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 اإلسعافات تصنيف 

 تحت العناوٌن التالٌة : اإلسعافات فً أحد المصادرصنفت  

 أذٌات وأمراض .  -1

 إنتانات . -2 

 قلبٌة ودورانٌة . -3 

 استقالبٌة . -4 

 عصبٌة وجراحٌة عصبٌة . -5 

 نفسٌة . -6 

 عٌنٌة .  -7 

 تنفسٌة . -8 

 الصدمة .  -9 

 تولٌدٌة . -11 

 بولٌة , ذكورٌة ونسائٌة . -11 

 وفً مصدر آخر صنفت تحت العناوٌن التالٌة : 

 اسعافات قلبٌة , اسعافات تنفسٌة , اسعافات معدٌة معوٌة , اسعافات كلوٌة , الصدمة , اسعافات عصبٌة  

 ,إسعافاتاسعافات عدوائٌة ) إنتانٌة ( , إسعافات عند المرضى اٌجابًٌ اإلٌدز , إسعافات غدٌة صماوٌة   

 نفسٌة وفرط جرعة دوائٌة .دموٌة , إسعافات رثوٌة , إسعافات جلدٌة , إسعافات   

 وٌمكن أن تختلف التصنٌفات باختالف المصادر . 

 

 اإلسعافات حسب المصدر األول هي :

 

 األذيات واألمراض :

 التهاب الزائدة الدودٌة ) ٌؤدي اللتهاب برٌتوان ( . -1 

 رضوض بالٌستٌة ) جروح الحرب ( . -2 
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 الحاالت الحادة من داء كرون ) انسداد , انثقاب ( . -3 

 أن ٌصٌب ت السطحٌة للجهاز الهضمً وٌمكن هو التهاب مزمن لألمعاء ٌصٌب جمٌع الطبقافداء كرون : أما   

 كل الجهاز الهضمً من الفم إلى الشرج وخصوصاً نهاٌة األمعاء الدقٌقة .   

 أسبابه : غٌر واضحة .   

 أعراضه : ألم بطنً وإسهال ) غالباً غٌر مدمى ( , عوارض مثل التهاب الزائدة , ارتفاع بسٌط فً الحرارة ,   

 ألم عند جس البطن , عوارض غٌر معوٌة مثل احمرار العٌن وآالم مفاصل .   

 المصراع الصدري .  -4 

 رضوض الرأس . -5 

 التهاب الكولون الخاطف . -6 

 و المرٌض ٌعانً من آالم شدٌدة فً البطن وٌقدم صورة سرٌرٌة ٌصاحبه انحدار سرٌع فً الحالة السرٌرٌة    

 مشابهة لتسمم الدم والصدمة . ٌحتاج نصف هؤالء المرضى تقرٌباً للجراحة .  

 فرط الحرارة ) خبٌث , ضربة شمس ( . -7 

 هو اضطراب جٌنً ناجم عن التفاعل الحاد لبعض العقاقٌر الدوائٌة المستخدمة عادة  فرط الحرارة الخبٌث   

 رة التخدٌرٌة والمرخٌات العضلٌة , أما أعراضه فهً : نزف ,أثناء العملٌات الجراحٌة الكبرى كما فً األبخ  

 درجة مئوٌة . 4106قتامة لون البول , ارتفاع سرٌع فً الحرارة ألكثر من   

 بة الشمس تتعطل آلٌلت إزالة الحرارة .فً ضر   

 عضة الصقٌع ( .) نقص الحرارة أو -8 

 انسداد أمعاء . -9 

 التهاب بنكرٌاس . -11 

 التهاب برٌتوان .  -11

 تسممات : -12

 غذائٌة . -     

 عضة حٌوان سامة . -     

 فرط جرعة دوائٌة .  -     
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 نباتٌة . -     

