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محاضرة فً الدور اإلسعافً بمدنً بلجرشً
الخمٌس  2نوفمبر 2017

أقامت هٌئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة الباحة أمس ,محاضرة فً " كٌفٌة التعامل مع اإلصابات للقٌام بالدور
اإلسعافً" بمشاركة  16فرداًا من منسوبً الدفاع المدنً ,وذلك بمقر الدفاع المدنً بمحافظة بلجرشً.
وٌأتً ذلك فً إطار خطة هٌئة الهالل األحمر التدرٌبٌة للتعرٌؾ بمبادئ االسعافات وكٌفٌة التعامل مع الحاالت الطارئة
والمرضٌة ,وتقدٌم الخدمة الطبٌة بالشكل الصحٌح والسلٌم.
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مصرع معلمتٌن وإصابة زمٌلتٌهما بالطرٌق الدولً بالدرب خالل عودتهما من نهاٌة الٌوم
الدراسً
الخمٌس  2نوفمبر 2017

المناطق  -أمل بهكلً
لفظت معلمتان ظهر الٌوم انفاسهما اثر حادث مروري الٌم واصٌبت معلمتٌن اخرٌتٌن بالطرٌق الدولً بٌش  -الدرب
وذلك خالل عودتهما من عملهما.
واوضح متحدث الهالل االحمر بجازان بٌشً الصرخً بأن ؼرفة العملٌات تلقت ظهر الٌوم األربعاء بالؼا عن حادث
انقالب مركبة من نوع برادو على الطرٌق الساحلً ,الدولً الجدٌد (بٌش-الدرب).
مشٌرا الى انه عثر فً موقع الحادث خمس حاالت وعلى الفور تم توجٌه ثالث فرق اسعافٌه إلى موقع الحادث وعند
وصول الفرق وجدت فً الموقع سٌده قد فارقت الحٌاه قبل وصول الفرق االسعافٌه وحاله أخرى أٌضا لسٌده لدٌها
توقؾ قلب وتنفس عمل المسعفون على تقدٌم اإلنعاش القلبً الرئوي لها حتى وصولها إلى المستشفى وتوفٌت الحقا ,
بٌنما أصٌبت سٌدتٌن اخرٌتٌن باصابات بلٌؽه وتعرض السائق الصابه متوسطه قدم المسعفون للمصابٌن الخدمه
االسعافٌه ونقلهم إلى مستشفى بٌش العام لتلقً العالج .
من جهة أخرى نعت أسرة مكتب تعلٌم البنات بالدرب وببالػ األسى والحزن وفاة المعلمتٌن عائشة رمٌلً وعائشة
مقري اللتان وافتهما المنٌة قبل ظهر الٌوم إثر حادث مروري ألٌم رحمهما هللا وؼفر لهما سائلٌن هللا ان ٌجعل مثواهما
جنات النعٌم مقدمٌن لذوٌهم خالص التعازي والمواساة ولمنسوبات مجمع عتود  ,متمنٌٌن للمعلمتان المصابتان الشفاء
العاجل.
من جانب اخر عبر زوج احدى المعلمتٌن المتوفٌتٌن عن حزنه الكبٌر على رحٌل زوجته فً الحادث المؤلم مؤكدا ان
حاول السعً نقل زوجته منذ خمس سنوات الى احدى المدارس القرٌبة من مقر سكنهم بالواصلً فً وادي جازان.
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إدارة التدرٌب بهٌئة الهالل األحمر بالقصٌم تجاوز المستفٌدون منها  2200متدربا
االربعاء 1نوفمبر2017

هام  -برٌدة  -راضً الزوٌد :
ًا
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 اإلسعاؾ والطوارئ مثل دورة الخدمات الطبٌة االسعافٌة والبروتوكوالت العالجٌة و
 BLSو  ACLSو  ITLSوؼٌرها.
كما قامت إدارة التدرٌب بإعداد الخطط التدرٌبٌة فً كل وحداتها التدرٌبٌة المتفرقة فً محافظات المنطقة ,وذلك
لتدرٌب أفراد المجتمع من خالل إقامة دورة برنامج األمٌرناٌؾ لمبادئ اإلسعافات األولٌة والتً تستهدؾ األفرادبشكل
عام ,حٌث ٌتم تدرٌبهم على العدٌد من المهارات االسعافٌة واإلجراءات الطارئة ,والتً من الممكن االستفادة منها فً
البٌت والعمل واألماكن العامة ,بهدؾ 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 وؼٌرها
ًا
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 و ٤
دورات للنساء استفاد منها  ٣٤و ٣دورات فً التثقٌؾ والتوعٌة رجال استفاد منها  ٥٠٠مستفٌد و ١٠دورات للنساء
استفاد منها  ١٥١٤مستفٌدة  ,وبمتابعة 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 ًا 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 وصوالًا للهدؾ 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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تم القبض على الجناة فً وقت وجٌز من ساعة البالغ قبل هروبهم
مضاربة جماعٌة بموظفٌن أبها تخلؾ  3إصابات إحداها خطرة
االربعاء 1نوفمبر2017

