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اصطدام واحتراق سٌارة ٌصٌب سبعة أشخاص فً جدة
األحد  12نوفمبر  2017م

مكة المكرمة  -جمعان الكنانً
أصٌب سبعة أشخاص بإصابات مختلفة تراوحت ما بٌن الخطٌرة والبسٌطة إثر حادث تصادم مروري واحتراق
السٌارة.

وأوضح المتحدث اإلعالمً للهالل األحمر بمحافظة جدة ،عبدهللا أحمد أبو زٌد ،أن ؼرفة عملٌات الهالل األحمر
ً
بالؼا ٌفٌد بوقوع حادث تصادم طرٌق المدٌنة باتجاه الجنوب مقابل مجمع العرب .وأضاف :فور
بمحافظة جدة تلقت
تلقً البالغ من ؼرفة عملٌات الهالل األحمر  997هرعت أربع فرق إسعافٌة وفرقة استجابة متقدمة ،إلى موقع
الحادث ،حٌث تبٌن وجود إصابة خطٌرة تم إسعافها ونقلها إلى مستشفى السعودي األلمانً ،وست إصابات مستقرة تم
تقدٌم الخدمة اإلسعافٌة لهم بالموقع ونقلهم إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة.

نظرا لما
وأهاب أبو زٌد بجمٌع قائدي المركبات بتوخً الحذر ،وااللتزام بأنظمة المرور ،والتقٌد بالسرعة المحددة؛ ً
تشهده شوارع محافظة جدة من ازدحام شدٌد هذه األٌام ،سواء من األهالً أو زوار المحافظة ،متمن ًٌا السالمة للجمٌع.
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صبٌا :النٌران تأتً على مستودع مالبس
حرٌق «القحلة» قتل «مهدي» وأصاب  8أشخاص
األحد  12نوفمبر  2017م

خضرالخٌرات (جازان)
توفً طفل وأصٌب أحد أفراد الدفاع المدنً ،وسبعة أشخاص من أسرة واحدة فً حرٌق اندلع فً منزلهم فً حً
القحلة بمحافظة صبٌا .وباشرت الفرق األمنٌة الموقع وعمل الدفاع المدنً على إخماد النٌران ،فٌما نقلت خمس فرق
إسعافٌة المصابٌن إلى المستشفى العام لتلقً العالج الالزم.
وأوضح المتحدث باسم هٌئة الهالل األحمر بجازان بٌشً الصرخً ،بأن عملٌات الهالل األحمر تلقت بالؼا فجر أمس
عن اندالع حرٌق فً شقة سكنٌة بحً القحلة فً محافظة صبٌا ،وبناء علٌه باشرت خمس فرق إسعافٌه الموقع،
وعند الوصول اتضح وجود سبعة مصابٌن ستة منهم من أسرة واحدة ،إضافة إلى عاملة منزلٌة من جنسٌة أفرٌقٌة،
مشٌرا إلى أن أحد المصابٌن أصٌب بتوقف فً القلب والتنفس ،وقدم له المسعفون إنعاشا قلبٌا ورئوٌا ،فٌما تراوحت
اإلصابات األخرى بٌن متوسطة وبسٌطة ،وقدمت لها اإلسعافات األولٌة ،ونقلت جمٌعها إلى مستشفى صبٌا العام لتلقً
العالج.
وعلمت «عكاظ» بأن الطفل ٌوسف عبدهللا مهدي ( 12عاما) توفً فً الحرٌق وأودع ثالجة الموتى بمستشفى صبٌا،
فٌما التزال والدته (  45عاما) تحت المالحظة الطبٌة فً المستشفى إلصابتها باالختناق ،إضافة لطفلة عمرها ستة
أعوام ترقد بقسم األطفال ،وقد ؼادر بقٌة أفراد العائلة « طفل وشقٌقتاه وعاملتهم المنزلٌة» ورجل األمن المصاب
المستشفى بعد تلقً العالج الالزم.
وفً السٌاق ،أصٌب شخص فً حرٌق اندلع فً مستودع للمالبس على مدخل صبٌا .وباشرت الفرق األمنٌة الموقع
وأخمدت النٌران قبل أن تصل للمستودعات المجاورة ،ونقل الهالل األحمر المصاب إلى المستشفى لتلقً العالج الالزم.
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15متدر ًبا فً دورة «إنعاش القلب والرئتٌن»
الجمعة 10نوفمبر  2017م

عبداللطٌف المحٌسن -الهفوف
نفذت الوحدة الصحٌة بالمعهد الصناعً الثانوي الثالث باألحساء بالتعاون مع هٌئة الهالل األحمر دورة تدرٌبٌة حول
(اإلسعافات األولٌة وإنعاش القلب والرئتٌن) ،فً مقر المعهد.
وقد تعرف  15متدربا ً خالل الدورة على التطبٌق اإلكلٌنٌكً لعملٌة اإلنعاش القلبً الرئوي والتدخل فً حاالت
اإلصابات المهددة للحٌاة وفق أحدث األسالٌب اإلسعافٌة ،التً تناولها المدربان المسعفان جمعة العبادي وعقٌل
الٌوسف.

