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 تحذير 
 

 جت ع األع ال ال تعلقة باأللغام والنظر ب ا والتعليق علي ا. وعلى الرغم  ن أن ا  ليستتتتخا  ايتم توزيع هذه الوثيقة 
هذه وال عايير. هذه    اثلة بشتتتال ا لل عايير الاولية لاع ال ال تعلقة باأللغام،  أن أن ا أ تشتتتانل جز ال  ن ستتتلستتتلة 

ل لا عرضة للتغيير  ن اون  شعار وأ يجوز اإلشارة  لي ا بوصف ا هي الوثيقة  ال تعلقة باأللغام. ع ال عيارال اوليا
 

يُرجى  ن  ستتتل ي هذه الوثيقة أن يقان وا  خطارال ب ح وقوب برا اا اأختراذ ذاا الصتتلة باإلضتتافة  لى الوثا ق 
 ونستتتتتختتتة عن تتتا على mineaction@un.orgالتتتااع تتتة وتعتلتيتقتتتات تم. يرجى  رستتتتتتتال التتعتلتيتقتتتاا علتى 

imas@gichd.org. 
 

ل بقار اإل اان. يج  أن   ان وقا استتتُ   وتوى هذه الوثيقة  ن  علو اا  فتووة ال صتتار وتم التوقق  ن صتتوت ا تقنيا
يجب أن يدركوا دائماً و ياون ال ستتتخا ون على بينة  ن هذا القيا عنا استتتخاام ال علو اا الواراة في هذه الوثيقة.

 .سميةهي ليست توجيهات رو ،هذه الوثيقة ليست سوى وثيقة استشاريةأن 
 

mailto:mineaction@un.org
mailto:imas@gichd.org
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 تمهيد 
 

ويُعتبر ال تعلقة باأللغام لاغراض اإلنسانية.  األع الباست رار في  جال  التشغيليةة واإلجرا اا ي   ارساا اإلاارالتتطور 
ل  ن أجل تعزيز    التوسيناا جرا    ،  جاياة  ا تانولوجيااعت اا    عنالتغييراا    تنتجوقا  .  السال ة واإلنتاجيةوالتغييراا ضروريا

ال شاريع والبرا ج   ال ستخلصة  ن الخبرة ال ياانية والاروس ااستجابة لت ايا جايا يطروه لغم أو ذخيرة  تفجرة، وعن  أو
 في الوقا ال ناس .   ال ستخلصةاة هذه التجربة والاروس وينبغي  شار  ،باأللغام لاع ال ال تعلقةاألخرى 

 
ة لتباال الخبراا والاروس ال ستخلصة  ن خالل ج ع وتصنيف ونشر   توفنر ال ذاراا التقنية لاع ال ال تعلقة باأللغام  نصن

ل ال ة، أ سين ا تلك ال تعلقة بالسال ة واإلنتاجية. وتا ن  ذاراا التقنية ال سا ل  ال علو اا التقنية وول  واضيع بوث    ن
ة الواراة في ال عايير الاولية لاع ال ال تعلقة باأللغام )  (.IMASوال باائ العا ن

 
هي تستنا  لى الخبراا الع لينة وال علو اا ال تاوة  تستنا ع لية صياغة ال ذاراا التقنية  لى ع لية  نتاج و وافقة سريعة. و

ل.  ع  رور الوقا،   ، في وين  ع ال ال تعلقة باأللغاملابعض ال ذاراا التقنية لتصبح ب ثابة  عايير اولية  تم "ترقية"  ت قا  علنا
 أو استُبالا ب علو اا أاثر وااثة.  لم تعا ذاا صلةي ان وذف بعض ا اآلخر في وال 

 
شرط قانوني يلزم   ال ذاراا التقنية ليسا وثا ق قانونية، وأ وتنى  عايير اولية لاع ال ال تعلقة باأللغام. وليس هناك  ن

بقبول ال شورة ال قا ة في ال ذارة التقنية. ف ي استشارية بوتة و ص  ة فقط أستا ال ال عرفة التقنية أو لتوفير ال زيا  ن  
 التوجي اا بش ن تطبيق ال عايير الاولية لاع ال ال تعلقة باأللغام.  

 
لاغراض اإلنسانية بتج يع ال الوظاا التقنية بنا ل على طل  اا رة األ م   زالة األلغام ألنشطة  يقوم  راز جنيف الاولي

ل لل جت ع الاولي ال عني باألع ال ال تعلقة باأللغام. ويتم نشرها على ال وقع اإللاتروني   ال تواة لاع ال ال تعلقة باأللغام اع ا
 (.www.mineactionstandards.orgلل عايير الاولية لاع ال ال تعلقة باأللغام )
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 مقدمة 
 

الوان األانى  ن  تطلباا اأستعااا للطوارئ الطبية خالل ع لياا   10.40يواا ال عيار الاولي لاع ال ال تعلقة باأللغام 

 نذ أن   10.40األع ال ال تعلقة باأللغام. لان لم تتم  راجعة ال وتوى السريرح لل عيار الاولي لاع ال ال تعلقة باأللغام 

في الافا اا السريرية التي يبرهن عن ا بارزة  تتيح العباراا ال ستخا ة ال جال أختالفاا  ، و2004ت ا صياغته في العامن  

 ال وظفون الطبيون. 

