breakable as glass. Breakage occurs when exposureto any external force such as 
beating, or collision, or fall from a height or from cars and other incidents

بالعظامطرق معرفة وجود كسر  
. وجود ألم شديد في مكان اإِلصابة يشعر به المريض

.وجود حركة غير عادية في مكان الكسور-
.عدم قدرة المصاب على استعمال العضو المكسور-
.ظهور ورم حول نقطة األلم-
.وجود خشخشة عند تحريك جزأي العظم المكسور-
. تشوه العضو المصاب-
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Ways to know the existence of breaking bones
- The presence of severe pain in the place of the injury felt by the patient. 
- The presence of unusual movement in the place of fractures. 
- Not the patient's ability to use broken part. 
- The emergence of a tumor about the pain points. 
- Having rattles when you move the two parts of the broken bone. 
- Injured part is deformation.



الكسورانواع  
Types of fractures

(.كسور مقف لة. )هو الذي يبقى فيه الجلد سليما دون قطع وال ينزل من مكان اإِلصابة دم: الكسر البسيط
ر ألن  هو الكسر المصحوب بتمزق الجلد واألنسجة المحيطة به وبروز العظم المكسور من الجلد، وهذا النوع مؤلم وخط:المضاعفالكسر  

لطبيب في  بإصابة الجلد يسهل دخول الجراثيم وغيرها في الجرح، ف إذا وصلت إلى نخاع العظم يلتهب التجويف لذلك العظم وقد يضطر ا
(كسور مفتوحة. )هذه الحالة إلى بتر العضو المصاب
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الكسورطرق إسعاف  
عند إسعاف الكسور االحتراس من استفحال الضرر وحدوث المضاعف ات ونق ل المصاب بصورة صحيحة مريحة  يجب  
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Simple fracture: is one in which the skin remains intact without cutting does not come down from the place of a blood 
infection. (Fractures unlocked).
Breakage multiplier: Is the fracture accompanied by tearing the skin and the tissue surrounding it and the emergence 
of the broken bone of the skin, and this kind is painful and dangerous because the injury skin facilitates the entry of 
bacteria and other in the wound, if reached the bone marrow becomes inflamed cavity so the bone and the doctor in 
this case is forced to amputate the infected Lists . (Open fractures)
Ways ambulance fractures
Medic must be aware against fractures exacerbation of the damage and the incidence of 
complications and evacuated correctly comfortable



المضاعفةفى حالة الكسور  
In the case of fractures multiplexed

الخشب أو من ورق  نظيف، وبعدها يجبر العضو بجبيرة منمادإذا كان الكسر مضاعف اً مصحوباً بنزيف يجب أن نخلع مالبس المصاب في مكان اإلصابة مع الحرص والعناية إلِيق اف النزيف أوال ثم يغطى بض
(.مادة صلبة)مقوى أو الجبس  

.والف ائ دة من استع مال الجبيرة هي حفظ العضو المصاب في الوضع الطبيعي
If the fracture doubly accompanied by bleeding must take off the patient injured clothing in the place of infection with caution and care to stop 
the bleeding first, and then covered with a clean bandage, and then using of wood or cardboard or gypsum forcing (solid). ?? The benefit of the 
use of the splint are Remember a patient in the normal position.

فى حالة الكسر البسيط
In the case of a simple fracture

.أما في الكسر البسيط فنقوم بتثبيت العضو المصاب بجبيرة مناسبة بعد إعادة أطراف العظم المكسور إلى الوضع الطبيعي
In simple fracture who shall install a patient injured plastic casting  appropriate after the parties to the broken bone to normal.

فى حاالت اصابات الرأس والصدر والظهر
In cases of head injuries, chest and back

من األفراد  ن الخشب أو نق الة خشبية ويلزم تعاون عددح محالة إصابة الرأس أو الصدر أو الظهر يجب مراعاة وضع المريض عند نق له وذلك بعدم ثني الرأس أو الصدر، ويجب نق ل المصاب منبسطا على لو في  
ولح ماية الفقرات الظهرية  . في ذلك لمنع حدوث مضاعف ات

In the case of injury to the head or chest or back, consider the patient is positioned upon transfer by not bend the head or chest, and must be 
evacuated on a flat slab of wood or wooden stretcher and required the cooperation of a number of individuals in order to prevent complications. 
To protect paragraphs dorsal
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الكسور
fractures



التسمم
Poisoning

ان  أكضرراً به سواًء  بكمية كافية، أحدثت  الجسم  المادة التي إذا استطاعت الدخول إلى  
.ذلك بصورة مؤقتة أو دائمة

If the material that was able to enter the body in sufficient 
quantity, caused harm to him, either temporarily or permanently.
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؟كيف يدخل السم إلى الجسم  
. عن طريق الجهاز الهضميابتالع  

. عن طريق الرئتيناإلستنشاق  
. عن طريق الجلداإلمتصاص  

?How the toxin enters the body.داخل العضالت و األوعية الدمويةالحقن  
Ingestion through the digestive system.
Inhalation through the lungs.
Absorption through the skin.
Injection into the muscle and blood vessels.



البلعالتسمم عن طريق  
Poisoning by swallowing

البلعو  التسمم طعام  : أوال  

. شيوعايعتبر أكثر الطرق  

. الغثيان، التقيؤ وآالم البطن: أعراضه

االمتصاصإلى أن األمعاء الدقيقة هي مكان  االنتباه  

.للسماألكبر  
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كيف نعالج حاالت تسمم البلع ؟
التاليةحاول التعرف على إجابات األسئلة  : أوال  

ما هي المادة التي ابتلعها ؟ 
متى ابتُ لعت المادة ؟ 

الكمية التي تم ابتالعها ؟
: اتبع الخطوات التالية ◦

.طبق الكشف المبدئي و تعامل مع الحاالت المهددة للحياة
. اتصل باإلسعاف

.بمركز السموم في منطقتكاتصل  
.ال ينصح بمحاولة تحريض المريض على التقيؤ

.يمكن حفظ القيء في علبة نظيفة مغلقة لعرضها على الطبيب• 
.في حال عدم وعي المريض يجب وضعه في وضع اإلف اقة• 
.في حال توقف التنفس يجب إنعاش المريض• 
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First, poisoning food and swallowing
It is the most common way.
Symptoms: sick, vomiting and abdominal pain.
Keep in mind that the small intestine is the place of absorption
The larger the poison.

First: Try to identify answers to the following questions
What is an article that swallowed?
When swallowed article?
Quantity that has been swallowed?
Follow these steps: ◦

Initial detect and deal with life-threatening cases dish.
Call an ambulance.
Call poison center in your area.
Not advised of trying to force the patient to vomit.
• vomiting can be saved in a clean tray closed for presentation to the doctor.
• In the absence of consciousness of the patient must be placed in the recovery position.
• If apnea should revive the patient.



العضالتسمم عن طريق  
Poisoning by biting

:التسمم عن طريق عضات األف اعي و لدغات العق ارب
:األعراض

.البصر( زوغان)زيغ  
.العضالت و عدم القدرة على الحركةضعف  

.موضعي شديد و ازرق اق و تورم مكان العضة و في محيطهاألم  
.الشديدإفراز اللعاب و التعرق  زيادة  

.و الغثيان و التقيؤالدوخة  
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:العالج
تهاتصل باالسعاف اجعل المريض يستلقي واطلب منه عدم الحركة وقم بتهدئ

.أخفض من مستوى الق لباحرص على أن يكون موقع العضة
االصابة بالكحول أو الماء أو الصابونامسح مكان  

Poisoning by snake bites and scorpion bites:
Symptoms:
(Elusion) sight.
Muscle weakness and inability to move.
Local pain and severe cyanosis and swelling in the bite site and 
its surroundings.
Excessive salivation, and excessive sweating.
Dizziness and nausea and vomiting.

The cure:
Lets contact ambulance and lets patient lies down 
and ask him not to move,
Be sure the level of the heart site.
Wipe the place of injury to alcohol or water or 
soap
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.  ال تحاول فصد أو جرح مكان العضة أو اللدغة•
السم  تحاول امتصاص  ال  •
.  ت األف اعيقم بتبريد المكان بوضع الثلج في عضا•
.المصاب عن الطعام و الشرابامنع  •

قم بلف رباط مطاطي عريض على كامل الطرف الذي تعرض  للدغ مع تثبيت الطرف  
.ومراعاة عدم جعل الربط قويا جدا كيال يعيق الدوران الشريان
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عضاتعن طريق  عالج التسمم  
The Treatment of Poisoning by Bites

Wrap a wide rubber band on the entire party, which has been installed with bites and taking 
into account the party not to make a very strong linkage agent impedes circulation artery.