المواطن  -رائد القرفً – أبها
وقعت ,ظهر الٌوم األربعاء ,مضاربة جماعٌة بٌن مجموعة من الشباب فً حً الموظفٌن بأبها باستخدام الجنابً
والسكاكٌن.
وعلى الفور تم القبض على الجناة فً وقت وجٌز من ساعة البالغ قبل هروبهم من الموقع عن طرٌق الدورٌات
األمنٌة.
ونتج عن المضاربة إصابة  3أشخاص بطعنات أحدهم إصابته بلٌؽة ,حٌث نقلوا على إثرها عن طرٌق الهالل األحمر
إلى مستشفى عسٌر المركزي.

6

دربهم على أحدث المهارات
قدّمها الهالل األحمر لرفع جودة العملّ ..
 2200متدرب ٌُنهون برنامج "البروتوكوالت العالجٌة" فً القصٌم
الخمٌس  2نوفمبر 2017

قامت هٌئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة القصٌم  -ممثلة فً إدارة التدرٌب -بإعداد الخطة التدرٌبٌة السنوٌة التً
تشتمل على تدرٌب شرٌحة كبٌرة من الكوادر الصحٌة ومن منسوبً الهٌئة ,على أحدث الطرق العالجٌة والمهارات
اإلسعافٌة؛ وذلك حفاظا ًا على جودة العمل والخدمة اإلسعافٌة المقدمة للمرضى والمصابٌن؛ من خالل إقامة الدورات
المتخصصة والمتنوعة فً مجال اإلسعاؾ والطوارئ مثل دورة الخدمات الطبٌة اإلسعافٌة والبروتوكوالت العالجٌة
و BLSو ACLSو ITLSوؼٌرها.

وقال المتحدث الرسمً بهٌئة الهالل األحمر بالقصٌم محمد بن عبدهللا الجعٌثن :إن إدارة التدرٌب قامت بإعداد الخطط
التدرٌبٌة فً كل وحداتها التدرٌبٌة المتفرقة فً محافظات المنطقة؛ وذلك لتدرٌب أفراد المجتمع من خالل إقامة دورة
برنامج األمٌر ناٌؾ لمبادئ اإلسعافات األولٌة ,والتً تستهدؾ األفراد بشكل عام؛ حٌث ٌتم تدرٌبهم على العدٌد من
المهارات اإلسعافٌة واإلجراءات الطارئة ,والتً من الممكن االستفادة منها فً البٌت والعمل واألماكن العامة؛ بهدؾ
الحفاظ على حٌاة المصابٌن وتعزٌز إمكانٌة شفائهم بإذن هللا ,باإلضافة إلى المحاضرات التثقٌفٌة والتوعٌة اإلسعافٌة
التً تقدم من خالل الزٌارات المدرسٌة والمهرجانات والمعارض والمناسبات.
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وأضاؾ :قد بدأت إدارة التدرٌب بتنفٌذ هذه األنشطة من دورات ومحاضرات وؼٌرها؛ ابتداء من السنة الحالٌة؛ حٌث
تم إقامة العدٌد من الدورات اإلسعافٌة للكوادر الفنٌة من منسوبً الهٌئة ,باإلضافة إلى العدٌد من الدورات اإلسعافٌة
والمحاضرات التثقٌفٌة والتوعوٌة ألفراد المجتمع كان من أبرزها ما ٌلً:

 ٣دورات  pLSاستفاد منها  ١٣متدرباًا ,و ١٠دورات رجال فً اإلسعافات األولٌة استفاد منها  ١٥٧متدربا ًا و٤
دورات للنساء استفاد منها  ,٣٤و ٣دورات فً التثقٌؾ والتوعٌة رجال استفاد منها  ٥٠٠مستفٌد ,و ١٠دورات
للنساء استفاد منها  ١٥١٤مستفٌدة.

وتابع :بمتابعة من مدٌر إدارة التدرٌب بمنطقة القصٌم أخصائً طب الطوارئ " خالد الفرحان" وطواقم التدرٌب
المساندة؛ تحركت عجلة التدرٌب التً تشمل أكبر عدد ممكن من المواطنٌن والمقٌمٌن؛ سعٌا ًا إلنقاذ حٌاة مصاب أو
مرٌض ال قدر هللا ,وهٌئة الهالل األحمر بالمنطقة لدٌها عدد من المدربٌن المهرة والمشرفٌن على الوحدات التدرٌبٌة,
مع فتح المجال للمدربٌن المتعاونٌن؛ وصوالًا للهدؾ اإلنسانً وهو حماٌة الفرد والمقٌم وسالمتهم من المخاطر,
وشعارنا فً ذلك "نسعى لنحٌٌها".
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