
 حقيبة اإلسعافات األولية المنزلية

 
 

 

 

  
 

 

ٚرٕخة ػهٗ كم 
أقؽج الرُاء زمٛثح 

إقؼافاخ أٔنٛح نرهثٛح 
اإلقؼافاخ انطثٛح 

.  انشائؼح
ٔٚثمٗ اذطاغ انسٛطح 
نًُغ زعٔز انساالخ 
انطاؼئح ْٕ انطؽٚمح 

انًثهٗ نهسفاظ ػهٗ 
أقؽذك تأياٌ ٔ 

.  تظسح خٛعج
ٚمرؽذ أؽثاء انطٕاؼئ 

أٌ ذسرٕ٘ زمٛثح 
اإلقؼافاخ األٔنٛح 

انطاطح تًُؿنك ػهٗ 
لائًح انهٕاؾو انٕاؼظج 

:  أظَاِ
أيا انسمٛثح َفكٓا 
فُٛظر تاقرطعاو 

زمٛثح لًاشٛح، 
لاظؼج ػهٗ اقرٛؼاب 

ٔقٓهح ، كافح انهٕاؾو
انرعأل ٔانسًم ٔ 
انُمم أثُاء انؽزم 

.  يثال
يٍ انًكرسكٍ أٌ 

ٚكٌٕ كم أفؽاظ 
انًُؿل ػهٗ ظؼاٚح 

.  ذايح تًكآَا ٔ تكٛفٛح اقرطعاو كافح يسرٕٚاذٓا
 

:  انًسرٕٚـــــاخ انًمرؽزـــــح
:  خعٔل يؼهٕياخ ػايح ذؼى يا ٚهٙ- 1
، ؼلى ْاذف ؽثٛة األقـؽج، ؼلى ْاذف ؽثٛة 110اإلقؼاف انكؽٚغ : أؼلاو ْٕاذف انطٕاؼئ? 

، يؽكؿ اإلؽفاء 112 (انُدعج)، انشـؽؽح انًسهٛح 4452155األؽفال، ؼلى ْاذف يؽكؿ انكـًٕو 
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لٕائى تاألظٔٚح انؽٔذُٛٛح انرٙ ٚرُأنٓا تؼغ أفؽاظ االقؽج، ٔ ٚدة ػًم لائًح ضاطح نكم فؽظ ? 
.  فٙ األقؽج

.  (إٌ ٔخع)لائًح تاالظٔٚح انًكثثح نهرسكف نكم فؽظ ? 
:  أظٔٚح - 2
نؼالج أٔخاع انؽأـ، اٜالو، انسًٗ، ٔ انؽػٕع : زثٕب تاؼاقٛرايٕل، تؽٔفٍٛ، أقثؽٍٚ? 

التع يٍ انرأكع يٍ اقرطعاو خؽػاخ يالئًح ػُع األؽفال، ٔالتع يٍ . انثكٛطح فٙ اندكى
. ذٕافؽ زثرٍٛ يٍ األقثؽٍٚ ػهٗ األلم فٙ كم األٔلاخ القرؼًانٓا ػُع زعٔز أؾيح لهثٛح

.  (األقثؽٍٚ ال ٚؼطٗ نًؼاندح أػؽاع انؿكاو ٔال ٚؼطٗ نألؽفال)
  (يٛهؽٔؾٔو - أكرٛفٛع ): أظٔٚح إلٚماف انكؼال? 
نؼالج انرسكف اندهع٘ ٔاالنرٓاتاخ انرسككٛح : (قٛرؽٚؿٍٚ- كالؼٚرٍٛ)يؼاظاخ انٓٛكرايٍٛ ? 

.  اندٕٛب أٔ انؼٍٛ، فٙ االَف
.  يؽْى ْٛعؼٔكٕؼذٛؿٌٔ نؼالج انطفر اندهع٘ انرسككٙ? 
.  نؼالج االزرماٌ األَفٙ يٍ خؽاء انؿكاو أٔ انرسكف: (أكرفٛع- 3يثم أكد)يؼاظاخ االزرماٌ ? 
.  نركٓٛم إػطاء األظٔٚح نألؽفال: قٛؽَغ نألظٔٚح انفًٕٚح? 
أٔ انطثٛة  (4452155)ٔغنك تؼع اقرشاؼج يؽكؿ انكًٕو ، نؼالج انركًًاخ: فسى فؼال? 

