
® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or reproduction 

of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against the user.

االسعاف االولي واالنقاذ في
المؤسسات الصناعية ®

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 
محتويات البرنامج:

االسعاف االولي واالنقاذ في
المؤسسات الصناعية ®

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

مقدمة:
فرد وفي كل مجتمع  لكل  المصابين ضرورية  األولية إلسعاف  الطرق  تعتبر معرفة 
وفي أي بيئة, وهي هامة وخاصة في الدقائق األولى لإلصابة, حيث يتوقف شفاء وإنقاذ 

المصاب على سرعة إسعافه بالطرق الصحيحة.

لذلك يجب على جميع المنتجين والعاملين بالمصانع والمنشآت المختلفة, اإللمام بقواعد 
بقدر  اإلصابة  عن  الناجم  األلم  تخفيف  في  اإلسهام  من  ليتمكنوا  األولية,  اإلسعافات 
حين  إلى  المصاب.  بحياة  تؤدي  قد  مضاعفات  حدوث  تالقي  على  والعمل  اإلمكان, 
وصول الطبيب أو نقله إلى المستشفى، وذلك للحفاظ على العنصر البشرى الذى يمثل 

رأس المال الفكرى للمؤسسة .

وبناء عليه تقدم يوروماتيك برنامج "كفاءة األداء في عمليات اإلنقاذ واإلسعافات األولية 
"وفقا ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية  ذات الصلة.

األهداف:
العناية العاجلة لإلصابات المهددة للحياة. �
إنقاذ حياة اإلنسان وحمايته. �
منع حصول مضاعفات بعد اإلصابة. �

منع حصول الوفاة )المحافظة على حياة اإلنسان(. �

العمل في المجال الوقائي. �

حقيبة اإلسعافات األولية �

المبادئ األساسية في اإلسعافات األولية �

التجهيزات واألدوات التي يتوجب وجودها وقت اإلسعاف. �

كيفية فحص المصاب �

إرشادات هامة عند استعمال األدوية �

الفئات المستهدفة:
المسعف الطبى �

مشرف السالمة �

مراقب السالمة �

رجال السالمة �

المهتمين بمجاالت االسعافات األولية �

الوحدة االولى :

إدارة نظم السالمة فى المنشأت

مفهوم إصابة العمل �
األمراض المهنية نتيجة مخاطر بيئة العمل �
حوادث العمل ) أنواعها – أسبابها ( �
خسائر حوادث أماكن العمل )بنية غير طبيعية(. �
أسبـاب تعــطيــل العـمل واالنتاج �
تصنيف النتائج المترتبة على إصابات العمل �
النتائج المباشرة - النتائج غيرالمباشرة �
معاينة وتحليل حوادث العمل �
ما هي عناصر البحث في الحادث؟ �
تقييم وتحليل المخاطر �

الوحدة الثانية :

االسعافات االولية فى المنشآت  الصناعية

تعريف اإلسعافات األولية �
أهداف اإلسعاف األولي �
مبادئ اإلسعافات األولية �
القواعد األساسية في اإلسعاف االولى �
الشروط الواجب توافرها في المسعف �
المسعف - مسئولياته - خطوات عمله �
محتويات صندوق اإلسعافات األولية �
خطوات التصرف الصحيح أثناء الحادث �

الوحدة الثالثة :
اسعافات النزيف -  الجروح  - الكسور-الحروق

التي ينبغي نقل المصاب بها إلى  � الجروح القطعية 
المستشفى

الكسور- كيفية التصرف السليم لتجبير األطراف �
الوشاح الطبي والرباط �
المبادىء العامة للتجبير ومواد التجبير �
أنواعوالدرجات المختلفة للحروق؟ �
ماذا أفعل في حاالت الحروق ؟ �
إي المصابين بالحروق يجب إرساله إلى المستشفى؟ �
الحروق الناجمة عن مواد كيماويه �

الوحدة الرابعة :
خطوات إسعاف إصابات الظهر والعنق والحاالت 

الخطرة
التصرف فى حاالت إصابة الظهر والعنق �
كيفية إسعاف مصاب فاقد الوعي �
خطوات إسعاف شخص توقف قلبه �
ما هو اإلنعاش القلبي الرئوي؟ �
كيف تقوم بإسعاف / إنعاش المصاب بتوقف القلب  �

أو الرئتين؟
كيف أتصرف إلنقاذ شخص انسد المجرى التنفسي  �

لديه؟
كيف تضع المصاب في وضع اإلنقاذ؟ �
ما هو الخطأ األكثر شيوعا في اإلسعاف األولي؟ �

الوحدة الخامسة :

أولويات اإلسعافات لإلصابات

التنفس: التأكد من أن المجاري التنفسية سالكة �
الغيبوبة: ضع المصاب في وضعية االستفاقة �
أمكن،  � إن  النزيف،  مصدر  تحديد  يجب  النزيف: 

وإيقافه عن طريق الضغط على مكان النزف
الصدمة: إذا كان سبب الصدمة هو النزيف أو فقدان  �

السوائل واألمالح
العينين  � حدقة  تفاعل  تقييم  يجب  الرأس:  إصابات 

ومستوى الوعي عند المصاب
المصاب  � نقل  يجب  الفقري:  العمود  إصابات 

بالوضعية السليمة
كسور الصدر، الفخذ، والساق �
جروح البطن المختلفة �
الحروق بأنواعها وبدرجاتها �
التسمم بأنواعه �



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)االسعاف االولي واالنقاذ في المؤسسات الصناعية ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