 

ه، يسعى ال شغنلون بشال  تزايا   ر قطاذ األع ال ال تعلقة باأللغام ون ون توجي اا أاثر ش ولية    الوصول على    لى في ظلن تطون

تقان اا   2004للسياب، ي ان ل م أن يستناوا  لي ا لتقييم  وظفي م وتاريب م. باإلضافة  لى ذلك، واثا  نذ العامن  ةو ناسب 

أ ، وأ بان  ن ا ج ا في ال  ارساا  وصول  لى ال ستشفيااال اا قبل اأنفجار  صاباا اارة ا  ف و ية في  سريرية وتوون

ل.  اانوال باائ التوجي ية الطبية لاع ال ال تعلقة باأللغام ويث ا أنس  وويث ا   ذلك ع ليا

 

لرعاية   ل  ارساا الوالية وت اف هذه ال ذارة التقنية  لى توفير  شورة  ضافية تختص بالسياقاا ال عيننة، وهي تستنا  لى ا

، وتتعلق هذه ال شورة بتوفير التغطية الطبية ال ناسبة ض ن سياب األع ال ال تعلقة  ال صابين قبل وصول م  لى ال ستشفى

 الاعم الطبي لبرا ج األع ال ال تعلقة باأللغام.  باأللغام والتي ي ان استخاا  ا لتقييم وتوويا 

 

 لجنة الرعاية التاتياية الطار ة لإلصاباا تستنا هذه ال ذارة التقنية بشال ر يسي  لى ال باائ التوجي ية الصاارة عن 

(C-TECC 2016 وهي " ج وعة  ن أفضل ال باائ التوجي ية ل عالجة ،) عالية ال خاطر  ا قبل  في بي ة  اإلصاباا

القواا األ رياية والقواا العسارية  التي استخلصت ا  وس الطبية األساسية  ال ستشفى. وتستنا هذه ال باائ التوجي ية  لى الار

ة بالسانان  ة ال اضية  ن النزاذ. وهي  عانل  15الوليفة على  رن السنواا الت على النوو ال ناس  ل عالجة الواجاا الخاصن

 ال انيين و  ارساا الخا اا الطبية الطار ة ال انية". 
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  النطاق  .1

الرعاية ال وصى    أنشطة   ونطاب ال  ارساا وتسلسل توفر هذه الوثيقة  باائ توجي ية وول الافا اا السريرية ال وصى ب ا،  

ال باائ الواراة  ب ا لاافة ال وظفين ال عنيين في ع لية اأستجابة للووااث. وت ا صياغة هذه الوثيقة لقرا ت ا باأقتران  ع 

 ولتا لت ا.  10.40علقة باأللغام اولي لاع ال ال ت في ال عيار ال

 

ينبغي أن ي انن استخاام هذه الوثيقة  شغلي األع ال ال تعلقة باأللغام  ن توسين فعالية اأستجاباا الطبية لإلصاباا الصاا ة  

 وتوفير أااة لتقييم واجاا التن ية الشخصية لل وظفين.

 

 المراجع  .2

قا  ة بال راجع ال عيارية. ال راجع ال عيارية هي وثا ق    ة يشار  لي ا في  "  الُ عنون "ال راجع ) عيارح(  ترا في ال لوق أ
ا  ن أواا   ال ذارة التقنية ههذ  . ا وتشال جز ل
 

ا   وول ايفيةترا التوصياا   تصنيف  زواح الرعاية في جاول ال لوق  : ) عال ي( الافا ة السريرية بوس   ستوى  زون
ا الخا ة، وال لوق ا: ) بالغي( أ وة األاوية ال وصى   الخا ة، وال لوق ج: ) بالغي( اإلل ام بال عااا بوس   ستوى  زون

 ب ا.
 

ر الط  العسارح ال عاصر والتي   قاأا  ضافية وول في "ال لوق ه: ) بالغي( ال راجع" ا ا ترا  ال باائ   تستنا  لي اتطون
 . C-TECCالتوجي ية لت

 
 

 المصطلحات والتعريفات واالختصارات  .3

ال ساه ة في  ت تع بالقارة على ة ت طبي    نش ة لى ( CASEVAC Destination)يشير  صطلح "وج ة  جال  ال صابين" 
ة  والة ال صا   جعل ل  ا  ستقرن على  جرا  التاخالا  ة قاار  نش ةصا ية نقل ا  لى تستوج  واأا اإلصاباا ال.  ثالل: غالبا

تت اشى وج ة اإلجال   طفيفة. ينبغي أن ال صاباا اإلعيااة  ولية قا تافي لرعاية الجراوية الطار ة ذاا الصلة، في وين أن 
 لاي تستوفي تعريف " وج ة  جال  ال صابين" ال ناسبة.  ال صا  ووالة   ةالُ ختارة بشال  ناس   ع اإلصاب 

 
ا الرعاية"  لى ال وظف العا ل في  نظ اا األع ال ال تعلقة باأللغام وال خون  ل تقايم الرعاية الطبية  يشير  صطلح " زون

ة بالسياب ض ن نطاب   ارسات م ال واا  الرعاية األساسية"  " قامن . وي ان تصنيف  زواح الرعاية على الشال التالي:  ةالخاصن
(BCP ( "قانم الرعاية ال توسطة " ،)ICP ( "قانم الرعاية ال اياة " ،)ECP .) 
 

ا الرعاية على  جرا  تاخل طبي  عينن على نوو آ ن وفعال. ويتم الترايز   يشير  صطلح "الافا ة السريرية"  لى قارة  زون
 السابقة.  هبغض النظر عن ش ااات الفرا افا ة  بالتالي يج  برهنة، على األاا  الفعليأاثر 

 
لرس ي، ويوظى باعم سلطة أو هي ة رس ية وطنية  يشير  صطلح "ال  ني الطبي"  لى ال وظف الذح خضع للتاري  الطبي ا

الرعاية   أو اولية  عترف ب ا. ال وظفون الطبيون هم الووياون الذين يت تعون بال عرفة والخبرة الاافيتين لتسلنم اور " قانم
  وظفو اإلسعاف، وال  رضون، واألطبا ،  لخ. ال اياة"،  ثالل: 

 
ى اافة اإلجرا اا الُ تخذة لنقل و عالجة الج ة ال صابة  ن  وقع  (  لCASEVACيشير  صطلح " جال  ال صا " ) 

 اإلصابة ووتى تسلي ه  لى وج ة  جال  ال صابين. 
 

