




:تعريف المرض المهنى وشروطة
توفر العامل المسبب للمرض
توفر الفترة الزمنية لحدوث المرض
تأثر عمال آخرين بنفس األعراض
 تختفى األعراض بتوقف التعرض وعودتها عند

التعرض



األختناقات والتنفس الصناعى1.

الصدمة الكهربائية2.

الجروح والنزيف الخارجى ونزيف األنف3.

األصابات والنزيف الداخلى4.

الكسور وأصابات العمود الفقرى5.

الحروق 6.

أصابات العين 7.

لدغات الثعبان والعقرب8.

األغماء 9.
أنعاش القلب والصدر10.



تعريف عملية التنفس.
المرحلة األولى“. األختناق من الجهاز التنفسى”
المرحلة الثانية“. األختناق من خالل الدورة الدموية”
المرحلة الثالثة“. األختناق من أنسجة الجسم”

األختناق



 صدمات الكهرباء واألصابات(شلل العملية التنفسية(
 أنسداد مجرى الهواء(أجسام صلبة(
 ثانى أوكسيد الكربون والميثان(غازات خاملة(
 النشادر والكلور(مواد مهيجة لألغشية المخاطية(





















































أول أوكسيد الكربون.
غاز الزرنيخ .

 Co
 Arsine



RED BLOOD CELL
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كل خلية تملك جهاز تنفسى خاص بها وعند فشلة 
.فى استخالص األوكسجين تختنق تلك الخلية





 الكدمات
خدوش وسحجات
جرح وخزى
جرح تهتكى
جرح قطعى













خدوش وسحجات







جرح قطعى
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.النزيف هو خروج الدم من األوعية الدموية
.ويكون وريدى أو شريانى
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تجهيز 
رباط 
ايقاف 
النزيف





EPISTAXIS
نزيف األنف
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دورة الدم الدماغية



أيقاف

نزيف

األنف



EPI

STOP





:أعراضة
دوار وهبوط  .
شحوب لون الجلد مع عرق غزير بارد.
فقد التركيز وتلعثم الكالم.
هبوط ضغط الدم  .
وزيادة سرعة ضربات القلب .







 شرخ وكسر بسيط
كسر مع فقد التواصل بين طرفى الكسر
كسر مركب
كسر مضاعف



الكــسور
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مراحل 
األنزالق 
الغضروفى
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:تزداد خطورة الحالة طردياً مع
 مساحة الحــرق(X %)
 وأيضاً مكان الحــرق
 باألضافة لدرجة الحــرق



:أســباب الحروق
سوائل ساخنة‹
)أحماض وقلويات(كيماويات ‹
حرق كهربائى‹
حرق نارى مباشر‹



















 ًازالة الخواتم واألعقاد والمجوهرات فورا.
التستخدم الدهون والزيوت على الحرق.
وأستخدام . أستخدام الماء البارد بأسرع مايمكن

الثلج جيداً بشرط عدم تركة فترة طويلة فى مكان 
ثابت

التطعيم ضد التيتانوس.
 مراهم طبية ضد الميكروبات)Silver nitrate & 

silver sulfadiazine and maenad acetate 
creams)



ميكروب
التيتانوس 



األصابة بالتيتانوس





صدمة 
كهربائية



شدة تأثيرات 
التيار 

الكهربائى 
على الصحة



يسمى بالحرق الجاف
يسبب تكسير خطير بالعضالت
 تغير ملموس بالكترونيات الجسم
وأحياناً يسبب فشل كلوى
 تجلط الدم باألطراف المصابة بحرق الكهرباء مما

ينتج عنة غرغرينا وبتر الطرف المصاب











 غسل الجزء المحروق بالماء بكثافة وبسرعة
وأستمرارية

ازالة المالبس الملوثة بالمادة الكيمائية.
 يفضل األقالل من استخدام المواد الكيمائية

.المعادلة























Snake and Scorpion
الثعبان والعقرب





 العضة تسبب اختراق المادة السامة الى الجسم
وهى تسبب سيولة شديدة بالدم ونزيف داخلى
األسعافات:
رباط مزدوج أعلى األصابة
شق مكان األصابة ألحداث نزيف  موضعى
 شفط بالفم الدم الخارج من مكان األصابة لإلقالل من

.حجم السم النافذ الى الجسم
 وضع ثلج على مكان وأعلى األصابة
أعطاء المصل المضاد لنوع السم
متابعة الحالة الصحية للمصاب.





معرفة سبب الغيبوبة من المحيطين بالمصاب
 معرفة التاريخ المرضى ومايتناولة من المصاب من

نوبات -مريض قلب-ضغط-مريض سكر(عالجات 
.والحالة النفسية له) الخ-مدمن مخدرات-صرع

هل مجرى الهواء مفتوح والمصاب يتنفس؟
هل ضربات القلب منتظمة والضغط مناسب؟
 ًمعرفة مستوى السكر بالدم فورا
فحص الجهاز العصبى.









 التأكد من خلو الفم من أى جسم غريب يمكن أن
يعوق التنفس أو يستنشق ويحدث أختناق

 وضع المصاب على الظهر مع ادارة الرأس الى
الجنب مع تشفيط أى سوائل أو افرازات



























Email: tamer44r@gmail.com

تامر عبدهللا شراكي
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