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مصرع شخصٌن وإصابة آخرٌن فً تصادم بشمال القنفذة
 01توفمبر 2017

لقً شخصان مصرعهما وأصٌب شخصان آخران فً حادث مروري مروع فً مثلث مركز دوقة  70كلم شمال
محافظة القنفذة ،حٌث وقع الحادث بٌن مركبتٌن األولى من نوع مٌكروباص تابع إلحدى الجهات األمنٌة والثانٌة
شاحنة (واٌت) مخصص لنقل المٌاه ،وقد باشرت الحادث دورٌات أمن الطرق وإسعاف الهالل األحمر بالمظٌلف وفرقة
من الدفاع المدنً ،وتم نقل المصابٌن بواسطة سٌارات اإلسعاف لمستشفى القنفذة العام ،كما أعٌدت الحركة المرورٌة
لطبٌعتها بعد توقفها جراء الحادث.
وأوضح الناطق اإلعالمً بصحة القنفذة إبراهٌم بن محمد المتحمً أن قسم الطوارئ بمستشفى القنفذة العام استقبل
حالتً الوفاة وتم تسلٌمهما لقسم ثالجة األموات استعدادا لتسلٌمهما لذوٌهما ،كما أحٌل المصابان ،أحدهما حالته
خطٌرة ،إلى أحد المستشفٌات لتلقً العالج الالزم ،واآلخر حالته مطمئنة ،وٌتلقى العالج الالزم بمستشفى القنفذة العام.
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مدنً المندق ٌنفذ تجربة فرضٌة إلنقاذ شخص بعد تعرضه إلغماء
 31أكتوبر2017 ،

المناطق  -الباحة
تلقت عملٌات إدارة الدفاع المدنً بمحافظة المندق بالغ من احد المواطنٌن ٌفٌد بسقوط شخص بمنحدر جبل الكاحله
بمركز برحرح وعلى الفور تم انتقال الفرق الالزمة للموقع وعند الوصول تم مسح المنطقة بالكامل وعثر على شخص
وهو فً حالة إغماء وكسر فً قدمه الٌمنى من قبل افراد اإلنقاذ واإلسعاف و قدمت له اإلسعافات األولٌة بالموقع
ونقله الى اقرب هٌئه طبٌة وتاتً هذه التجارب والفرضٌات لتوفٌر اكبر قدر ممكن من االمن والسالمة باختالف
انواعها لكافة المواطنٌن والمقٌمٌن وكذلك معالجة السلبٌات والتً قد تحدث ومناقشة االٌجابٌات وتعزٌزها ورفع
مستوى التدرٌب الفراد االنقاذ الجبلً للتعامل مع مثل هذه الحوادث بالمنطقة وقد شارك بالخطة كال من ( الدورٌات
االمنٌة – الهالل االحمر -الشرطة ) حٌث تم االجتماع مع الجهات المشاركة لتدارس المالحظات والعمل على تالفٌها.

وقد ثمن مساعد مدٌر الدفاع المدنً بمنطقه الباحة العمٌد علً بن خضران المنتشري لجمٌع الجهات سرعة االستجابة
والتفاعل مع الخطه بالشكل المطلوب والمأمول متمنٌا للجمٌع كل التوفٌق.
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مدنً المندق ٌنقذ شخصا تعرض إلغماء بـ ” تجربة فرضٌة “
 31أكتوبر2017 ،

تلقت عملٌات إدارة الدفاع المدنً بمحافظة المندق فً تمام الساعة العاشرة صباحا بالغ من أحد المواطنٌن ٌفٌد
بسقوط شخص بمنحدر جبل الكاحله بمركز برحرح.
وعلى الفور تم انتقال الفرق الالزمة للموقع وعند الوصول تم مسح المنطقة بالكامل وعثر على شخص وهو فً حالة
إغماء وكسر فً قدمه الٌمنى من قبل افراد اإلنقاذ واإلسعاف وقدمت له اإلسعافات األولٌة بالموقع ونقله إلى أقرب
هٌئه طبٌة.
وتاتً هذه التجارب والفرضٌات لتوفٌر أكبر قدر ممكن من األمن والسالمة باختالف انواعها لكافة المواطنٌن المقٌمٌن
وكذلك معالجة السلبٌات والتً قد تحدث ومناقشة اإلٌجابٌات وتعزٌزها ورفع مستوى التدرٌب ألفراد االنقاذ الجبلً
التعامل مع مثل هذه الحوادث بالمنطقة وقد شارك بالخطة كال من(الدورٌات األمنٌة  -الهالل األحمر -الشرطة ).
وتم االجتماع مع الجهات المشاركة لتدارس المالحظات والعمل على تالفٌها.
وثمن مساعد مدٌر الدفاع المدنً بمنطقه الباحة العمٌد علً بن خضران المنتشري لجمٌع الجهات سرعة االستجابة
والتفاعل مع الخطه بالشكل المطلوب والمأمول متمنٌا للجمٌع كل التوفٌق.
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إدارة التدرٌب بهٌئة الهالل األحمر بالقصٌم تجاوز المستفٌدون منها  2200متدربا
 31أكتوبر2017 ،