ة تط ير أو على  قربة شاياة  ن  ال عينن )يشير  صطلح " نطقة ال عالجة الطبية"  لى ال وقع  أو ال واقع ال عيننة( ض ن    ن
ة تط ير  واضح وآ ن، وفي ا  ا يافي  ن ال ساوة لتوفير الرعاية الطبية الطار ة بشال  ي ان الوصول  لي ا على نوو    ن
عرقلة. وث ة العايا  ن ال صطلواا في  جرا اا التشغيل القياسية التي تُستخام لإلشارة  لى  نطقة الرعاية    أح  آ ن و ن اون

،  الرعاية الطبية"، أو "النقطة الطبية"  وقعا أطلق علي ا  ن تعابير  ثل "الطبية، لان ا تشير ج يع ا  لى الشي  نفسه،    
  لخ.
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 االمتثال  .4

"ينبغي" و"ي ان" لإلشارة  لى ارجة اأ تثال ال قصواة. ويتوافق هذا اأستخاام  تان في هذه ال ذارة التقنية، تُستخام العبار
 .لل عايير )أيزو( و رشااات ا ع اللغة ال ستخا ة في  عايير ال نظ ة الاولية 

تستخام ال ة "يج " لإلشارة  لى ال تطلباا والطرب وال واصفاا الواج   في ال عايير الاولية لاع ال ال تعلقة باأللغام، 
في ال ذاراا التقنية، لان نظرال  لى  وضوذ هذه ال ذارة    العبارة. وأ تُستخام عااة هذه  تطبيق ا  ن أجل التالؤم  ع ال عيار

 . أه ية بعض التوصياا ب اف عام التقليل  نالتقنية، تستخام "يج " 

فتُستخام  ي ان" ، في وين أن عبارة "لإلشارة  لى ال تطلباا أو األسالي  أو ال واصفاا ال فضلةتُستخام عبارة "ينبغي" 
 . ال  انة اإلجرا اا لإلشارة  لى الطريقة أو  ج وعة 

 الرقابة السريرية  .5

ل يُعنى بايفية توفير الأن تضع  نظ اا األع ال ال تعلقة باأللغام  طارال ينبغي    بصورة رس ية  رقابة السريرية ال نظ ة عيننا
 اإلاارح التشغيلي.  هيال اض ن 

 نظ اا األع ال ال تعلقة باأللغام  ن اإلشراف على  زواح   بشال أفضل   ن ش ن توفير رقابة سريرية  نظ ة أن ي انن
 على:  ت مواع  م  ن خالل توسين قار ال نتشرين الرعاية

I) ل   جرا  تقيي اا للواجاا الطبية على  ستوى البرنا ج وال ستوى العال ي  ؛في آٍن  عا

II) التواصل  ع سلطاا الصوة الوطنية والتنسيق  ع ا؛ 

III) ارساا السريرية الااخلية ال ستناة  لى ال علو اا وال وافظة علي ا؛تاوين ال باائ التوجي ية لل   

IV)   ل للقوانين والقواعا الوطنية وال باائ التوجي ية لل  ارساا تاري   زواح الرعاية ال نتشرين وتقييم أاا  م وفقا
 السريرية الااخلية؛ 

V) جرا  أنشطة ض ان الجواة الااخلية لخطط و جرا اا اأستجابة للووااث؛  

VI)  .ج ع سجالا الووااث الااخلية وتقيي  ا لتقايم ال علو اا الالز ة لل  ارساا القا  ة على األالنة 

اا ب اف توقيق ال ستوى ال ناس   ن الرقابة السريرية، ينبغي أن تُشرك  نظ اا األع ال ال تعلقة باأللغام ال  نيين بالتاريب 
 على أساس استشارح. والخبرة ذاا الصلة وال ناسبة على أساس التوظيف أو 

 
 الكفاءات السريرية  .6

ة واإلل ام بال عاناا إلاارة اإلصاباا ال توقعة  الافا ة السريري   التوصياا وول   توضح الجااول في ال الوق " " و"ج" و"ا" 
ي ان أن يستعينوا ال  شغلي األع ال ال تعلقة باأللغام  طارل وال تاررة في خالل ع لياا األع ال ال تعلقة باأللغام، ا ا توفر 

 وتوايا التن ية والتاريباا التي يوتاجون  لي ا. العا لين  ع م به لتقييم القارة السريرية ل زواح الرعاية 

الذح    الفرا  ال اياة، يج  على التاري  ال قانم أن ي انن  و أال توسطة    و أ زوا الرعاية األساسية    ةوب اف الوصول على ش اا
في جااول ال ولق "أ" و" " و"ج"، وأن يتم تقيي  ا عليه القيام ب ا وال وااة    يخضع له  ن  جرا  اافة الافا اا التي "ينبغي"

 بشال رس ي، و)عنا اأقتضا (، التوقق  ن ا  ن قبل السلطاا ال ولية. 

