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هيئة الهالل األحمر بالباحة تختتم دورة في اإلسعافات األولية بسجن المنطقة
الثالثاء  62ديسمبر 6102

اختتم فرع هيئة الهالل األحمر بمنطقة الباحة ،اليوم دورة إسعافية بالقسم النسوي بسجن الباحة ،لموظفات ومشرفات
السجن وعدد من السجينات ،وذلك بمقر السجن.
وأوضح المتحدث الرسمي للهالل األحمر بالمنطقة عماد بن منسي الزهراني أن الدورة التي نفذتها الهيئة تأتي ضمن
برنامج األمير نايف لإلسعافات األولية.
وأشار إلى أن الدورة تضمنت تدريب عملي وشرح نظري للمتدربات الكتساب أساسيات إسعاف المرضى والمصابين
في جميع الحاالت الطارئة ،كما تم تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة في حالة التعرض لحالة طارئة ،مؤكدا أن هذه
الدورات مستمرة ضمن برنامجها المعد حتى تغطى كافة الجهات المستهدفة من البرنامج بما يصنع مجتمع مثقف
ومشارك إيجابي في الخدمات الصحية واإلسعافية.
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تصادم يقتل ويصيب  4أشخاص غرب بيشة
االربعاء  62ديسمبر 6102

إبراهيم األكلبي (بيشة)
أسفرت حادثة تصادم وقعت أمس (الثالثاء) على طريق منجم الذهب ــ تبالة بغرب محافظة بيشة ،عن وفاة شخصين
آسيويين ،وإصابة وافد آخر ،ومواطن.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الهالل األحمر في منطقة عسير محمد الشهري ،أن الحادثة وقعت عند الساعة 16:12
مساء ،ونتجت عنها حالتا إصابة وحالتا وفاة ،ونقل المصابان عن طريق المواطنين قبل وصول الفرقة اإلسعافية
موقع الحادثة.
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 8255بالغا للهالل األحمر في ربيع األول بالعاصمة المقدسة
االربعاء  62ديسمبر 6102

ريان مقالن  -مكة المكرمة
تلقت فرق هيئة الهالل األحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خالل ربيع األول الماضي  8255بالغا تضمنت عدد
الحاالت المرضية التي بلغت  4024حالة ،كما نقل منها  6804حالة إلى المستشفيات بحسب ما أوضحه المتحدث
الرسمي للهيئة عبدالعزيز بادومان لـ»مكة» .
وأضاف أن عدد الحاالت التي عولجت من قبل الفرق الميدانية بالمواقع ولم تنقل بسبب رفضها  0281حالة ،فيما
وصل عدد الحوادث التي تمت مباشرتها  ،0268نقل منها  542حالة إلى المستشفيات ،وبلغت الحاالت الرافضة للنقل
بالحوادث .248
أنواع البالغات بحسب بادومان:
 841إغماء

 801 ,حادث تصادم  401 ,أزمة تنفسية  625 ,سقوط  011 ,مشاجرة  044 ,غيبوبة

 010نزيف  002 ,صرع  15 ,دهس  51 ,حالة نفسية  21 ,حريق  22 ,أزمة قلبية  44 ,والدة
 26 ,انقالب سيارة  08 ,استعمال آلة حادة  6620 ,مريض عادي  112 ,حاالت أخرى
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تصادم دراجة نارية ومركبة يصيب شخصا بالباحة
الثالثاء  62ديسمبر 6102

المواطن  -أحمد العُمري  -الباحة
أصيب قائد دراجة نارية ظهر اليوم الثالثاء بإصابات متوسطة إثر اصطدام دراجته النارية بسيارة وذلك بدوار النخلة
بالباحة .

وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهالل األحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن بالغا قد ورد لغرفة العمليات
عند الساعة الواحدة ودقيقة بعد ظهر اليوم الثالثاء مفاده وقوع حادث تصادم بدوار النخلة بالباحة.

واضاف الزهراني انه على الفور تم توجية فرقة إسعافية والقياده الميادنيه لموقع الحادث وعند وصول الفرقة تبين أن
الحادث عبارة عن تصادم دراجة نارية بسيارة مخلفا إصابة لقائد الدراجة وصفت بالمتوسطة.

وأشار الزهراني الى ان إصابته تمثلت بالحوض وبعض الكدمات مؤكدا بانه تم تقديم اإلسعافات األولية والمحاليل
واالكسجين ونقله لمستشفى الملك فهد بالباحة.
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