القصٌم – واصل -راضً الزوٌد :
ًة
ممثلة بإدارة التدرٌب بإعداد الخطة التدرٌبٌة السنوٌة ،والتً
قامت هٌئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة القصٌم
تشتمل على تدرٌب شرٌحة كبٌرة من الكوادر الصحٌة ومن منسوبً الهٌئة ،على احدث الطرق العالجٌة والمهارات
االسعافٌة ،وذلك حفاظا على جودة العمل والخدمة اإلسعافٌة المقدمة للمرضى والمصابٌن من خالل إقامة الدورات
المتخصصة والمتنوعة فً مجال اإلسعاف والطوارئ مثل دورة الخدمات الطبٌة االسعافٌة والبروتوكوالت العالجٌة و
 BLSو  ACLSو  ITLSوغٌرها.

كما قامت إدارة التدرٌب بإعداد الخطط التدرٌبٌة فً كل وحداتها التدرٌبٌة المتفرقة فً محافظات المنطقة ،وذلك
لتدرٌب أفراد المجتمع من خالل إقامة دورة برنامج األمٌرناٌف لمبادئ اإلسعافات األولٌة والتً تستهدف األفرادبشكل
عام ،حٌث ٌتم تدرٌبهم على العدٌد من المهارات االسعافٌة واإلجراءات الطارئة ،والتً من الممكن االستفادة منها فً
البٌت والعمل واألماكن العامة ،بهدف الحفاظ على حٌاة المصابٌن وتعزٌز إمكانٌة شفائهم بإذن هللا  ،باإلضافة
إلىالمحاضرات التثقٌفٌة والتوعٌة االسعافٌة .التً ُتقدّ م من خالل الزٌارات المدرسٌة والمهرجانات والمعارض
والمناسبات .
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ابتداء من السنة الحالٌة  1/1/1439هـ ،
قد بدأت إدارة التدرٌب بتنفٌذ هذه األنشطة من دورات ومحاضرات وغٌرها
ًة
حٌث تم حتى تارٌخ 1439/1/30هـ إقامة العدٌد من الدورات االسعافٌة للكوادر الفنٌة من منسوبً الهٌئة ،باإلضافة
إلى العدٌد من الدورات االسعافٌة والمحاضرات التثقٌفٌة والتوعوٌة ألفراد المجتمع كان من ابرزها ماٌلً:
 ٣دورات  pLSاستفاد منها  ١٣متدرب و  ١٠دورات رجال فً االسعافات األولٌة استفاد منها  ١٥٧متدرب و٤
دورات للنساء استفاد منها  ٣٤و ٣دورات فً التثقٌف والتوعٌة رجال استفاد منها  ٥٠٠مستفٌد و ١٠دورات للنساء
استفاد منها  ١٥١٤مستفٌدة  ،بمتابعة من مدٌر إدارة التدرٌب بمنطقة القصٌم أخصائً طب الطوارئ خالد الفرحان
وطواقم التدرٌب المساندة تحركت عجلة التدرٌب والتً تشمل اكبر عدد ممكن من المواطنٌن والمقٌمٌن سعٌا ًة إلنقاذ
حٌاة مصاب أو مرٌض ال قدر هللا.
وهٌئة الهالل األحمر بالقصٌم لدٌها عدد من المدربٌن المهرة والمشرفٌن على الوحدات التدرٌبٌة مع فتح المجال
للمدربٌن المتعاونٌن وصوالًة للهدف اإلنسانً وهو حماٌة الفرد والمقٌم وسالمتهم من المخاطر وشعارنا فً ذلك
(نسعى لنحٌٌها ) .

صرح بذلك المتحدث الرسمً بهٌئة الهالل األحمر بالقصٌم محمد بن عبدهللا الجعٌثن .
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