بال ستوى    يت تعون  لذين يع لون ا زواح رعايةج يع  وظفي ا ا  أنيج  على  نظ اا األع ال ال تعلقة باأللغام أن تتوقق  ن  
  تطلباا ال نظ ة.  ب ا يلبنيال ناس  الذح يت اشى  ع اورهم و

 التدريب والتقييم  6.1

أن   أن أنه ينبغي علي ا .  اثف أ تت تع  نظ اا األع ال ال تعلقة باأللغام في العااة بالقارة على توفير تاري  طبي رس ي 
تاريباا وتقيي اا ع لينة لاافة الافا اا الفراية ال شار  لي ا بت"ينبغي"، ويث ترتبط ب ستوى  قانم الرعاية    جرا تت انن  ن 

" و"ا". وفي العااة تُقانم هذه القارة على  جرا  التاري  والتقييم  ن قبل  ج" و"  اول ال الوق "، وا ا يرا في جاال نتشر
ل أن يقان  ا  صار خارجي.   ال  نيين الطبيين أنفس م الذين يقو ون بالرقابة السريرية، لان ي ان أيضا
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 الكفاءة السريرية  المحافظة على 6.2

او الرعاية الذين ياع ون ع لياا التط ير  ن تراجع   ارات م. باإلضافة  لى  تذاير اا تاريب توفير ي ان أن يعاني  زون
ن سريرح بوسن نينة، يوصى ويث ا   ناوراا  نتظ ة إلجال  ال صابين تش ل و جرا   ال عارف  واااة لإلصاباا  ع  اون

 باأللغام السعي لترتي  أ اان اإليااذ السريرية ال ناسبة ض ن  رافق الرعاية الصوية. أ ان ل نظ اا األع ال ال تعلقة 

 مستويات مزودي الرعاية .7

  زواح الرعاية في األع ال ال تعلقة باأللغام على الشال التالي: ي ان تصنيف 

I)  زون ( او الرعاية األساسيةBCPs ) 

II)  زون ( او الرعاية ال توسطةICPs ) 

III)  او  زون( الرعاية ال اياةECPs ) 

  زّودو الرعاية األساسية م 7.1

ا الرعاية األساسية.   ينبغي تاري  ج يع ال وظفين ال ياانيين ال عنيين ب نشطة ال سح والتط ير  لى  ستوى  زون

الرعاية  ( الافا اا السريرية ال وصى ب ا ل زواح C-TECC 2016لجنة الرعاية التاتياية الطار ة لإلصاباا )تواا 
"  لوزارة األ ن الااخلي األ ريايةوقف الا ا   باارة "األساسية  ن خالل "ال باائ التوجي ية ل زواح الرعاية األولية" و 

(DHS 2018 .) 

 مزّودو الرعاية المتوسطة  7.2

ا   ينبغي تاري  الشخص )أو األشخاص( ال عينن ال سؤول عن اأستجابة الطبية الطار ة األولية الرس ية  لى  ستوى  زون
سين اوتياطيين أو أن يؤاوا اورال  الرعاية ال توسطة. وي ان أن   او الرعاية ال توسطة بصفت م  وظفين طبيين  ارن يع ل  زون

ل في ع لياا التط ير اليو ية.     زاوجا

ا واوا على األقلن للرعاية ال توسطة. وفي الواأا التي  ت نبغي أن ي  ت انن اافة فرب ال سح والتط ير  ن الوصول  لى  زون
ا رعاية  توسطة واوا أن يوفنر التغطية الطبية ألاثر  ن   يع ل في ا العايا  ن الفرب على  قربة  ن بعض ا، ي ان ل زون

او الرعاية افريق واوا.  س   ض نل توسطة الذين يقان ون التغطية الطبية ألاثر  ن فريق واوا ينبغي نشر  زون اور  ارن
في  وقع يس ح ل م اأستجابة ألح  ن الفرب ال ش ولة في تغطيت م ض ن الوقا ال واا  ن قبل   يتواجاوااوتياطي، وأن 

  جرا اا التشغيل القياسية لل نظ ة. 

ال  نيين الطبيين ال وليين بشال تلقا ي  عايير الافا ة السريرية ال وصى ب ا  يلبي ج يع ه لن م أن وف أن ياون  ن ال ينبغي 
 ل زواح الرعاية ال توسطة. 

اح رعاية  توسطة.  ل بصفت م  زون  ويوصى تاري   وظفي التط ير ذوح القارة اإلشرافية أيضا

افي وال عام وجوا  سين وفي وال ت اية  زون ل في  الرعاي  ح أح  وظفين طبيين اوتياطيين  ارن ة ال توسطة اورال  زاوجا
أعضا   ن  وظفي التط ير  لى  ستوى  زوا الرعاية ال توسطة،    4، يوصى بتاري  عضو  ن أصل  ةالتط ير اليو ي ع لياا  

ا  ن للرعاية ال توسطة في اافة ال  ام. ي ن اثن ي وبوجوا على األقلن  زون

الافا اا السريرية ال وصى ب ا ل زواح الرعاية ال توسطة  لى "ال باائ التوجي ية لل ستجيبين األوليين ذوح واج   تستنا 
ف" الصاارة عن  و"ال باائ التوجي ية لرعاية  (، C-TECC 2016لجنة الرعاية التاتياية الطار ة لإلصاباا )التصرن

 (. 2004للخبرا  غير ال تخصصين )ال نظ ة العال ية للصوة  اإلصابة األساسية" الصاارة عن  نظ ة الصوة العال ية

 مزّودو الرعاية المديدة  7.3

ا الرعاية ال اياة"  لى ال  نيين الطبيين ذوح الخبرة الذين خضعوا لتاري  طبي   صلة تعترف    حذرس ي  يشير  صطلح " زون
اح الرعاية ال توسطة. وة طبية وطنية، وبالتالي يت تعون ب عارف  لطبه س    ارساا  عززة وأاثر ش ولية  ن  زون

اح الرعاية ال اياة:   في  ا يلي توجي اا وول نشر  زون
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I)   ا رعاية  اياة لاعم الفرب التي تع ل في ا  ال ينبغي النظر باأستعانة ب زون ظروف ويث يرجح أن يوسنن توفير  زون
 رعاية  اياة نتا ج اإلصاباا. 

