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إنقاذ طفل احتجز داخل غسالة مالبس
األربعاء  15نوفمبر2017

المزاحمٌة  -محمد الثاقب
أنقذ رجال الدفاع المدنً مساء الٌوم طفال احتجز داخل نشافة غسالة مالبس فً منزل أسرته بعد أن سقط داخلها
بكامل جسده.
وفً التفاصٌل ،أن غرفة العملٌات بالدفاع المدنً بالمزاحمٌة تلقت بالغا عن وجود طفل محتجز داخل غسالة مالبس
فً منزل أسرته ،وعلى الفور باشرت فرق اإلنقاذ من وحدة الدفاع المدنً الحادث ،وتم إخراج الطفل ذو الثالثة أعوام
دون أن ٌصاب بأذى ،وتم نقله بواسطة الهالل األحمر لالطمئنان عن صحته .
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وفاة شخصٌن وإصابة امرأة بحادثة طرٌق «المدٌنة  -المهد» الزراعً
الخمٌس  16نوفمبر 2017

سلطان المٌمونً (المدٌنة المنورة)
توفً رجل وطفلة وأصٌبت امرأة بإصابات خطٌرة فً حادثة وقعت للمركبة التً كانوا ٌستقلونها على طرٌق «المدٌنة
 المهد» الزراعً.وأوضح المتحدث باسم هٌئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة المدٌنة المنورة خالد بن مساعد السهلً أن العملٌات
اإلسعافٌة بالمنطقة (  ( 997تلقت فً تمام الساعة  18:9من مساء أمس ( األربعاء) ً بالغا ٌفٌد بوقوع حادثة لسٌارة
مع جمال سائبة ٌوجد بها ثالث إصابات حسب البالغ المبدئً فً الطرٌق الزراعً الرابط بٌن المدٌنة المنورة ومهد
الذهب ،فً الكٌلو ، 50وعلى الفور تم توجٌه ثالث فرق إسعافٌة وفرٌق التدخل السرٌع بقٌادة رئٌس القٌادة المٌدانٌة.
وأفاد السهلً بأنه عند الوصول للموقع وبعد إجراءات الفرز اإلسعافً اتضح وجود حالتً وفاة لرجل وطفلة وإصابة
خطٌرة المرأة تم نقلها على الفور للمستشفى بعد أن تم عمل الالزم من قبل الفرق اإلسعافٌة من إجراء عملٌات التثبٌت
الكامل للعمود الفقري وتركٌب المحالٌل الورٌدٌة لتعوٌض السوائل بالجسم كذلك تضمٌد الجروح والسٌطرة على
النزٌف.
وتم بعد ذلك نقل الحالتٌن المتوفاتٌن من قبل الفرق التابعة للهٌئة.
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توعٌة  200طالب عن كٌفٌة التعامل مع الحوادث بالقرٌات
األربعاء  15نوفمبر 2017

عبدالعزٌز المشٌطً (القرٌات)
نفذت هٌئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة الجوف بمحافظة القرٌات أمس محاضرة توعوٌة لطالب مدرسة طلحه بن
عبٌد هللا بمحافظة القرٌات.
وقام المدرب سلطان ضٌف هللا العنزي بتقدٌم شرح لقرابة  200طالب عن كٌفٌة التعامل مع الحوادث ،وبعض الحاالت
الطارئة التً قد تحدث فً أي وقت وفً أي مكان ،والتً من شأنها تقدٌم أفضل الخدمات الطبٌة الطارئة.
وتأتً مثل هذه المحاضرات لتوعٌة المواطنٌن وباألخص طالب المدارس عن الدور اإلٌجابً ،والذي من الممكن القٌام
به عند مواجهة أي حوادث باإلضافة لخطورة التجمهر فً مواقع الحوادث ،وأثره السلبً على الجمٌع.
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بسبب ال ِج َمال السائبة ..وفاة رجل وطفلة فً حادث مروع بالمدٌنة المنورة
الخمٌس  16نوفمبر 2017

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدٌنة
تسببت جمال سائبة فً حادث مروع بالمدٌنة المنورة ،حٌث توفً رجل وطفلة وأصٌبت امرأة بإصابات بالغة.
وب ٌّن المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة المدٌنة المنورة خالد بن مساعد السهلً أن العملٌات
اإلسعافٌة بالمنطقة (  )٩٩٧تلقت فً تمام الساعة  09:18مساء أمس األربعاء بالغا ً ٌفٌد بوقوع حادث لسٌارة مع
جمال سائبة ٌوجد بها عدد ثالث إصابات حسب البالغ المبدئً فً الطرٌق الزراعً الرابط بٌن المدٌنة المنورة ومهد
الذهب فً الكٌلو .50
وعلى الفور تم توجٌه عدد ثالث فرق إسعافٌة وفرٌق التدخل السرٌع بقٌادة رئٌس القٌادة المٌدانٌة.
وأفاد السهلً بأنه عند الوصول للموقع وبعد إجراءات الفرز اإلسعافً اتضح وجود حالتً وفاة لرجل وطفلة وإصابة
خطٌرة المرأة تم نقلها على الفور للمستشفى بعد أن تم عمل الالزم من قبل الفرق اإلسعافٌة من إجراء عملٌات التثبٌت
الكامل للعمود الفقري وتركٌب المحالٌل الورٌدٌة لتعوٌض السوائل بالجسم كذلك تضمٌد الجروح والسٌطرة على
النزٌف.
وتم بعد ذلك نقل حالتً الوفاة مِن قِ َبل الفرق التابعة للهٌئة.
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 24موظف فً دورة الهالل األحمر بتبوك
األربعاء  15نوفمبر 2017

