
   
  
  

  

  
 إعــــداد

 والكوارث األزمات ادارة وحدة
 بالكلیة

 حاالت في المتبعة الخاصة تاإلجراءا *
  :الحریق

 . حریق بوجود اآلخرین ھلتنبی اإلنذار جرس استعمال -
 . اإلطفاء ازجھ غإبل -
 من الصادرة اتھالتوجی واتباع الھدوء ىلع المحافظة -

 . المسئولین
 المرسومة الطرق كلتس وأن المكان، بمغادرة اإلسراع -

  للطوارئ
 یسبب ھألن والصیاح والتدافع الفوضى عن االبتعاد -

 السیطرة وفقدان والفوضى باكتاإلر
 حوصرت ما إذالیا الع الطوابق من القفز محاولة عدم -
 ىلع حصوللل النوافذ فتح ىلع واحرص دخان أو یبلھب
 واءھال

 .اآلخرین من المساعدة بلواط
 وبكثرة وجودك مكان إلى الدخان بتسرب فوجئت إذا -
 بوضع األمام إلى أسروال والیدین الركبتین ىلع حبوا

  .أفقي
 ، ىلأع إلى سكأر  ترفع وال الوضع ذاھ في وأنت تنفس -

 أمكنك ما إذا األنف ىلع بالماء مبممة قماش قطعة وضع
 .ذلك
 یمكن ما سرعبأ الحریق منطقة وغادر بالحبو استمر -

 بدالً  نزوللل لمالسال واستعمل الطوارئ مخارج إلى ھواتج
 .المصاعد استعمال من
   متر مسافة من اكثر الحریق من بارتاالق تحاول ال -
  

 . مترین الي ونصف

 . والدخان حةرائبال تتأثر ال حتي الریح اتجاه عكس تقف ال -
 . الركبتین ثني مع یالً لق كعجز فاخفض الدخان ضایقك إذا -
 . للبشتعال القابمو والمواد والكیرباء الغاز مصادر قلغ -
 مواسیرلل المخصصة والفتحات والمدرجات األبواب قلغ -

 غیر ربائیةھالك كاألسال لحوامل والمخصصة الكبیرة
  ةلفالمغ
 ضاءةلإل المخصصة واألسقف الشبابیك فتحات قلغ -

 .)المناور ( الطبیعة
 غیر واألماكن ةربائیھالك خدماتلل لعمودیةا الفتحات قلغ -

 . حریق بمانع المزودة
 انھمكا من الطفایة اسحب حریق طفایة وجود حالة في -

 وامسك الیسري بیدك الطفایة واحمل ، األمان مسمار وانزع
 ھووج ةبسرع الید يلع واضغط ، الیمني بیدك الخرطوم
 لیمینا من الخرطوم حرك ، الحریق نحو الطفایة محتویات

 قبل الطفایة محتویات فرغت واذا ، وبالعكس الیسار الي
 وتذكر أخري طفایة وخذ ةبسرع ءاورلل رجعا النار اطفاء

 . المكان من تخرج أن بعد اال حریقلل ركھظ تعطي األ
 منطقة قرااخت زملیست الحریق موقع من روبھال كان إذا -
 للمب مفرش أو ءةبمال الجسم تغطیة یتعین فأنة انرین

 الفم تغطیة اعاةرم مع الجسم ىلع توضع ةللمب بطانیة أو
 . الخانق الدخان اثر یلللتق للمب بقماش واألنف

 یقتضى اھمن روبلھا فان يلاع إلى ھتتج انرالنی الن اظرن -
 .ىلالسف الطابق إلى عارساإل إلى ھالتوج

 الوصول فیجب ىلعلأل الصعود إلى ارطراالض حالة في -
 السطح أسوار من اإلقتراب عدم عاةامر مع المبنى لسطح

  البسیطة الحروق لمریض المساعدة اإلجراءات *
 األلم یوقف ذلك ألن متواصل بشكل الفاتر الماء استخدم -

 ارةرالح وحدة األنسجة فلت من للیقّ  السریع والتبرید،  عادة
 مثل ( بالماء لھلغس مئمال غیر اإلصابة موقع كان إذا -