ا رعاية  اياة  برر  ثر  جرا  تقييم ااخلي لإلصاباا و/أو ال ضاعفاا   (أ في وال وااا  نظ ة  ا أن تواجا  زون
ر ا رعاية  اياة على نوو ي اننه  ن   ،ةالالوقة ال توقعة وال تصون ينبغي على ال نظ ة أن تسعى  لى نشر  زون

 لقا  ال صا  في الطريق ض ن   لة  عقولة  ن الوقا. 

"  BLS/ALS لى "ال باائ التوجي ية لل زواين الطبيين  الافا اا السريرية ال وصى ب ا ل زواح الرعاية ال اياةتستنا 
  اإلصابة"ال باائ التوجي ية لرعاية (، وC-TECC 2016لجنة الرعاية التاتياية الطار ة لإلصاباا )الصاارة عن 

( )ويث ا اان  2004األساسية" الصاارة عن  نظ ة الصوة العال ية للخبرا  غير ال تخصصين )ال نظ ة العال ية للصوة 
ل للسياب   JRCALC(، وال باائ التوجي ية لل  ارساا السريرية لل ساعاين الطبيين ) ا قبل الوصول  لى ال ستشفى ناسبا

2016 .) 

 إجالء المصابين وتسلسل أعمال الرعاية  .8

ال صا   لى أعلى وان   ان  ن خالل الورص على  خراج ال صا    نجاةت اف ع لية  جال  ال صابين  لى زيااة قابلية 
 ، و عالجته، و جال ه  ع  اارة في الوقا نفسه ال خاطر السياقية ذاا الصلة. سريعةبطريقة فعالة و

ابين  نظرال  لى التغييراا السياقية طوال  ختلف  راول الجاول الز ني إلجال  ال صابين،  ن ال فيا تقسيم ع لية  جال  ال ص
  راول  ختلفة، ولالن  ن ا  تطلباا خاصنة لرعاية ال صا :  3 لى 

I)  اإلخراج  ن ال نطقة الخطرة 1ال رولة : 

II)  الرعاية في ال وقع 2ال رولة : 

III)  الرعاية خالل النقل 3ال رولة : 

 : اإلخراج من المنطقة الخطرة 1المرحلة  8.1

األولى لع لية  جال  ال صابين، وتغطني اافة األنشطة ال نجزة  ن نقطة  يشانل  خراج ال صا   ن ال نطقة الخطرة ال رولة 
 اإلصابة ووتنى  يصال ال صا   لى  نطقة الرعاية الطبية. 

آ ن  لى ال صا  أو  بشال  فريق اإلنقاذ ال ارن  وصول  ن ال نطقة الخطرة  لى  تاوة وتولى األولوية في  رولة اإلخراج 
 و ن ثم  خراجه بسرعة ونقله  لى  نطقة الرعاية الطبية. لطريق آ ن للوصول  ليه،  فتوه 

ستوج   عالجة تتخطى نطاب  ت  نظرال  لى  واواية ال ساوة اآل نة في   راا التط ير، و اراك أن العايا  ن اإلصاباا
ة غير ال رتبطة بالوقا،  ثالل: وضع الض اااا   بين على تزويا الرعاية األساسية واألنشطة ال   ن  وظفي التط ير ال ارن
ك، وأ يج  القيام ب ا قبل  رولة الرعاية في ال وقع التي ياون في ا ال صا  توا   وتثبيا الع وا الفقرح ل نعه  ن التورن

 ال اياة في  نطقة رعاية طبية واسعة ب ا في الافاية.  وأ ال توسطة الرعاية   زوا راقبة 

ا الرعاية ال توسطة أو ال اياة أن   ل، ي ان ل زون وفي بعض الواأا التي توااها  جرا اا التشغيل القياسية، وويث ا ياون آ نا
يلتقي بفريق اإلنقاذ قبل نقل ال صا   لى  نطقة ال عالجة الطبية لتفويض و/أو ال ساعاة بتوفير الرعاية لل صا  في خالل  

 طرة.   رولة اإلخراج  ن ال نطقة الخ 

اقا ق  ن با  اأستجابة   5ينبغي على فريق اإلنقاذ أن يسعى  لى  ن ا   رولة اإلخراج  ن ال نطقة الخطرة في غضون 
 للوااث. 

ل توقيق هاف الت  ل للوصول  لى ال صا ، و/أو الواأا   5قا أ ياون   انا اقا ق في الواأا التي تستوج  تط يرال  اثفا
 أو اأعتباراا التاتياية.  األخطار الاي يا ية أو البيولوجية أو اإلشعاعية أو النووية ،  ثل  طار أخرىأخ   أوأل  اارة التي تستوج   

ل تطبيق  باائ ال نطقة الخطرة على الووااث التي توصل خارج نطاب   ام التط ير،  ثالل تصاام   راباا،  الوينبغي أيضا
 ويث قا ت نع أخطار ذاا صلة  ثل اناأذ وريق أو زو ة سير التوفير اآل ن للرعاية في  وقع اإلصابة أو على  قربة  نه. 

 رولة "رعاية الت ايااا ال باشرة"   ن ال نطقة الخطرة  لى نطاب الرعاية خالل يستنا نطاب الرعاية خالل  رولة اإلخراج 
 (. C-TECC 2016) ال باائ التوجي ية للرعاية الطار ة ض ن 
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 : الرعاية في الموقع 2المرحلة  8.2

ال نجزة  ن لوظة وصول  تشانل الرعاية في ال وقع ال رولة الثانية  ن ع لية  جال  ال صابين، وهي تغطي اافة األنشطة 
 نقل. لالُ صا   لى  نطقة ال عالجة الطبية ووتنى تو يله واللوظة التي ياون في ا جاهزال ل

اح الرعاية ينبغي على  الواضرين أن يسعوا  لى  ن ا   رولة الرعاية في ال وقع، و جرا  تقييم شا ل لل صا ،   زون
اقيقة  ن استالم ال صا  في   15ل على  نصة اإلخراج، في غضون شاياة الت ثر بالوقا، والتو ي والتاخالا السريرية 
  نطقة ال عالجة الطبية. 