• Do not try to bleed or the bite wound or sting.
• Do not try to absorb the poison
• Cool place to put the snow bitten by snakes.
• Prevent the injured from food and drink.



أسباب الحروق
Causes burns
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Burns caloriesChemical burnsElectrical burns



الحروقدرجات  
Degrees of Burns

:الدرجة األولى
.احمرار• 
.تورم خفيف• 
.ألم خفيف• 
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:الدرجة الثانية
.احمرار• 
.فق اقيع• 
.تورم• 
.ألم شديد• 

:الدرجة الثالثة
.يشمل كافة طبق ات الجلد• 

ينعم احساس بااللم  
مكان الحرق قد يكون  • 

أبيض شاحب
.أو أسود متفحم
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First degree:
• Redness.
• Mild swelling.
• Mild pain.

Second degree:
• Redness.
• Bubbles.
• Swelling.
• Severe pain.

Third grade:
• Includes all layers of the skin.
General sense of pain
• Place the burn may be white pale
Or Charred Black .



الحروقتدبير  
Burns Measure

. اللهب دون أن تعرض نفسك للخطرإخماد  حاول  
أخطارمن عدم وجود أية  تأكد  

تهددد حياة المصاب
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. أزل الخواتم و األساور والمالبس المحترقة غير الملتصقة
. ارفع األماكن المحروقة لألعلى إن أمكن

علىال تستخدم أي معجون أو أي دواء للحروق  
المصابةالمناطق  

. في الحروق البسيطة استخدم الماء الف اتر
و ذلك حسب موقع  او كمادات ترطب بالماء  

.اإلصابة
..ال تحاول فتح الفق اعات في حال وجودها
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Tried to extinguish the flames without putting yourself at risk.
Make sure that there are no dangers

Remove rings, bracelets and clothes burnt non-adherent.
Increase scorched places up if possible.
Do not use any toothpaste or any medication for burns on
Affected areas
In simple burns, use warm water.
Or compresses wetted with water, and according to the site
injury.
Do not try to open the bubbles, if any .



الكهربائيةالحروق  تدبير  
Electrical burns measure

.األولوية لسالمة الموقع
.إجراء الكشف المبدئي• 
.اإلنعاش الق لبي الرئوي حسب الحاجة• 
.الثانيةاألولى أو  يمكن استخدام الماء في حروق الدرجة  • 
.يجب نق ل المصاب إلى أقرب مركز طبي• 
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Priority to the safety of the site.
• Conduct initial detection.
• CPR as needed.
• You can use the water in the first degree burns or second.
• Must be evacuated to the nearest medical center.



النزيف
Bleeding

:أنواع النزيف
.النزيف الداخلي-١

الخارجيالنزيف  -٢
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Types of bleeding:
1. Internal bleeding.
2. External bleeding

Arterial bleedingAnd venous bleedingCapillary bleeding



الخارجيالنزيف  إيق اف  
Stop External Bleeding

.الضغط المباشر-١
.رفع العضو المصاب-٢
.نق اط الضغط-٣
.الشرائط و األربطة-٤
.العاصبة-٥
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1. Direct pressure.
2. Lifting injured part.
3. The pressure points.
4. Ribbons and laces.
5. Tourniquet



الرعاف
Nosebleed

.هو خروج الدم من األنف
:كيفية إسعاف الرعاف

.  المصابتهدئة  •
الرأس بوضعية انحناء لألسف ل ووضع  •

األمام مع الضغط على القسم السف لي
.من األنف
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Is the exit of blood from the nose.
How to medic nosebleed:
• To calm the injured.
• Put the status of the curvature of

the head down and Forward
with the pressure on the lower
section From the nose.
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أرق ام الطوارئ
Emergency Numbers

8003672



األسئلة
Questions
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