.  انًؼانح أٔ يؽكؿ انطٕاؼئ

ٔٚدة . نؼالج انردفاف انُاخى ػٍ اإلقٓال ٔضظٕطاً ػُع انؽػغ: osmoيسانٛم إػاظج اإلياْح ? 
.  انرُثّٛ، ػُع اقرطعاو األظٔٚح التع يٍ انرأكع يٍ اندؽػاخ انًالئًح نألؽفال

:  أؼتطح ٔأظٔاخ أضؽٖ نهؼُاٚح تاندؽٔذ ٔ االطاتاخ- 3

 



.  نرغطٛح اندؽٔذ ٔ اإلطاتاخ (قى 15-10-5كؽاؼ تؼؽع  )أؼتطح شال غاخ لٛاقاخ يطرهفح ? 
.  (قى 10-5لٛاـ  )أؼتطح يطاؽٛح نرغطٛح إطاتاخ انؽقغ، انؽكثح، انكازم، انكٕع ? 
.  يمض زاظ غٔ زٕاف يعٔؼج نمض انشال أٔ انًالتف? 
.  نرثثٛد اندثائؽ ٔ األؼتطح (شكانح)ظتاتٛف طغٛؽج ? 
.  ياقساخ كسٕنٛح يؼمًح نرؼمٛى اندؽٔذ ٔ ذُظٛف األٚع٘? 
.  نالقرؼًال انفٕؼ٘ نرطثٛك تؽٔظج ػهٗ اإلطاتاخ ٔ انسؽٔق (غاذٙ انرثؽٚع)كٛف تاؼظ ? 
.  يهمؾ طغٛؽ نُؿع انمطغ انًرُاثؽج ٔ األخكاو انغؽٚثح ٔلطغ انطشة انظغٛؽج? 
.  ياء أككدُٛٙ نرؼمٛى ٔ ذُظٛف اندؽٔذ? 
.  كفٕف الذكف نسًاٚح األٚع٘ ٔ انسٛهٕنح ظٌٔ اَراٌ اندؽٔذ ػُع يؼاُٚرٓا? 
:  ذدٓٛؿاخ أضؽٖ- 4
يٛؿاٌ زؽاؼج ألضػ ظؼخاخ انسؽاؼج، أيا تانُكثح نألؽفال ظٌٔ انكُح، فُٛظر تاقرطعاو يٛؿاٌ ? 

.  زؽاؼج شؽخٙ
.  ؼاظٕٚ- تطاؼٚاخ- تٛم? 
.  (ٔذثؽؾ أًْٛرٓا فٙ انؽزالخ أٔ ػُع زعٔز كٕاؼز)زثٕب نرؼمٛى انًٛاِ ? 

.  تطاش خهع٘ التؼاظ انثؼٕع? 
ذػكؽ ظائًا أٌ ذرثغ انرؼهًٛاخ انطاطح تاألظٔٚح يغ األضػ ترٕطٛاخ ؽثٛثك انطاص، ٔزفع األظٔٚح ? 

ٔكًا . كًا ٚدة فسض ذٕاؼٚص اَرٓاء طالزٛرٓا تشكم ظٔؼ٘. تؼٛعاً ػٍ يرُأل أٚع٘ األؽفال
.  ٚدة إػافح أ٘ ذدٓٛؿاخ أضؽٖ ُٚظر تٓا ؽثٛثك انطاص

ٚفؼم الرُاء يؽخغ ػاو ػٍ انظسح ٔ انكاليح انؼايح، ٔػٍ : كرٛة ػٍ اإلقؼافاخ األٔنٛح- 5
كٛفٛح انرؼايم يغ انساالخ انطثٛح انطاؼئح فٙ انًُؿل، كًا َُظر خًٛغ أفؽاظ االقؽج انثانغٍٛ 

.  CPRٔذؼهى اإلَؼال انمهثٙ انؽئٕ٘ ، تاذثاع ظٔؼاخ فٙ اإلقؼافاخ األٔنٛح
 . يغ ذًُٛاذُا نهدًٛغ تانكاليح

 

 