اح الرعاية في ال وقع، بالتالي أ ينبغي تضييع الوقا إلنجاز   تستوج  اإلصاباا الصاا ة  عالجة تتخطنى نطاب  زون
بشال  عقول و نجازها بشال ع لي خالل ع لية النقل.   جيل االتاخالا السريرية غير شاياة الت ثير بالوقا والتي ي ان ت 

 والواأا التي ياون في ا وقا اإلجال  قصير.  ثر بالوقا وهذا في بالغ األه ية في الواأا شاياة الت 

ة غير   اح الرعاية ال وجواين  جرا  تاخالا    ن تش ل اأستثنا اا ل ذه ال باائ التوجي ية الواأا التي ي انن في ا عاا  زون
ل  أ  ؛ والواأا التي  ع بعض ا  ت ثرة بالوقا بالتزا ن ل  ت ثرتُعتبر في ا  صاباا ال صا  ووالته وضعا ل طار ا بالوقا؛   ال  طبيا

و/أو الظروف التي تش ل وجوا عوا ق في سلسلة  جال  ال صابين ) ثالل: تعني أوقاا استجابة  نصة اإلجال  الجوح أن  
ل على وقا الوصول  لى وج ة  جال  ال صابين ال ناسبة(.   ت ايا  رولة الرعاية في ال وقع لن يؤثر سلبا

هذه التوصياا في عين اأعتبار سيعقا ويؤخر التج يز والنقل  لى  رفق الجراوة، وهو أ ر ضرورح   ن عام القارة على أخذ  
 إلاارة بشال قاطع اإلصاباا الصاا ة. 

 لى نطاب الرعاية خالل  رولة "رعاية الت ايااا غير ال باشرة"   ʹ رولة الرعاية في ال وقعʹنطاب الرعاية خالل يستنا 
(، وال باائ التوجي ية لل  ارساا السريرية  C-TECC 2016, 2017) ض ن ال باائ التوجي ية للرعاية الطار ة 

 (. JRCALC 2016لإلصاباا الطار ة )

 الرعاية خالل النقل : 3المرحلة  8.3

ال رولة الثالثة والن ا ية في ع لية  جال  ال صابين، وهي تش ل اافة األنشطة ال نجزة  ن لوظة  تشانل الرعاية خالل النقل 
 تو يل ال صا  للنقل ووتى وصوله  لى وج ة  جال  ال صابين ال ناسبة. 

اح( الرعاية ال وجواي  ا )أو  زون ن أن  أ ينبغي أن تتوقف الرعاية السريرية خالل  رولة نقل ال صا ، وينبغي على  زون
ة و عااة تقييم والة الُ صا  والفعالية   يقان وا الرعاية ال ناسبة في خالل  رولة النقل،  ع الترايز على ال راقبة ال ست رن
ل فرصة إلاارة أح واأا  تبقية غير  ت ثرة   ل. وتوفر  رولة الرعاية خالل النقل أيضا ة للتاخالا التي أجريا سابقا ال ست رن

 ل  رولة الرعاية في ال وقع. بالوقا تم ت جيل ا خال 

ال باائ  لى نطاب الرعاية خالل  رولة "رعاية اإلجال " ض ن  ʹخالل النقل  رولة الرعاية ʹنطاب الرعاية خالل يستنا 

(، وال باائ التوجي ية لل  ارساا السريرية لإلصاباا الطار ة  C-TECC 2016, 2017) التوجي ية للرعاية الطار ة
(JRCALC 2016  ،)غير ال تخصصين ) نظ ة الصوة    وال باائ التوجي ية لرعاية الواأا الصاا ة األساسية لل ساعاين

 (.  2004العال ية 
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 الملحق ب 
 ( إبالغي)

 الرعايةالكفاءات السريرية بحسب مستوى مزّود 
 
 

 الرعاية مستوى مزّود   

مزّود الرعاية   الكفاءة السريرية 
 األساسية 

(BCP) 

مزّود الرعاية  
 المتوسطة 

(ICP ) 

الرعاية  مزّود 
 المديدة 

(ECP) 

 السالمة 

تقييم األولي ل وقع اإلصابة )تاتياية/ واا  ال
 زو ة( الخطرة/ نقاذ/البي ة/الوصول/ 

 ينبغي ينبغي ينبغي

 ينبغي ينبغي ينبغي  عااا الوقاية الشخصية/عزل  واا الجسم 

 ينبغي ينبغي ينبغي  جرا اا  جال  ال صابين

 التشخيص 

ف على   ينبغي ينبغي ينبغي النزيف الاارثي التعرن

  /  تقييم آلية اإلصابة )ب ا يش ل ال واا الخطرة 
 الاي يا ية أو البيولوجية أو اإلشعاعية أو النووية( 

