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نقل حالة خطٌرة لمستشفى الطبً الدولً
حالة وفاة واصابتان جراء حادث دهس فً جدة
االثنٌن  27نوفمبر 2017

جدة -الوبام -هانً الثبٌتً ومحمد السوٌهري:
ٌي إثنان إثر حادث دهس شمال نفق السارٌة بمحافظة جدة .وقال متحدث الهالل األحمر فً جدة
ُتوفً شخص ووُصِص َب
عبدهللا وحمد وبوزٌد :إن غرفة العملٌات تلقت َبب َبال َبغا ًا ٌفٌد بوقوع حادث دهس متعدد االصابات نتج عنه حالة وفاة
واصابتان.
إس َبعااٍف وفرقة استجابة متقدمة برفقة القابد المٌدانً فهد الطٌاري إلى
اا وبو زٌد ،ونه على الفور توجهت ف ِْصر َبق َبتا ْ
ووَب َب َب
موقع الحادث ،وتم تقدٌم الخدمة اإلسعافٌة للمصابٌن ونقل حالة خطٌرة إلى مستشفى الطبً الدولً واصابة متوسطة
الى مستشفى الملك عبدالعزٌز بجدة.
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تعلٌم الخبر ٌنفذ «النظافة ثقافة» على شاطا العزٌزٌة
االثنٌن  27نوفمبر 2017

الخبر  -إبراهٌم الشٌبان
نفذ مكتي التعلٌم بالخبر حملة بٌبٌة تثقٌفٌة ،شارك فٌها وكثر من  400طالي بعنوان " النظافة ثقافة" وذلك على
شاطا العزٌزٌة ومس األول ،ومشاركة سبع جهات حكومٌة وخٌرٌة وخاصة طالي المدرسة الفلبٌنٌة بالخبر.

ووو ح مساعد مدٌر مكتي التعلٌم بالخبر للشؤون التعلٌمٌة خالد الغامدي ،بأن مشاركة وتعاون الجهات الحكومٌة
والخاصة ساهمت فً نجاح فعالٌات " النظافة ثقافة" وذلك استشعاراًا منهم بأهمٌة هذا البرنامج وغرس القٌم البٌبٌة
فً نفوس الطالي فً مراحل التعلٌم المختلفة.
وقال :إن الحملة تهدا إلى تثقٌا الطالي فً جزء مهم من حماٌة البٌبة من خالل نظافة الشاطا ،مشٌراًا إلى سعً
مكتي التعلٌم إلى إكساي الطالي المبادئ والقٌم واالتجاهات الجادة فً تحسٌن وحماٌة البٌبة ،والمهارات المناسبة
للتعرا على مشكالتها ،وكٌفٌة حلها بالطرق التً ٌمكن من خاللها ون نحافظ علٌها ،مؤكداًا استمرار تعلٌم الخبر فً
العمل ودعم مثل هذه الحملة سواء على مستوى المدارس وو القطاع.
وو اا الغامدي بأن دور الجهات الحكومٌة كان فاعالًا ووساسٌا ًا فً تنفٌذ البرنامج حٌث شاركت قٌادة حرس الحدود
بالخبر وبلدٌة المحافظة وهٌبة الهالل األحمر السعودي وجمعٌة البر بالشرقٌة ومدرسة الفلبٌن العالمٌة باإل افة إلى
عدد من المدارس بالقطاع ،مقدما ًا فً الوقت ذاته شكره لعٌادات رام ،وفندق برٌرا من شراكاتهم المجتمعٌة التربوٌة
الهادفة.
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جدة :حالة وفاة واصابتان جراء حادث دهس
االثنٌن  27نوفمبر 2017

المناطق_جدة
ٌي إثنان إثر حادث دهس شمال نفق السارٌة بمحافظة جدة .وقال متحدث الهالل األحمر فً جدة
ُتوفً شخص ووُصِص َب
عبدهللا وحمد وبوزٌد :إن غرفة العملٌات تلقت َبب َبال َبغا ًا ٌفٌد بوقوع حادث دهس متعدد االصابات نتج عنه حالة وفاة
واصابتان.
إس َبعااٍف وفرقة استجابة متقدمة برفقة القابد المٌدانً فهد الطٌاري إلى
اا وبو زٌد ،ونه على الفور توجهت ف ِْصر َبق َبتا ْ
ووَب َب َب
موقع الحادث ،وتم تقدٌم الخدمة اإلسعافٌة للمصابٌن ونقل حالة خطٌرة إلى مستشفى الطبً الدولً واصابة متوسطة
الى مستشفى الملك عبدالعزٌز بجدة.
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الهالل األحمر السعودي بمنطقة المدٌنة ٌدشن برنامج القلي المتقدم ACLS
االحد  26نوفمبر 2017

هام  -المدٌنة المنورة  -عمر الشٌخ -:
بدوت هٌبة الهالل األحمر السعودي ممثلة بإدارة التدرٌي بالفرع الربٌسً بمنطقة المدٌنة المنورة بتدشٌن دورتٌن
لدعم الحٌاة القلبٌة المتقدم  )ACLS (Advanced cardiac life supportودورة دعم الحٌاة األساسً
 BLSلفنًٌ الخدمات الطبٌة الطاربة بمنطقة المدٌنة المنورة .
و او ح المتحدث الرسمً للهٌبة بمنطقة المدٌنة المنورة  /خالد بن مساعد السهلً  -ون هذي الدورات تمت بموافقة
و توجٌه معالً ربٌس الهٌبة حفظه هللا وسعادة المشرا العام على الشؤون اإلسعافٌة ومتابعة سعادة مدٌر عام
المنطقة بمشاركة فرٌق من اإلدارة العامة للتدرٌي بالمركز الربٌسً للهٌبة .
وتأتً تلك الدورات من مبادرة هٌبة الهالل األحمر السعودي لبرنامج التحول الوطنً 2030م و حرصا من االدارة
العامة للتدرٌي ألهمٌة تدرٌي منسوبً الفرع الربٌسً بمنطقة المدٌنة المنورة التً ال تخلو من ٌوا الرحمن على
مدار العام و خاصة فً مواسم الحج والعمرة وذلك لتدرٌبهم على التعامل مع الحاالت القلبٌة الحرجة و حاالت توقا
قلي والتنفس وكذلك بروتوكوالت وطرق عالج المتالزمة التاجٌة الحادة والجلطة الدماغٌة ووسابل تشخٌصها وطرق
التعامل معها .
حٌث سٌتم عقد ثالث دورات تدرٌبٌة لمدة وسبوع اعتبارا من ٌوم االحد سٌح رها عدد االطباء واالخصابٌن وفنًٌ
الخدمات الطبٌة الطاربة وسٌتم اختٌار عدد من المتدربٌن المتمٌزٌن والمتفوقٌن ولتأهٌلهم كمدربٌن لهذا البرنامج فً
المستقبل .
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