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الهالل األحمر السعودي بالمدٌنة ٌدشن برنامج القلب المتقدم ACLS
االثنٌن  27نوفمبر2017

انطلقت أمس دورتان لدعم الحٌاة القلبٌة المتقدم (  )Advanced cardiac life supportودورة دعم الحٌاة
األساسً  BLSلفنًٌ الخدمات الطبٌة الطارئة بهٌئة الهالل األحمر السعودي بالمدٌنة المنورة ,وذلك بإدارة التدرٌب
بالفرع الرئٌسً بالمنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمً للهٌئة بمنطقة المدٌنة المنورة خالد بن مساعد السهلً أن هذه الدورات تأتً ضمن مبادرة
هٌئة الهالل األحمر السعودي لبرنامج التحول الوطنً  ٢٠٢٠م وحررا ًا من اإلدارة العامة للتدرٌب ألهمٌة تدرٌب
منسوبً الفرع الرئٌسً بمنطقة المدٌنة المنورة التً ال تخلو من ضٌوف الرحمن على مدار العام وخارة فً مواسم
الحج والعمرة وذلك لتدرٌبهم على التعامل مع الحاالت القلبٌة الحرجة وحاالت توقف القلب والتنفس وكذلك
بروتوكوالت وطرق عالج المتالزمة التاجٌة الحادة والجلطة الدماغٌة ووسائل تشخٌرها وطرق التعامل معها  ,مشٌرا ُا
إلى أنه سٌتم عقد ثالث دورات تدرٌبٌة لمدة أسبوع اعتباراًا من ٌوم االحد 1439/ 3/ 8هـ  ,وسٌحضرها عدد األطباء
واألخرائٌن وفنًٌ الخدمات الطبٌة الطارئة وسٌتم اختٌار عدد من المتدربٌن المتمٌزٌن والمتفوقٌن لتأهٌلهم كمدربٌن
لهذا البرنامج فً المستقبل.
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بعد إعتدائه على أخرائً اجتماعً
حدث ٌتسبب بإرابة رجل أمن فً الجوف
االثنٌن  27نوفمبر2017

الجوف  -محمد القاٌد
تعرض رجل أمن فً دار المالحظة االجتماعٌة بسكاكا إلرابة فً الظهر إثر القبض على حدث أثار فوضى بسجن دار
المالحظة االجتماعٌة بسكاكا.

وقد نقل الهالل األحمر رجل األمن لمستشفى األمٌر متعب بسكاكا وتم تنوٌمه إثر إرابة فً ظهره جراء القبض على
الحدث الذي اعتدى على أخرائً بدار المالحظة االجتماعٌة.

وأكد المتحدث الرسمً لفرع وزارة العمل والتنمٌة االجتماعٌة بمنطقة الجوف ,األستاذ زاٌد بن مبروك الالحم ,أنه فً
ٌوم السبت 1439 / 7/3هـ حرل اعتداء من أحد األحداث المودعٌن بالدار على الباحث االجتماعً بالدار ,وتم تدخل
رجال األمن الموجودٌن بالدار للسٌطرة على الحدث وقام الحدث بمقاومة رجال األمن حٌث تسبب فً إرابة أحد رجل
األمن وتم نقله عبر الهالل األحمر لمستشفى األمٌر متعب بسكاكا ,وتم إحالة الواقعة للجهات المخترة للتحقٌق فٌها
واتخاذ االجراءات الالزمة فً ذلك.
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إنقاذ عامل أرٌب بشد عضلً ببرج اتراالت بتبوك
االثنٌن  27نوفمبر2017

تبوك  -نواف العتٌبً
أنقذ رجال الدفاع المدنً بتبوك أحد العمالة األسٌوٌة بعد تعرضه إلجهاد وشد عضلً وهو ٌؤدي عمله بأعلى أحد
أبراج االتراالت ,وذكر المتحدث الرسمً للدفاع المدنً النقٌب عبدالعزٌز الشمري بأن مركز التحكم والتوجٌه باالدارة
العامة تلقى بالغا ًا عن وجود حالة احتجاز فً أعلى برج تابع إلحدى شركات االتراالت بحً المرٌف ,وعلى الفور تم
تحرٌك الفرق الالزمة للموقع وعند الورول تمكنت فرقة متخررة من فرق اإلنقاذ لمثل هذه الحوادث من الرعود
والورول ألعلى البرج الذي ٌرتفع عن مستوى سطح األرض بحوالً 45م ,ووجد أن العامل كان ٌعانً من شد
عضلً فً القدم ,وإجهاد رحً وبدنً وبفضل هللا تم إنزاله عن طرٌق الكرسً المخرص لإلنزال ,ونقله عن طرٌق
الهالل األحمر المتواجد بالموقع إلى مستشفى الملك فهد التخررً لتلقً العالج الالزم.