 ينبغي ينبغي ي ان

 ينبغي ينبغي ي ان تصنيف والة ال صا  

 ينبغي ينبغي ي ان (لإلصابة ولي ) سح سريع األ  سحال

 ينبغي ينبغي  الفقرح تقييم الع وا 

 ينبغي ينبغي ي ان تقييم ال ؤشراا الويوية 

 ينبغي ينبغي ي ان ال سح الثانوح 

 ينبغي ينبغي ينبغي التسليم

 ينبغي ينبغي  تسجيل تاريخ ال صا  

 كارثي النزيف الالسيطرة على 

  ارسة الضغط على اإلصابة )بشال  باشر وغير  
  باشر(

 ينبغي ينبغي ينبغي

 ينبغي ينبغي ينبغي  رق ة على أوا أطراف الجسموضع 

 ينبغي ينبغي ي ان تعب ة الجرح 

 ينبغي ينبغي ينبغي وضع ض ااة ضاغطة 

 ي ان ي ان ي ان وضع  رق ة  وصلية 

 ينبغي ينبغي  تقييم ال رق ة/تغيير وضع ا/تبايل ا

 ينبغي ينبغي  الفوص والتثبيا الووضي 

 الهوائية مفتوحةاإلبقاء على المسالك  

تغيير وضعية ال صا  )جانبية/ال يل لا ام/ ا  
 يفضله ال صا ( 

 ينبغي ينبغي ينبغي

  الة الرأس/رفع الذقن )لالستخاام  ع الضغطاا  
 على الصار( 

 ينبغي ينبغي ي ان

 ينبغي ينبغي ي ان   (jaw thrust)   لى الخلف  رفع الفك

 ينبغي ينبغي ي ان األنفية ال سالك ال وا ية البلعو ية 

 ي ان ي ان ي ان ال سالك ال وا ية الف وية البلعو ية 

 ي ان ي ان  ( i-Gelأج زة  سالك ال وا  فوب الولق ) ثالل: 

 ينبغي ي ان  ال ص الياوح 

جراوة بضع الغشا  الولقي والارقي ب ساعاة  
  وسنع

 ي ان ي ان 

 إدارة التنفس 

 ينبغي ي ان  باألاسجينال عالجة 

 ينبغي ي ان ي ان الت وية الياوية 
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أنفاس اإلنقاذ )لالستخاام  ع الضغطاا على  
 الصار( 

 ي ان ي ان ي ان

 ينبغي ينبغي ي ان صيانته ختم الصار وتنفيسه و

 ي ان ي ان  فغر الصار باإلبرة 

 ي ان   جراوة فغر الصار والتشريح الاليل 

 الدموية إدارة الدورة 

القسطار الورياح الطرفي أو ااخل  الوصول عبر  
 العظم 

 ينبغي ينبغي 

الضغطاا على الصار )عام التشايا علي ا في والة  
 (  ة الصا

 ينبغي ينبغي ي ان

الاعم ال تقام للوياة القلبية )ب ا يش ل  عااا  زيل  
 الرجفان( 

 ينبغي  

 ي ان   وضع أنبو  صارح 

 إدارة الكسور 

 ينبغي ينبغي ي ان التجبير

 ينبغي ينبغي  الجرن الفخاح 

 التجهيز والنقل 

 ينبغي ينبغي ينبغي رفع ال صا  وقلبه 

 ينبغي ينبغي ينبغي النقل على النقالة 

ك نع   ينبغي ينبغي ينبغي الع وا الفقرح  تورن

 إدارة إصابة العين 

 ينبغي ينبغي ي ان اإلروا  

 ينبغي ينبغي  تغطية العين

 إدارة الحروق 

 ينبغي ينبغي ي ان تغطية الورب 

 ينبغي ينبغي   عاضة السوا ل 

 إصابات أخرى 

 ينبغي ينبغي  عضاا ولسعاا 

 إدارة الجروح 

 ينبغي ينبغي ي ان تنظيف الجرح 

 ي ان ي ان  غلق الجرح )الجروح الطفيفة فقط( 

 ينبغي ينبغي ي ان تض يا اإلصاباا غير النزفية 

 ي االتزان األيضإدارة 

تقنياا  اارة هبوط ارجة ورارة الجسم/ارتفاع ا 
 ال فرط 

 ينبغي ينبغي ي ان

 اإللمام بالمعدات 

 ينبغي ينبغي ينبغي أنظر ال لوق ج 

 العالج باألدوية 

 ينبغي ينبغي  أنظر ال لوق ا 
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 الملحق ج 
 )إبالغي( 

 الرعاية  بالمعدات بحسب مستوى مزّوداإللمام 

 

 الرعاية مستوى مزّود   

مزّود الرعاية   اإللمام بالمعدات 
 األساسية 

(BCP) 

مزّود الرعاية  
 المتوسطة 

(ICP ) 

مزّود الرعاية  
 المديدة 

(ECP) 

 السالمة 

 ينبغي ينبغي ينبغي قفازاا الفوص 

 ينبغي ينبغي ينبغي نظاراا وا ية 

 ي ان ي ان ي ان التنفس اأصطناعيأج زة وواجز 

 التشخيص 

 ينبغي ي ان   قياس ضغط الام الياوح 

 ينبغي ي ان  الس اعاا 

 ينبغي ي ان   صابيح بؤبؤ العين

 ينبغي ي ان   يزان الورارة 

 ي ان ي ان   قياس الت اسج النبضي 

 ي ان   شاشة  راقبة ال ريض )ال ونيتور( 

 وقف النزيف الحاد 

 ينبغي ينبغي ينبغي لرفع األطراف ال رق ة الشريانية 

 ينبغي ينبغي ينبغي شاش  ضغوط 

 ي ان ي ان ي ان عوا ل اإلرقا  ال وضعي 

 ينبغي ينبغي ينبغي ض اااا ضاغطة 

 ي ان ي ان ي ان  رق ة  وصلية 

 اإلبقاء على المسالك الهوائية مفتوحة

 ينبغي ي ان  ال سالك ال وا ية البلعو ية األنفية 

-OPA/LMA/i)  أج زة  سالك ال وا  فوب الولق 
Gel )لخ  ، 

 ي ان  

 ينبغي ي ان  ل ص الياوح ووااا ا

 ي ان   لوازم بضع الغشا  الولقي والارقي 

 إدارة التنفس 

 ينبغي ي ان  أسطواناا و نظ اا وأقنعة األاسجين 

 ينبغي ي ان  (”ambu-bags“أقنعة  ع ص ام )