وتطرق المدربان خالل الدورة للطرٌقة الصحٌحة فً إنعاش القلب والرئتٌن للبالػ والطفل والرضٌع ،واآللٌة المثالٌة
للتعامل مع اإلصابات المختلفة كالنزٌف والحوادث والحروق واالختناقات ،ثم شاهد المتدربون عرضا ً مرئٌا ً عن بعض
اإلصابات واإلجراءات المناسبة التً قام بها المسعفون.
كرم مدٌر المعهد م .عبدالرحمن الذكر هللا المدربٌن ،مثمنا ً استجابة هٌئة الهالل األحمر لتنفٌذ
وفً ختام الدورةّ ،
البرنامج لما له من أهمٌة فً نشر ثقافة اإلسعافات األولٌة.
4

العثور على طفل جدة بخزان صرف صحً بعد ٌومً بحث
السبت  11نوفمبر  2017م

سعد العنٌنً  -جدة
انتشلت فرق اإلنقاذ بمدنً جدة فً الساعات األولى من صباح أمس ً
طفال سقط بداخل خزان صرف صحً ،فقد من
ذوٌه ٌوم األربعاء الماضً ووف ًقا للمتحدث باسم الدفاع المدنً بمنطقة مكة المكرمة العقٌد سعٌد سرحان ،فإن فرق
ً
بالؼا ورد من الدورٌات األمنٌة للمركز
اإلنقاذ التابعة لمدنً جدة باشرت عند الساعة  ٤٣:١من صباح أمس (الجمعة)
الوطنً للعملٌات المشتركةٌ ،فٌد وجود طفل داخل خزان صرف صحً.
وأضاف :إن فرق اإلنقاذ شرعت فً عملٌات انتشال طفل ٌبالػ من العمر  ٤سنوات من داخل خزان صرف صحً
بعمق ٢م ونسبة المٌاه ٌصل منسوبها إلى ١م ،محاذ ًٌا لفناء مسور ،وتم نزول فرق اإلنقاذ وانتشال الطفل عن طرٌق
فوهة الخزان التً تقدر أبعادها٦٠*٦٠سم وأكد أن الطفل ورد عنه بالغ فقدان من قبل ذوٌه ٌوم األربعاء الماضً
الموافق  ١٩صفر ١٤٣٩هـ.
وأردف :بعد الكشف علٌه من قبل الهالل األحمر اتضح أنه فارق الحٌاة ،ونقل عن طرٌق الجهات المعنٌة إلى
المستشفى ،وبعد انتهاء أعمال الدفاع المدنً بكامل حٌثٌاته ،سلم للجهات المختصة.
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حادث تعاملت معه الجهات األمنٌة وباشره "المدنً" والهالل األحمر بال إصابات
شاهد ..إحباط محاولة انتحار شخص من نافذة شقته بتبوك ..على الحافة أطفاله
السبت  11نوفمبر  2017م

بدر الجبل  -تبوك
أحبطت الدورٌات األمنٌة ورجال الدفاع المدنً بتبوك ،الٌوم السبت ،محاولة إنتحار لشخص كان ٌنوي إلقاء نفسه من
نافذة شقة فً الدور الثانً؛ حٌث قال شاهد عٌان لـ"سبق"  ،إن الشخص كان بجانبه أطفاله ٌقفون على حافة لوحة
محل تجاري.
وذكر مصدر لـ"سبق"  ،أن الجهات األمنٌة نجحت فً إحباط محاولته دون أي اصابات  ،وتبٌن أن الشخص ٌعانً من
اضطربات نفسٌة ،مشٌراً إلى أن الدورٌات األمنٌة والدفاع المدنً وفرقة من الهالل األحمر باشرت الموقع.
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إصابة  7أشخاص فً حادث تصادم مروري بجدة
السبت  11نوفمبر  2017م

ناٌف السالم(صدى):
أصٌب  7أشخاص فً حادث تصادم على طرٌق المدٌنة باتجاه الجنوب مقابل مجمع العرب ،ونقل المصابٌن إلى
المستشفى لتلقى العالج.
وأوضح المتحدث اإلعالمً للهالل األحمر بمحافظة جدة ،عبدهللا أحمد أبو زٌد ،أن ؼرفة عملٌات الهالل األحمر
ً
بالؼا ٌفٌد بوقوع حادث تصادم طرٌق المدٌنة باتجاه الجنوب مقابل مجمع العرب.
بمحافظة جدة تلقت صباح الٌوم