4

التعلٌم  :السماح للهالل األحمر بدخول المدارس فً حالة الطواري  .وتشترط إبراز بطاقة
العمل للطبٌب
االثنٌن  27نوفمبر2017

الرٌاض – وارل – عبدهللا العازمً:
سمحت وزارة التعلٌم لفرق الهالل االحمر السعودي بالدخول لجمٌع المدارس (بنٌن وبنات) فً حالة الطواري جاء ذلك
فً تعمٌم لنائب وزٌر التعلٌم وجهه لجمٌع إدارات التعلٌم بالمناطق والمحافظات .

وتضمن التعمٌم تمكٌن طبٌب وممرض المركز الرحً الذي تتبع له المدرسة من الدخول إلى المدرسة أثناء وقت
الدوام الرسمً بعد ابراز بطاقة العمل وخطاب من إدارة المركز الرحً موجه إلى المدرسة ٌتضمن السماح للطبٌب
والممرض بالدخول للمدرسة .

واضاف التعمٌم تمكٌن الفرق الطبٌة الوقائٌة من الدخول إلى المدرسة بعد التنسٌق مع إدارة التعلٌم وإدارة الشؤون
الرحٌة بوزارة الرحة فً ذلك .

وٌتضمن عمل طبٌب وممرض المركز الرحً تنفٌذ البرامج الرحٌة والوقائٌة بالتعاون مع المرشد الرحً بالمدرسة
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«الهالل األحمر» :للمنطقة األولوٌة فً افتتاح مركز إسعاف
بللسمر :أحواض «الوانٌت» وسٌلة لنقل مرابً الحوادث
الثالثاء  28نوفمبر 2017

توفٌق األسمري (أبها)
دأب أهالً مركز بللسمر ( شمالً أبها) على نقل مرابً الحوادث التً تقع فً منطقتهم بكثرة ,بسٌارة وانٌت ( بٌك
أب) رغم ما تحدثه من مضاعفات سلبٌة وتفاقم اإلرابات ,الفتقادها لألدوات والمعدات التً تساعد فً تقدٌم اإلسعافات
األولٌة بالطرٌقة الرحٌحة لضحاٌا الطرق.
وتساءل األهالً عن المعوقات التً تعترض إنشاء مركز للهالل األحمرٌ ,باشر الحوادث ,مؤكدٌن أن وجوده بات
ضرورة ,خرورا بعد الحادثة األلٌمة التً وقعت أخٌرا ,ونجمت منها وفاة شاب فً العقد الثانً من عمره ,وإرابة
آخر بكسور متعددة منها كسر بالرقبة ,واضطر مواطنون لنقل المراب فً حوض « وانٌت» ,ما ٌعرض لمضاعفات
فً كسر الرقبة ,ترٌبه بشلل ,نتٌجة إسعافه بطرٌقة خاطئة.
وأطلق مغردون نداء عبر هاشتاق فً « توٌتر» بعنوان # :بللسمر_بحاجه_ ّ للهالل االحمر ,للمطالبة وإٌرال روت
المواطن للمسؤول وإٌضاح حجم المعاناة التً ٌتحملها أهالً بللسمر ,فً ظل عدم توفر مركز للهالل األحمر ,وخدمات
إسعافٌة تساهم فً تخفٌف معاناة األهالً فً نقل المرابٌن فً الحوادث األلٌمة ,ونقل المرضى بطرق رحٌحة
وسلٌمة ,إذ ورل الهاشتاق إلى الترند ,واحتل المركز الثانً بالهاشتاق.
وذكر طراد آل مرعفق نائب قرى اثنٌن أن بللسمر تقع على طرٌق دولً ٌربط شمال المملكة بجنوبها ,وٌسلك هذا
الطرٌق آالف المسافرٌن والحجاج والمعتمرٌن ,مشددا على ضرورة إنشاء مركز للهالل األحمر ٌباشر الحوادث التً
تقع فٌه بكثرة وٌنقذ المرابٌن.
وقال رئٌس المجلس البلدي فً بلسمر ظافر آل جرمان إن بللسمر تتمتع بكثافة كبٌرة حٌث ٌبلغ عدد سكانها ما ٌقارب
 60ألف نسمة ,وهً بحاجة ماسة لمركز إسعاف لكثرة الحوادث على هذا الطرٌق الحٌوي ,ولٌس من المعقول أن
تبقى دون مركز إسعافً فترة طوٌلة
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