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كربون ٌخنق أسرة فً النماص

االثنٌن ٌ 8ناٌر 2118

خالد آل مرٌح (أبها)
تعرضت أسرة بمحافظة النماص الختناق بؤول أكسٌد الكربون نتٌجة التدفئة بموقد بمنزلهم ،وقال المتحدث باسم صحة
عسٌر عبدالعزٌز بن ٌحٌى آل شاٌع إن طوارئ مستشفى النماص العام استقبلت عائلة مكونة من  5أفراد ،تعرضوا
لحالة اختناق بؤول أكسٌد الكربون المنبعث من فحم التدفئة ،وذلك بعد تلقً بالغ من ؼرفة العملٌات بصحة عسٌر ٌفٌد
بذلك .وتم إحضار جمٌع الحاالت بواسطة الهالل األحمر والعائلة مكونة من األب واألم و 3أطفال تتراوح أعمارهم بٌن
 8إلى  12عاما ،وتم تقدٌم الخدمة الطبٌة الالزمة لجمٌع الحاالت التً تتراوح بٌن خفٌفة إلى متوسطة ،وتم تنوٌم
جمٌع الحاالت بالمستشفى تحت المالحظة.
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فحم التدفئة ٌُدخل عائلة من  5أفراد إلى طوارئ النماص
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المواطن  -سعٌدال هطالء  -النماص
تعرضوا لحالة اختناق بؤول أكسٌد
مكونة من خمسة أفراد؛ َّ
استقبلت طوارئ مستشفى النماص العام ،أمس ،عائلة ّ
الكربون المنبعث من فحم التدفئة ،وذلك بعد تلقً بالغ من ؼرفة العملٌات بصحة عسٌر ٌفٌد بذلك.
مكونة من األب واألم وثالثة أطفال تتراوح أعمارهم من 8
وتم إحضار جمٌع الحاالت بواسطة الهالل األحمر ،والعائلة ّ
سنوات إلى  12سنة ،وقد تم تقدٌم الخدمة الطبٌة الالزمة لجمٌع الحاالت التً تتراوح من خفٌفة إلى متوسطة ،وتم
تنوٌم جمٌع الحاالت بالمستشفى تحت المالحظة حٌنها.
جراء إشعال
وأوضح المتحدث الرسمً لصحة عسٌر عبدالعزٌز بن ٌحٌى آل شاٌع أن معظم حاالت االختناق تؤتً من ّ
الحطب أو الفحم فً األماكن المؽلقة دون وجود تهوٌة مناسبة.
ون َّبه آل شاٌع إلى أهمٌة االلتزام بالتعلٌمات الصادرة من الدفاع المدنً فً هذا الخصوص ،متمنٌا السالمة للجمٌع.
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 1441بالؼا للهالل األحمر خالل  24ساعة
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أعلنت هٌئة الهالل األحمر عبر حسابها الرسمً على موقع التواصل االجتماعً ” توٌتر ” إحصائٌات الهٌئة لٌوم
األحد 1439/4/21هـ.

وعرضت الهٌئة التقرٌر اإلحصائً للبالؼات فً ؼضون  24ساعة الماضٌة ،حٌث بلػ إجمالً عدد البالؼات العامة
 1441بالؼا.

وكان عدد بالؼات الحوادث  ،561بٌنما عدد بالؼات المرضً .1149

وأكدت الهٌئة أنها دائما على استعداد تام لخدمة المواطنٌن خالل الـ  24ساعة ،واالتصال عبر الخط الساخن .994
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المرٌبض  :أكثر من  21بالغ باشرتها فرق الهالل األحمر بجائزة الملك عبدالعزٌز لألبل
االثنٌن ٌ 8ناٌر 2118

الرٌاض – واصل – سعود العتٌبً:

كشؾ عبدهللا المرٌبض ،المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر بمنطقة الرٌاض ،عن استقبال أكثر من  21بالغ ،منذ
بداٌة المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزٌز لإلبل فً فترة  15/4/1439وحتى . 19/4/1439

وأوضح المرٌبض :ان جمٌع الحاالت باشرتها الفرق اإلسعافٌة واالستجابة المتقدمة المتمركزه داخل المهرجان وقدم
األطباء والمسعفٌن الخدمة اإلسعافٌة الطارئة إلنقاذ وعالج الحاالت بعد هللا ،ومن ثم نقلها عبر سٌارات اإلسعاؾ
للمنشآت الصحٌة المناسبة لوضح الحالة او االصابة.

وأهاب المرٌبض ،بقائدي المركبات ،عدم السرعة أو التهور ،وااللتزام بقواعد وأنظمة المرور ،وكذلك اتباع ارشادات
الدفاع المدنً بما ٌكفل سالمتهم وسالمة الجمٌع حٌث ان اؼلب البالؼات كانت متنوعه بٌن تنفسٌة وحروق واصابات
الحوادث كما نشدد على ضرورة عدم التردد باالتصال على عملٌات الهالل األحمر عبر الخطوط المباشرة (.)994
5

مدٌر فرع هٌئة الهالل األحمر السعودي بالقصٌم :األوامر الملكٌة تهدؾ إلى التخفٌؾ على
المواطنٌن من أعباء المعٌشة

االثنٌن ٌ 8ناٌر 2118

رفع مدٌر عام فرع هٌئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة القصٌم إبراهٌم بن عبدالرحمن الحصان أسمى آٌات الشكر
والتقدٌر والوالء والعرفان إلى خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود ،وصاحب السمو الملكً
األمٌر محمد بن سلمان بن عبدالعزٌز ولً العهد نائب رئٌس مجلس الوزراء وزٌر الدفاع -حفظهما هللا -بمناسبة
صدور األوامر الملكٌة وما تضمنته من قرارات تهدؾ إلى التخفٌؾ على المواطنٌن من أعباء المعٌشة.
وب ٌّن الحصان أن األوامر الملكٌة تهدؾ على حرص القٌادة الرشٌدة لتلمس احتٌاجات المواطنٌن وتلبٌتها ،شاملة
جمٌع شرائح المجتمع وفئاته ،والمحافظة على استقرار أوضاعهم المعٌشٌة فً ظل اإلصالحات االقتصادٌة التً
تشهدها المملكة ،دالة على نهج القٌادة الرشٌدة فً دفع عجلة التنمٌة الشاملة للوطن والمواطن الذي هو محور
اهتمامها األول ،فً لفتة كرٌمة أبوٌة حانٌة ،وهذا ؼٌر مستؽرب من والدنا سلمان الحزم والخٌر ،وتبقى مملكتنا
الحبٌبة بلد العطاء بلد الخٌر والنماء برعاٌة هللا ثم برعاٌة والة أمر ٌرعونها وٌحفظون للشعب السعودي حقه وأن
ٌعٌش برؼد عٌش فً بلد الحرمٌن الشرٌفٌن قلب العالم النابض.
وسؤل مدٌر عام فرع هٌئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة القصٌم هللا العلً القدٌر أن ٌدٌم على الوطن الؽالً نعمة
األمن واألمان والرخاء ،وأن ٌحفظ الحكومة الرشٌدة بقٌادة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ،وسمو ولً عهده األمٌن.
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