 اھترطیب یتم كمادات باستعمال یدهتبر یمكن ) ھالوج
 بارد ماء باستمرار في

 أجزاء عدم نزع مع والخواتم المحترقة بسالمال علخ -
  .بالجسم تصقةلالم بسالمال

 األیدي مثل المحروقة المناطق رفع أمكن إذا -
  . والتورم االنتفاخ یلللتق واألقدام

 أي من یعاني المصاب كان إذا ما التأكد مھالم من -
 واءھال لمجرى السریع بالتقییم وذلك ھحیات ددھی رخط

  . وجد إذا الخارجي والنبض والنزیف
  

 من الحروق لمریض المساعدة إجراءات *
 : الثانیة الدرجة

  
 . الحریق سبب عن المریض إبعاد -
 ابھالت لمنع وذلك دسبالج الفقاقیع من أي فتح عدم -

 . األنسجة
 دسالجب تصقةلم یابث أیة نزع عدم حاول -

 تتمكن لم وان بالماء المحترق المكان برد  -
 . البارد بالماء ةللالمبّ  المناشف فباستعمال

 شد بدون النظیف بالضماد المصابة المنطقة غط -
 . المستشفى إلى المصاب نقل لحین

 بلالق مستوى فوق المتأثرة والساق عاالذر أرفع -
 الحروق لمصاب المساعدة إجراءات *

 : الكیمیائیة
 . الحریق مكان ىلع وافرة بكمیة ء الماء ضع  -
 مكان اغسل المصاب عیون الحریق شمل إذا -

 الخدمات وصول حتى أو دقیقة عشرین لمدة الحریق
 . الطارئة الطبیة

ف  - ّ من  واحذر ،الكیمیائیة بالمادة المتأثر المكان نظ
 التلوث

 بالماء الغسل ثم المتأثرة بسالمال كافة لةابإز قم  -
 . الماء تحت اھنزع ویكون

 بلیتط لذا جافة تكون الكیمیائیة المواد بعض  -
 . بالماء الھغس قبل اھنفض

 من ذلك ألن المضغوط الماء الستعمال حاجة ال -
 األنسجة إلى تغوص الكیمیائیة المادة یجعل أن ھشأن

 . العمیقة
 ضغط تحت الماء خرطوم أو الصنبور استخدم -

 . طویلھ لفترة المنساب بالماء ل لواغس خفیف

  

  ارشادات
 األزمات مع التعامل ثقافة لنشر 

 



  

 حوادث حاالت في المتبعة الخاصة اإلجراءات *
 : الطرق

 : ١٢٣ رقم يلع أوالً  باإلسعاف اتصل
ً آ ابق ، المساعدة تستطیع بأنك واثقاً  وكن توقف -   و منا

 . ھادىء
 الحادث موقع من تقترب وال الشخصیة متكبسال تمھا - 
 تسرب أو المتصادمة تاالسیار في انیرالن اشتعال عند

 ىلع الحادث وجودأ السامة تاالغاز أو البترولیة السوائل
 وجودأ ،لحظة أیة في تاالسیار سقوط واحتمال منحدارت

 مواد رتحذی مثلرات السیا إحدى ىلع تحذیریة ماتعال
 . ةلعتمش أو خطرة

 ورھالجم من بلاط ، الموقع في ائیآھن التدخین امنع -
 . الحادث موقع ءإخال

 حاالت في إال أبداً ھ تحریك تحاول وال المصاب طمئن -
 غیر بطریقة المصاب نقل ألن القصوى، الضرورة
 !!ھوفات وربما للبالش وھ إصابت الى یؤدي قد صحیحة

قد  ھافی مھبقائ حالة في ارة ألنھسیال من الضحایا اخرج -
 إذ الموت إلى أو إضافیة جسیمة أخطار إلى یتعرضون

 فاإلنقاذ ولذا انفجار أو حریق إلى سیتطور الحادث كان
  .فورا المركبة داخل من المصابین یستوجب اخراج

