
 من مقدمة دورة وهً ،0202 لعام الشاملة األولٌة اإلسعافات دورة من الثانً للجزء المقالة هذه فً الٌوم نتطرق سوؾ

 اإلسعاؾ، تعرٌؾ األول الجزء فً تناولنا وكنا منا، فرد لكل األولٌة اإلسعافات أهمٌة إلدراكنا مجاًنا، 888 أمن موقع

First Aid، أو بالػ سواء الوعً، بفقد مصاب إسعاؾ وخطوات الحادث، مع المسعؾ ٌتعامل وكٌؾ اإلسعاؾ، وأساسٌات 

 وسوؾ اإلفاقة، وكٌفٌة لإلؼماء، األولٌة واإلسعافات للحروق، اإلسعافات إجراء وكٌفٌة الهوائٌة، الممرات وإصابات طفل،

 .المخ وإصابات الرأس إصابات على الٌوم نتعرؾ

 الرأس؟ إصابة هً ما|  المخ؟ إصابة هً ما

 الرأس إصابة وتعرؾ األطفال، وخاصة الناس جمٌع لها ٌتعرض التً الشائعة اإلصابات إحدى والمخ الرأس إصابة تعتبر

 والمعتدلة، الخفٌفة، بٌن اإلصابات وتتراوح الرأس، فروة أو الجمجمة، أو المخ، بالدماغ ٌلحق ضرر أي هً بأنها

 .والحادة

 

 

   الرأس؟ إصابات أنواع هً ما

 

 

 .الجمجمة كسر دموي، وورم الجمجمة وكسر الدماغ، وكدمة االرتجاج هً الرأس إصابات أنواع

 

 

 االرتجاج

 

 قصٌرة، لفترة والدوخة الدوار أو التوازن، بفقدان بعدها المصاب ٌشعر وقد بالمخ، الضرر تلحق بالرأس قوٌة إصابة وهو

 .الوعً ٌفقدون وال بعدها، بشًء ٌشعرون ال المصابٌن معظم فإن ذلك من وبالرؼم

 

 دموي ورم

 

 الدموي االورم هذ ٌظهر أال الممكن ومن دموٌة، جلطة تكون إلى وٌؤدي الدم ٌتجمع بحٌث المخ، فً ٌحدث نزٌؾ وهو

 .أسابٌع عدة أو ٌوم لمدة

 

 الدماغ كدمة

 

 .التورم ٌسبب مما المخ، فً بسٌط نزٌؾ عنه ٌنتج للمخ، تحدث كدمة وهً

 

 الجمجمة كسر



 

 بعض قطع إلى تؤدي أن المكسورة الجمجمة لعظام الممكن ومن الجمجمة، عظام لكسر تؤدي شدٌدة إصابة عنه وٌنتج

 .المخ نسٌج من أجزاء

 

  والمخ؟ الرأس إصابات إلى تؤدي التً األسباب هً ما

 مثل؛ الرأس، فً إصابة تسبب قد التً األسباب تتنوع

 .السقوط

 .االعتداءات

 .الطرق على السٌارات ارتطام

 .منها العنٌفة وخاصة الرٌاضٌة األلعاب

  المخ؟ إلصابات عرضة األكثر الفئات هً ما

 

 .والخمور المخدرات، ومتعاطً السن، وكبار األطفال هً بالمخ لإلصابة عرضة األكثر الفئات

 

 المخ؟ أو بالرأس اإلصابة أعراض هً ما

 

 

 

 الؽثٌان، األذن، فً طنٌن سماع الصداع، ومنها؛ بالرأس اإلصابة عن وتكشؾ توضح التً األعراض من الكثٌر هناك

 الوعً، فقدان الرأس، فً تورم بالنظر، مشكالت أو الرقبة، فً آالم التركٌز، وفقدان والدوخة، بالدوار الشعور والقًء،

 .واحدة دقٌقة من أقل تكون قد قصٌرة، لفترة ٌكون ما وعادة

 