وأضاف :فور تلقً البالغ من ؼرفة عملٌات الهالل األحمر  997هرعت  4فرق إسعافٌة وفرقة استجابة متقدمة ،إلى
موقع الحادث بمتابعة من القائد المٌدانً فهد الطٌاري ،حٌث تبٌن وجود اصابة خطٌرة تم اسعافهاونقلها إلى مستشفى
السعودي االلمانً  ،و 6إصابات مستقرة تم تقدٌم الخدمة اإلسعافٌة لهم بالموقع ونقلهم الى مستشفى الملك فهد العام
بجدة.
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انطالق فعالٌات دورة دعم الحٌاة القلبً  ACLSالمتقدم لفنً الخدمات الطبٌة الطارئة
بمنطقة مكة المكرمة
السبت  11نوفمبر  2017م

مكه – واصل – ناٌف الحارثً:
أوضح المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر بمحافظة جدة عبدهللا أحمد أبو زٌد وقال  :انطلقت هذا الٌوم السبت
فعالٌات دورة دعم الحٌاة القلبً  ACLSالمتقدم لفنًٌ الخدمات الطبٌة الطارئة بمنطقة مكة المكرمة وذلك بتوجٌه من
رئٌس هٌئة الهالل األحمر السعودي والمشرف العام على الشؤون االسعافٌة بمشاركة فرٌق من االدارة العامة للتدرٌب
ضمن مبادرة هٌئة الهالل األحمر السعودي لبرنامج التحول الوطنً عام ٢٠١٧م .

و حرصا من االدارة العامة للتدرٌب على أهمٌة تدرٌب منسوبً الفرع الرئٌسً بمنطقة مكة المكرمة التً ال تخلو من
ضٌوف الرحمن على مدار العام و خاصة فً مواسم الحج و العمرة لتدرٌبهم على التعامل مع الحاالت القلبٌة الحرجة
و حاالت توقف القلب و التنفس و كذلك بروتوكوالت وطرق عالج المتالزمة التاجٌة الحادة و الجلطة الدماؼٌة و
وسائل تشخٌصها و طرق التعامل معها حٌث سٌتم عقد ثالث دورات تدرٌبٌة لمدة أسبوع اعتبار من الٌوم السبت و
حتى نهاٌة األسبوع و ذلك لتأهٌل العدد االكبر من المسعفٌن و اختٌار منهم لدورة اعداد مدربٌن على هذا البرنامج
المتقدم لتنفٌذ هذه الدورات مستقبال لمنسوبً الهٌئة فً منطقة مكة المكرمة لتأسٌس مركز تدرٌب متقدم على الحاالت
القلبٌة المتقدمة  ACLSو دعم اإلصابات الدولٌة  ITLSالذي تم بدء العمل به .
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حادث تصادم بطرٌق المدٌنة بمدٌنة جدة ٌنتج عنه  7اصابات
السبت  11نوفمبر  2017م

جدة – واصل – ناٌف الحارثً:
وقع صباح الٌوم حادث تصادم بطرٌق المدٌنة باتجاه الجنوب مقابل مجمع العرب مما نتج عن إصابة  7أشخاص تم
نقلهم الى مستشفى الملك فهد والسعودي االلمانً.

وصرح المتحدث اإلعالمً للهالل األحمر بمحافظة جدة ،عبدهللا أحمد أبو زٌد ،أن ؼرفة عملٌات الهالل األحمر
ً
بالؼا ٌفٌد بوقوع حادث تصادم طرٌق المدٌنة باتجاه الجنوب مقابل مجمع العرب.
بمحافظة جدة تلقت صباح الٌوم

وأضاف :فور تلقً البالغ من ؼرفة عملٌات الهالل األحمر  997هرعت  4فرق إسعافٌة وفرقة استجابة متقدمة ،إلى
موقع الحادث بمتابعة من القائد المٌدانً فهد الطٌاري ،حٌث تبٌن وجود اصابة خطٌرة تم اسعافهاونقلها إلى مستشفى
السعودي االلمانً  ،و 6إصابات مستقرة تم تقدٌم الخدمة اإلسعافٌة لهم بالموقع ونقلهم الى مستشفى الملك فهد العام
بجدة.

نظرا لما
وأهاب أبو زٌد بجمٌع قائدي المركبات بتوخً الحذر ،وااللتزام بأنظمة المرور ،والتقٌد بالسرعة المحددة؛ ً
تشهده شوارع محافظة جدة من ازدحام شدٌد هذه األٌام ،سواء من األهالً أو زوار المحافظة ،متمن ًٌا السالمة للجمٌع.
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