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تختلف اإلسعافات األولية باختالف مكان اإلصابة 

:
ً

لذلك سوف نذكر  األكثر شيوعا
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ي�صح ع�د اإلصابة باتباع برتوكول معين يعرف
: "PEACE & LOVE" بـ

اإلسعافات األولية إلصابات التواء المفصل، التمزق

العضلي و إصابات المفاصل:
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Protection الحماية :P 
 أي إيقاف ال�شاط عل� الفور و حماية الجزء المصاب من التلف اإلضاف�.

Elevation الرفع:E 
رفع الجزء المصاب لمدة ٢٤-٤٨ ساعة 

وعدم استخدام الحرارة ف� اول ٢٤-٤٨ ساعة.

Avoid Anti-inflammatories
 A: تجنب مضادات اإللتهاب

ً
 الن ذلك سوف يقلل من شفاء الم��قة المصابة وايضا

ابتعد عن استعمال الثلج عل� الم��قة المصابة .

Compression الضغط :

البدء بالرباط من أسفل م��قة اإلصابة ببضع س�تيمترات.
 لف الرباط باتجاه األعل� لف حلزو�� متصاعد.

.
ً
البدء بالضغ� القوي بعدها يخفف الضغ� تدريجيا

 التأكد من لون الجلد وحرارته للتأكد من عدم الضغ� عل� عصب او شريان.

تع�� ضغ� الم��قة المصابة بالرباط، ال�ريقة الصحيحة لرب� الرباط:
.1
.2
.3
.4

 C 

Education  التعليم:E 
  و�ع�� بذلك ان جسم اال�سان المصاب يعرف األفضل و يجب

االبتعاد عن استعمال العالجات الغير فعالة و االختبارات ال�بية الغير
مهمة و بذلك �م�ن ال�بيعة لتلعب دورها بالعالج .



@
Sp

ta_Media
  

Load الِحمل :L 
 دع األلم يقودك ال� الرجوع التدريج� لممارسة ال�شا�ات ال�بيعية

 ودع جسمك يخبرك مت� يم��ك زيادة الحمل بش�ل امن.

Optimism التفاؤل :O 
َف العقل للشفاء األمثل عن �ريق اإليجابية و الوثوق بال�فس.  َكي�

Vascularization  األوعية الدموية :
اختر األ�ش�ة الت� ال تسبب األلم و تزيد من تدفق الدم ال� الم��قة المصابة

الت� ف� �ور االستشفاء.

 V 

Exercises  التمرينات:E 
  استعد الحركة و القوة عن �ريق �هج االستشفاء ال�ش� بالتمارين الرياضية.



@
Sp

ta_Media
  

اإلسعافات األولية لنزيف االنف:

أوقف ال�شاط الرياض�. 
الجلوس مع تقديم الراس لألمام.

الضغ� عل� الم�خرين والت�فس عن �ريق الفم. 
البقاء عل� الضغ� لمدة ال تزيد عن ١٠ دقائق. 

 اإلسعافات األولية لخلع او كسر السن:

ش�ف السن المخلوع او الم�سور بالماء او الحليب ورؤية �بيب االس�ان.
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إصابات الرقبة والظهر. 
كسر العظام إصابات الرأس والوجه. 

إصابات العين. 
إصابات الب�ن. 

فقدان الوع� لمدة �ويلة. 

اإلصابات التي تستدعي االتصال باإلسعاف هي:


