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مجلس الشورى ٌعقد جلسته العادٌة الثانٌة من السنة الثانٌة للدورة السابعة
الثالثاء  28نوفمبر 2017

ناقش المجلس خالل جلسة الٌوم تقرٌر اللجنة الصحٌة بشؤن التقرٌر السنوي لهٌئة الهالل األحمر السعودي للعام
المالً 1438/1437هـ  ,تاله رئٌس اللجنة معالً الدكتور محمد خشٌم .
وطالبت اللجنة فً توصٌاتها التً رفعتها إلى المجلس هٌئة الهالل األحمر بالتنسٌق مع القطاع الصحً الخاص لوضع
آلٌة للعمل المشترك عند تقدٌم الخدمات اإلسعافٌة  ,وتوفٌر ؼطاء تؤمٌنً مناسب لسٌارات اإلسعاؾ بما ٌرفع من
مستوى وجود الخدمة اإلسعافٌة المقدمة وٌقلل من التكالٌؾ .
كما طالبت اللجنة الهٌئة التنسٌق مع الجهات ذات العالقة تبنى آلٌة فعالة للدخول إلى المنشآت النسائٌة فً الحاالت
اإلسعافٌة الطارئة لضمان تقدٌم الخدمة الضرورٌة العاجلة فً وقتها .
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ً
بالؼا تلقتها عملٌات الهالل األحمر بحائل خالل شهر
1083
األربعاء  29نوفمبر 2017

حائل  -حمد الؽصونً:

بلػ عدد البالؼات الواردة إلى ؼرفة عملٌات فرع الهالل األحمر السعودي بمنطقة حائل لشهر صفر 1439هـ عدد
 1083بالؼاً ,تشمل جمٌع الحاالت المتنوعة من حوادث وحاالت مرضٌة ,فٌما وصل مجمل الحاالت اإلسعافٌة التً
قدمت لها الخدمات الطبٌة ,وتعاملت معها الفرق اإلسعافٌة 1122 ,حالة .وقد شكلت نسبة عدد المصابٌن نتٌجة
الحوادث  % 38من إجمالً إحصاء الحاالت المرضٌة والمصابٌن .وب ٌّن المتحدث الرسمً لفرع الهالل األحمر
السعودي بالمنطقة سلطان البراهٌم أن هٌئة الهالل تقدم خدماتها اإلسعافٌة فً منطقة حائل من خالل  14مرككاً
إسعافٌاً ,ثالثة منها داخل مدٌنة حائل التً باشرت ما نسبته  % 80من مجمل البالؼات لشهر صفر.
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السماح للكادر الطبً بدخول مدارس البنٌن والبنات فً الحاالت الطارئة
األربعاء  29نوفمبر 2017

الرٌاض  -سعد الؽشام

وجه نائب وكٌر التعلٌم الدكتور عبدالرحمن العاصً إدارات التعلٌم بالمناطق والمحافظات ,بتمكٌن الهٌئة الطبٌة من
أطباء
وطبٌبات وممرضٌن وممرضات من دخول مدارس البنٌن والبنات فً الحاالت الطارئة.
وأكد تعمٌم نائب وكٌر التعلٌم ( حصلت « الحٌاة» على نسخة منه) ,أنه ٌسمح للهٌئة الطبٌة بدخول مدارس البنٌن
والبنات ,التً تتبع
لها أثناء وقت الدوام الرسمً ,مإكداً أنه ٌجب عند دخول المدارس إبراك بطاقة العمل ,وخطاب من إدارة المنشؤة
الصحٌة التً
ٌتبعون لها موجه إلى المدرسةٌ ,تضمن السماح لهم بالدخول إلى المدرسة ,وتمكٌن الفرق الطبٌة الوقائٌة بعد التنسٌق
مع إدارة
التعلٌم وإدارة الشإون الصحٌة بوكارة الصحة فً ذلك ,وكذلك السماح لفرق الهالل األحمر السعودي بدخول المدرسة
فً حالة
الطوارئ ,وٌتضمن عملهم فً تنفٌذ البرامج الصحٌة المدرسٌة والوقائٌة بالتعاون مع المرشد الصحً بالمدرسة.
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توجٌه ثالث فرق اسعافٌة وتدخل سرٌع
إصابة معلمات فً حادث تصادم بشارع الستٌن بالطائؾ
األربعاء  29نوفمبر 2017

الطائؾ -الوئام -محمد السوٌهري:
أصٌب معلمات فً حادث تصادم بٌن مركبتٌن فً منتصؾ شارع الستٌن بمحافظة الطائؾ .وفً التفاصٌل التً تحصلت
علٌها “ الوئام” فقد تلقت ؼرفة عملٌات الهالل األحمر بالطائؾ عند الساعة الخامسة ونصؾ فجراً عن وجود بالغ
حادث تصادم وقع بٌن مركبتٌن إحداها تقل معلمات وذلك فً منتصؾ شارع الستٌن وتحدٌداً عند إشارة السداد مما
خلؾ وراءه عدداً من اإلصابات.
وأوضح شادي بن عابد الثبٌتً المتحدث الرسمً لللهٌئة بالطائؾ :أن ؼرفة العملٌات تلقت البالغ والتً بدورها قامت
بتوجٌه ثالث فرق اسعافٌة وفرقة تدخل سرٌع بقٌادة القائد المٌدانً أحمد الصخٌري .
وعند وصول الفرق تبٌن أن الموقع تبقى به أربع إصابات حٌث تم نقل ثالث اصابات متوسطة قبل وصول الفرق
االسعافٌة.
وعلى ضوء ذلك تم التعامل مع الحاالت بتقدٌم الخدمة اإلسعافٌة لهم حٌث قدرت إصابة إحداهن بالمتوسطة وقدرت
ثالث حاالت بإصابات بسٌطة ,وتم نقلهم إلى مجمع الملك فٌصل الطبً بالطائؾ.
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