المناطق  -تبوك  -علً العمٌري
ضمن سلسلة الدورات المقدمة من فرع الهٌئة بمنطقة تبوك فقد نفذ قسم التدرٌب بمنطقة تبوك دورة تدرٌبٌة لمدة
ٌومان ( برنامج االمٌر ناٌف لإلسعافات االولٌة ) واستفاد منها (  )٢٤موظف من فرع وزارة العمل والتنمٌة
اإلجتماعٌة بمنطقة تبوك .
واكد المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل االحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضً العنزي بأن البرنامج اشتمل على
كٌفٌة التعامل مع الحاالت االسعافٌه الشائعة وطرق إسعافها بالشكل الصحٌح والتدرٌب العملً على الدمى التدرٌبٌة
وكٌفٌة االبالغ والتواصل مع عملٌات الهٌئة على الرقم الموحد (  )٩٩٧وأخذ المعلومات الطبٌة واالسعافٌة لحٌن
وصول الفرق الطبٌة واالسعافٌة للموقع.
اتى ذلك ضمن دور الهٌئة فً تثقٌف وتوعٌة المجتمع بالتعامل مع الحاالت االسعافٌه الطارئه وإنطالقا ً من مبداء
التعاون المشترك بٌن اإلدارات الحكومٌة بالمنطقة .
كما ننوه بأن تحرٌك المصابٌن من المواقع ونقلهم قبل وصول الفرق االسعافٌه ٌؤثر بشكل مباشر على المصابٌن وانه
باالمكان دائما التواصل مع العملٌات على الرقم ( )٩٩٧واخذ التعلٌمات االسعافٌه لحٌن وصول الفرق االسعافٌه.
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سعادة مدٌر عام فرع هٌئة الهالل األحمر بمنطقة مكة المكرمة رعى برنامج دعم القلب
الخمٌس  16نوفمبر 2017

مكه – واصل – عبدهللا أبو زٌد:
برعاٌة سعادة مدٌر عام فرع هٌئة الهالل األحمر بمنطقة مكة المكرمة بدء برنامج دعم القلب المتقدم ( .) ACLS
وضح المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل االحمر بمحافظة جدة عبد هللا احمد أبوزٌد تنفٌذا لخطة التدرٌب والتوعٌة
الصحٌة بمركز التدرٌب بجدة رعى سعادة مدٌر عام فرع هٌئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور /
خالد بن سالم الحبشً إفتتاح دورات برنامج دعم القلب المتقدم (  ) ACLSلمنسوبً الهٌئة العاملٌن فً مراكز
اإلسعاف المنتشرة بمنطقة مكة المكرمة من أطباء وأخصائٌو وفنٌو إسعاف فً خطوة تطوٌرٌة تهدف لرفع مستوى
الخدمة الطبٌة االسعافٌة الطارئة ما قبل المستشفى.
ولكون دورات دعم القلب المتقدم (  ) ACLSمن الدورات المتقدمة والمتخصصة فً التعامل مع حاالت توقف القلب
ٌتولى تنفٌذها فرٌق طبً متقدم ومتخصص تحت إشراف المدٌر الطبً بهٌئة الهالل األحمر السعودي الدكتور /سمٌر
سمٌسم والفرٌق المرافق له القادمٌن من اإلدارة العامة للتدرٌب بالمركز العام بالهٌئة.
وألهمٌة مثل هذه النوع من الدورات تعد من أهم متطلبات الهٌئة السعودٌة للتخصصات السعودٌة لتجدٌد العضوٌة لكل
منتسب فً أي قطاع صحً داخل المملكة والتً تخول مقدم الخدمة الطبٌة فً نظامٌة العمل من خالل امتالكه
للمهارات اإلكلٌنٌكٌة والسرٌرٌة للتعامل مع الحاالت التً تستوجب التدخل الطبً السرٌع.
7

ووفق الخطة المعدة لتنفٌذ الدورة ٌستهدف البرنامج تدرٌب (  ) 72فرد من الكادر الطبً خالل فترة أسبوع من خالل
اقامة ثالثة دورات بمعدل ( ٌومٌن للدورة الواحدة ) تتمثل بمحاضرات نظرٌة وورش عمل تطبٌقٌة تنفذ عبرها
سٌنارٌوهات تحاك للحاالت المتوقعة وطرق التعامل مع كل حالة من الناحٌة العملٌة تطبٌقٌا ومن الجانب الدوائً وفق
المعاٌٌر الطبٌة المعتمدة فً مجال طب الطوارئ أحد التخصصات النادرة على المستوى العالمً والتً قطعت المملكة
شوطا ً كبٌراً خاصة بابتعاث مجموعة كبٌرة من منسوبً الهٌئة خارج المملكة للحصول على أعلى الدرجات العلمٌة فً
هذا التخصص الحٌوي والهام فً الحقل الطبً اإلسعافً الطارئ.

واستمرارا لتوجه اإلدارة العلٌا بهٌئة الهالل األحمر السعودي ممثلة بمعالً رئٌسها الدكتور /محمد بن عبدهللا القاسم
تسعى الهٌئة فً مواكبة التطور والتقدم العلمً فً كل ما ٌخص طب الطوارئ بكل الوسائل المتاحة إلكساب منسوبً
الهٌئة العاملٌن فً المٌدان الخبرة وااللمام لكل ما ٌستجد فً هذا التخصص لتنعكس اٌجابا ً للخدمة الطبٌة االسعافٌة
الطارئة المقدمة والتً تعتبر الهدف األسمى لهٌئة الهالل األحمر عمال بشعارها المستمد من اآلٌة الكرٌمة ﴿ َو َمنْ
ٌِعا﴾ .
اس َجم ً
أَ ْح ٌَاهَا َف َكأ َ َّن َما أَ ْح ٌَا ال َّن َ
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