 تمزق طحال . -13 

 التهاب مفصل إنتانً .  -14 

 تعفن دم ) انتان دم ( . -15 

 الحروق الشدٌدة )متضمنة الحروق بالسوائل المغلٌة والحروق الكٌماوٌة(. -16 

 إنتانات جروح واسعة .  -17 

 اشتباه بأذٌة نخاعٌة . -18 

 أذٌة دماغ رضٌة . -19 

 رعاف حاد . -21

 فتق نواة لبٌة .  -21 

 سً عصبً مفاجئ أو فقدان سمع مفاجئ قد ٌصبح دائماً ما لم ٌعالج مباشرة . فقدان سمع ح -22 

 

 اإلنتانات :   

 جرثومٌة . -1 

 إنتان األذن )ٌمكن أن ٌحدث مع فقدان سمع حسً عصبً مفاجئ أو فقدان سمع مفاجئ قد ٌصبح دائماً ما لم  -2 

 ٌعالج مباشرة ( .    

 إنتان داء الٌم . -3 

 داء الٌم : هو أحد األمراض التً تسببها بكترٌا تنتقل عن طرٌق لدغة القراد   

 

 وٌعتبر الجلد والجهاز العصبً المركزي والقلب وأعضاء أخرى هً المستهدفة و فً أغلب الحاالت ٌصٌب  
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 فً المرحلة األولى على الجلد مكان القرصة وٌتمٌز بطفح جلدي المرض المفاصل فقط  و ٌظهر المرض  

 نموذجً ٌسمى حمامى مهاجرة تبدأ كبقعة حمراء آخذة بالتوسع فً الوقت الذي ٌبهت فٌه اللون فً مركز 

 اإلصابة تدرٌجٌاً . 

 

 إنتان المالرٌا .  -4 

 ى مصورة أو بالزمودٌوم ٌنتقل عن طرٌقالمالرٌا ) البرداء ( : مرض طفٌلً معدي ٌسببه كائن طفٌلً ٌسم   

 البعوض .   

     

 ٌتسلل هذا الطفٌلً داخل كرٌات الدم الحمراء فً جسم اإلنسان فٌدمرها و ٌترافق ذلك مع مجموعة من   

 األعراض أهمها حمى وتعرق وصداع و غثٌان وقًء و ىالم فً العضالت وبراز مدمى وٌرقان وتشنجات  

 و إغماءات . 

 التهاب اللفافة المنخر .  -5 

 الخمج التنخري المواتً : سببه نوع من العصٌات سلبٌة الغرام تدعى الكلوستردٌا الحاطمة  وهً  منتشرة   

 بشكل واسع فً التراب والبراز . من صفات اإلنتان األلم الشدٌد والفرقعة الغازٌة  وٌنز الجرح المصاب  

 زة .نتحة بنٌة اللون ذات رائحة ممٌ   

 أما التهاب الصفاق النخري لجدار البطن وموات فورنٌٌه فسببه نمط مشترك من العضوٌات الممرضة    



 

6 
 

 هً الكولونٌات والعنقودٌات والمكورات العقدٌة الالهوائٌة والمكورات العقدٌة الهضمٌة .    

 

 موات فورنٌٌه                         

 إنتان داء الكلب . -6 

 ب : مرض فٌروسً ٌسبب التهاب حاد فً الدماغ ٌنتقل عن طرٌق عضة من الحٌوان المصاب داء الكل   

 ٌؤدي للوفاة بمجرد ظهور األعراض إال فً حال تلقً المرٌض الوقاٌة الالزمة .  

 ٌنتقل الفٌروس إلى الدماغ عبر األعصاب المحٌطٌة  و تبدأ األعراض بالظهور بمجرد وصول الفٌروس   

 ؤدي للوفاة خالل عدة أٌام .للدماغ و ٌ  

 من أهم أعراضه رهاب الماء ألن المرضى مصابون بشلل موضعً وغٌر قادرٌن على البلع فٌصابون   

 بتهٌج عند رؤٌة الماء .  

 تنتقل السالمونٌال عن طرٌق الحشرات واألغذٌة والبراز  االنسمام بالسالمونٌال . -7 

  المرٌض عرضة لإلنتانات الجرثومٌة والفطرٌة .حٌث ٌصبح إنتان قلة العدالت .  -8 

 

   

   

 

  