 ينبغي ينبغي ي ان األختام الصارية 

 ي ان ي ان   برة فغر الصار 

 إدارة الدورة الدموية 

 ينبغي ينبغي  أطقم اأستخاام 

 ينبغي ينبغي  اانيوأ الوقن بالوريا 

 ي ان ي ان  اانيوأ الوقن في العظام

 ي ان ي ان ي ان  زيل الرجفان 

ف الصار   ي ان   أنابي  و صرن

 ي ان ي ان  قسطر فولي 

 إدارة الكسور 

 ينبغي ينبغي ي ان جبيرة  توافقة 

 ي ان ي ان  جبيرة الجرن 

 التجهيز والنقل 

 ينبغي ينبغي ينبغي نقنالة غير صلبة 

ك الع وا الفقرح   ي ان ي ان ي ان  عااا  نع تورن
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 إدارة الحروق 

 ينبغي ينبغي ي ان ض اااا الوروب 

 إدارة الجروح 

 ينبغي ينبغي  الجرح شرا ح غلق 

 ي ان ي ان  لوازم الخياطة 

 ينبغي ينبغي ينبغي الض اااا والشاش 

 االتزان األيضي إدارة 

 ينبغي ينبغي ينبغي البطانياا
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 د الملحق 
 )إبالغي( 

 قائمة األدوية الموصى بها بحسب مستوى مزّود الرعاية
 

 
 

 سبب إعطاء الدواء ونوعه وطريقة إعطائه 

 الرعاية مستوى مزّود  

مزّود الرعاية  
 األساسية 

(BCP) 

مزّود الرعاية  
 المتوسطة 

(ICP ) 

مزّود الرعاية  
 المديدة 

(ECP) 

 إعاضة السوائل 

% /  ولول رينغر الالاتاتي 0.9ال ولول ال لوي 
   ( Hartmann’s Solution )أو

 ينبغي ينبغي 

ا( طازجام اا ل    ي ان ي ان  )غير  ج ن

 ي ان ي ان   جففة  ج اة بالز ا 

 نزيف داخلي 

 ينبغي ينبغي  و ض الترانياسا يك

 التسكين 

 ينبغي ينبغي   سانن لالم ال توسط أو ال عتال 

 ينبغي ينبغي   سانن لالم الواان 

 ي ان ي ان  نالواسون )ورياح أو في العضل( )عنا اأقتضا ( 

 ي ان ي ان   ضاا القي  )ورياح( )عنا اأقتضا ( 

 مكافحة االلتهاب 

 ينبغي ينبغي  ف وح  ضاا ويوح  

 ينبغي ينبغي   ضاا ويوح بالوريا أو العظم 

 ينبغي ينبغي   ط ر  وضعي 

 العوار 

 ي ان ي ان  األارينالين في العضل 

 ي ان   األارينالين بالوريا أو العظم 

 اإلنعاش 

 ي ان ي ان  األاسجين

 ي ان   العظم األارينالين بالوريا أو 

 العوامل العصبية 

 ينبغي ينبغي  أتروبين في العضل )عنا اأقتضا ( 

 ينبغي   أتروبين بالوريا أو العظم )عنا اأقتضا ( 

 القلب 

 ي ان   (PO/SL)تاانس الصفيواا   ضاا 

 ي ان   SL وسع األوعية الا وية 

 ي ان   العظم أاوية الاعم ال تقام للوياة القلبية بالوريا أو 

 ف نوبة توقّ التخدير الجراحي / 

 ي ان   البنزوايازبيناا

 االتزان األيضي 

 ي ان   ف وح اوز  ااستروز/غلو

 ي ان   ااستروز/غلواوز بالوريا أو العضل 

 الرعاية الصحية األولية 

 ينبغي ينبغي  أ الح تعويض السوا ل )أو اإل  ا ( بطريق الفم 

 ينبغي ينبغي  الف وح  ضاا اإلس ال 

 ينبغي ينبغي   ضاا ال ستا ين الف وح 

 ي ان    ضاا القي  الف وح 

  لوازم اختبار ال الريا والجرعة العالجية الف وية
 ال ال  ة

 ي ان ي ان 

 ينبغي ينبغي ينبغي طارا الوشراا ال وضعي 
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ت سجل التعديال  
 

،  ال ذارة التقنيةتعايالا على هذه الوعنا  جرا   "وس  الواجة".ل راجعة رس ية على أساس ال ذاراا التقنية تخضع 
ل عطى التعايل رق ي  ل به وتاريخ وتفاصيل عا ة ا ا هو  وضح في الجاول أاناه. ا ا يارج التعايل على صفوة غالف    ا خاصا

 الخ".  1ا ج التعايل رقم )أرقام( "  النسخةفي عبارة تظ ر توا تاريخ  ال ذارة التقنية
 

طبعة  آخر جريا قبل تاريخ التي أ. ويتم  اراج التعايالا  ع  جرا   راجعاا ال ذاراا التقنيةي ان  صاار طبعاا جاياة 
 زيا  ن  الووذف  وتوى جاول سجل التعايالا. ويباأ تسجيل التعايالا  رة أخرى وتى يتم  جرا   في النسخة الجاياة

 ال راجعاا. 
 

  باأللغام ال تعلقة لاع ال  الاولية لل عايير اإللاتروني ال وقع على لل ذارة التقنية األخيرة  ال واثة  النسخة  ترا
www.mineactionstandards.org . 
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