  للطوارئ؟ والتوجه اإلسعاؾ طلب وقتها ٌجب التً األعراض هً ما

 :هً للطوارئ والتوجه اإلسعاؾ طلب وقتها ٌجب التً األعراض

 .الوعً فقدان

 .الساق أو الذراع، فً تنمٌل أو ضعؾ،

 .الذاكرة فقدان

 .الصداع تفاقم

 .األنؾ أو األذنٌن، من سائل أو دم، خروج

 .االرتباك أو الؽضب، مثل الؽرٌب، السلوك



 .بعدها أو الرأس، إصابة قبل األحداث تذكر على القدرة عدم

 .المشً أو التحدث، أو الفهم، فً مشكالت

 .الرؤٌة ضعؾ أو السمع، فقدان: مثل الحواس، فً مشكالت

 .المتكرر القًء

 .التنفس فً مشكالت

 .التشنجات

  والرأس؟ المخ إصابات لحاالت األولٌة االسعافات هً ما

 

 

 

 معرفة ٌجب لذلك عالج؛ إلى ؼالبا الخفٌفة الحاالت تحتاج ال حٌث بالرأس؛ اإلصابة درجة أساس على العالج ٌتحدد

 االتصال فٌجب شدٌدة، اإلصابة كانت إذا الطوارئ، لحاالت الذهاب أو الطبٌب استشارة فٌها ٌجب التً العالمات

 مفتوح، الجرح كان وإذا نظٌؾ، قماش أو شاش، باستخدام النزٌؾ إٌقاؾ فٌجب ٌنزؾ، المصاب كان وإذا باإلسعاؾ،

 وٌتقٌأ، الجلوس وضعٌة فً المصاب كان إذا نظٌؾ، بشاش لفه أو الجرح، تؽطٌة وٌمكن علٌه، الضؽط أو لمسه، تجنب

ا المصاب كان إذا أما لألمام، منحن   وضع فً بإبقائه مساعدته فحاول ً ٌ  جنبٌه؛ أحد على وضعه فحاول األرض، على مستلق

 .لالختناق منًعا

 

 الفقري، بالعمود لحقت التً األضرار من المزٌد لمنع ورقبته؛ رأسه تحرٌك عدم منه فاطلب واقفا، المصاب كان إذا أما

 والعمود والرقبة، الرأس، بجعل جسمه تثبٌت فحاول طبٌعٌة، بصورة وٌتنفس للوعً، فاقد المصاب كان وإذا والمخ،

 .الرئوي القلبً اإلنعاش بعملٌة فابدأ ٌتنفس، وال وعٌه، ؼٌر فً الشخص كان إذا مستقٌم وضع فً الفقري

 

 بالنوم، مشكالت أو. متوسط كصداع المستشفى، من الخروج بعد األولى األٌام خالل األعراض ببعض المصاب ٌشعر وقد

 فقدان  أو الرأس فروة فً خفٌؾ تورم أو كدمات، أو التركٌز فً الصعوبة بعض أو عام، إرهاق أو الشهٌة، ضعؾ أو

 ال وقد الذاكرة، هذه تعود وقد وبعده، أثنائه وفً الحادث، قبل مباشرة وقعت التً األحداث الشخص ٌنسى فقد للذاكرة،

 .العالج بعد تعود

 

 

 

 

 المستفى من الخروج بعد المخ بإصابات للعناٌة اإلرشادات

 :بالرأس اإلصابة بعد المستفى من والخروج األولٌة اإلسعافات إجراء بعد اإلرشاردات هذه متابعة علٌك ٌجب

 .ساعة 88 الـ خالل نشاط أي مزاولة عن والتوقؾ المنزل، فً والبقاء الراحة،



 .مباشرة اإلصابة بعد النارٌة الدراجة أو السٌارة، قٌادة تجنب

 .الطبٌب وصفها إذا إال المسكنات، خاصة األدوٌة، تناول تجنب

 أسابٌع ثالثة لمدة ممارستها بعدم ٌنصح - ؼالًبا - إنه حٌث القدم، كرة مثل الرٌاضٌة، األلعاب ممارسة حول الطبٌب سؤال

 .الرأس فً اإلصابة بعد

 والشراب الطعام تناول ٌتم ثم ذلك، بؽٌر الطبٌب نصح إذا إال األولى، الست الساعات خالل الشرب أو باألكل، ٌنصح ال

 .باعتدال

 .تفكًٌرا تتطلب التً األنشطة أو اإللكترونٌة، األجهزة مشاهدة عن التوقؾ

 .الجلد على مباشرة الثلج وضع وتجنب الطبٌب، توصٌات بحسب المتورمة المنطقة على الباردة الكمادات استخدم

 الدراجة ركوب: مثل الرٌاضٌة، األنشطة ممارسة أثناء فً الخوذة بلبس وذلك جدٌدة، إصابات من الرأس حماٌة وٌجب

 .وؼٌرها الهوائٌة،