 اتباعیجب  سیر حادث أي في ضحایا وقوع عندو
 :اآلتیة الخطوات

ك إیقاف •  مفتاح وابقاء ،)المركباتأو( المركبة محرّ
كات بعض أن إلى اإلنتباه مع ، ھمكان المحرّك  الدیزل محرّ

 .بالوقود المركبة بتزوید خاص مفتاح اھل
اب مقاعد في أو بالمحرّك حریق أي إطفاء • ّ  بإستخدام الرك

 . الحریق مطفأة
ً  بأمان أنت تكون أن وتأكد الحالة خطورة مدى قیم -   أوال

ً  تكون ال أنك بحیث  واذا الطریق، بمنتصف واقفا
 حذرا كن ولكن مانع فال الطریق توقف ألن اضطررت

 . الحادث دةھلمشا یقفون ممن المساعدة بلواط
 حضور لحین األرض ىلع یاقلمست المصاب أبقى

  جانبي ىلع یدیك تالك بوضع ھسأر وثبت اإلسعاف
   وسلالج أو الوقوف ىلع تجبره تحاول أن وال ، الرأس 

 انخفاض نتیجة الصدمة ةلمرح فى المصاب كان إذا -
  الجسم ىلع المحافظة مع ھبسمال بفك قم الدم ضغط
ً  ھترك وعدم الجسم تغطیة طریق عن دافئا معرضا

  .للتیارات الھوائیة

 وجود عدم فى حالة الساقین برفع مق و األرض ىلع ھضع
 . ماھب إصابة

 . الیواء دخول منفذ افحص -
 لةابإز قم طف،لب فلخلل ھسأر ومیّل ھجبین ىلع یدك ضع - 
 بإصبعین ھذقن ارفع برفق ،ھفم من شيء أي
 ىلع النفس حساسإو سمع طریق عن یتنفس ھأن من تأكد -

  سفلوأل ىلعأل یتحرك صدره كان إذا وانظر )خدك( وجنتك
  . الصناعي التنفس تبدأ أن یكلفع الیتنفس كان لو -
  
 : الصناعي التنفس -

 استنشق ثم فلخلل رأسھ ومیل الشخص أنف اجذب - -
 قلواغ المصاب فم حول شفتیك ضع ثم ، ھتخرج وال الھواء
 ذلك وافعل بانتظام ھفم في النفس اخرج ثم ،ھأنف فتحتي
  . مرتین

   
  

 القفص عظمة فوق یدك عض رهھظ ىلع یرقد والشخص
 كل وبعد الصدر، عمق ثلث بمقدار ألسفل الصدر واضغط

  . صناعي نفس ٢ المصاب اعطى الصدر ىلع ضغطة ١٥
  

  
  
  
  
  

  
 : التالي یتبع نزیف وجود حالة وفي

 ھصدم یسبب أن ممكن الشدید النزیف : النزیف أوقف
 استطعت لو النزیف توقف أن مھالم من ھفإن لذلك

 ىلع واضغط النظیف القماش من قطعة استخدم
 لو " بلالق مستوى من ىلأع الجرح وارفع الجرح

  . " مثال یده في كان
  

  
  

 أحشاء ووجدت خطیرة الحالة كانت ماإذا حالة وفي
 ، المعقم بالشاش بتغطیتیا ،قم المصاب من متدلیة

 . أخرى مرة البطن إلى إعادتیا والتحاول
 ف اراألط أحد في اتھتشو أو كسور وجود حالة في
 ال المصاب جسم في مغروسة حادة آلة وجدت وأ ،

 . اھلحو وبلستر شاش بوضع اھوثبت الحادة اآللة تنزع
 جانبیا ىلع قيلتست الھاجع . حامآل مصابة وجدت إذا

  . الھنق یتم حتى األیسر
  

  تصل بناا
الرمز البریدي  -كلیة اآلثار  -جامعة الفیوم 

٦٣٥١٤  

  ٠٤٨/٦٣٣٣١٧٨: تلیفاكس 

  :اإللكتروني موقع الوحدة

http://www.fayoum.edu.eg/Archae
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