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 ديالى المحترمجامعة  –  العلومالى / مكتب السيد عميد كلية   

 ًتشاهج اخشٍ )ُكن انســاناً ًأنقز حيـــاج( هثادسج دعوة لرعاية م / 

 

 وصف المبادرة:

ثبٌزشو١ض ػٍٝ رفبد٠ٙب  ِٓ اٌّّىٓٚاٌزٟ فٟ اٌجٍذ ٌٍظشٚف ٚاٌحٛادس اٌّأعب٠ٚخ اٌزٟ حذثذ نتيجة 

ّٕبعجخ ٌٔؾأد ٘زٖ اٌّجبدسح  ٚاالٔغب١ٔخ.اٌزذس٠ت ٚاٌٛػٟ اٌطجٟ فٟ اٌّدزّغ ثّخزٍف اٌزخصصبد اٌؼ١ٍّخ 

 . اٌٝ ا١ّ٘خ أمبر اٌح١بح ٌالٔزجبٖا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ ٌٍمٍت 

 االفشاد، ٔز١دخ ٌإلصبثخ ثحبالدظح١زٙب اٌىث١ش ِٓ  ر٘تٚاٌزٟ  ،اٌّدزّغ ٌىثشح اٌحٛادس فٟٚ

ٚال ٠ّىٓ اعؼبفُٙ ٚإٔمبر  اٌٝ رٛلف ػعٍخ اٌمٍت رؤدٞ ٚاٌزٟ لذ ،ٚاٌغشق ٚثٍغ اٌٍغبْق تخزٕباالزؾٕح ٚاٌ

أِبَ  برعؼٕح١برُٙ، ثغجت لٍخ اٌٛػٟ ٚاٌّؼشفخ فٟ أعظ أمبر اٌح١بح. ٚٔز١دخ ٌحصٛي ٘زٖ االصِبد اٌزٟ 

ثّض٠ذ ِٓ  رفبدٞ رٍه اٌحٛادس ً٘ وبْ ثبإلِىبْ ،فٟ ِٛلف ٚحبٌخ ِٓ اٌح١شح ٚاٌغؤايِغؤ١ٌٚبرٕب 

 اٌزذس٠ت ٚاٌٛػٟ؟

ِجبدسح أغب١ٔخ ٚغ١ٕخ  اٌٝ إغالق٘زٖ االعزفغبساد ٚاالعئٍخ اٌّزؼٍمخ ثٙزا اٌّٛظٛع رمٛدٔب 

الرخبر ٔحٛ اٌّدزّغ  ٚٚاخت أغبٟٔاِش اعبعٟ  ار أٗ ،ح١بح( ٚأٔمزثؼٕٛاْ )وٓ أغبٔب ٌٍّدزّغ اٌؼشالٟ 

)ؽشوخ إٌجط ٌٍزذس٠ت ثؾىً سعّٟ  رجٕزٙب . ٚاٌزٟاٌّفبخئخ اٌحٛادس ِٖثً ٘ز اإلخشاءاد اٌالصِخ

 ٚاٌزط٠ٛش(.

 ؟حياج( ًأنقزها ىي الوثادسج )كن انسانا 

االٔمبر اٌمٍجٟ  اعبع١بدٚرغٍػ اٌعٛء ػٍٝ  ؼ١ٍّخ اٌ رغزٙذف خ١ّغ اٌفئبدٟ٘ ِجبدسح غج١خ ٚ

اٌطبسئخ،  اٌّجبدئ اٌزٛخ١ٙ١خ اٌخبصخ ثبإلٔؼبػ اٌمٍجٟ اٌشئٛٞ فٟ اٌحبالدإخشاء اإلعؼبفبد األ١ٌٚخ ٚٚ

 . اٌّدزّغ ألفشاد غج١خ صح١حخ لبػذح ػ١ٍّخحغت ثشٚرٛوٛي 

 .ثطش٠مخ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ ٚا١ٌّذأٟ طؽشوخ إٌجِذسث١ٓ ِؼزّذ٠ٓ ِٓ رمذَ ٘زٖ اٌّجبدسح ِٓ لجً 

 :ثشاهج التذسيثيحال هحتٌياخ

 :(BLSدًسج االسعافاخ االًليح ًأسس انقار الحياج) 
 .اٌطٛاسئ اٌطج١خٚ اٌّجبدئ األعبع١خ ٌإلعؼبفبد األ١ٌٚخِؼشفخ  -

غٍك ٔبسٞ، ٔض٠ف، وغٛس، صذِبد، ) اٌطبسئخاٌج١ئ١خ  اٌحبالدٚ اإلصبثبداٌزؼبًِ ِغ  -

 رغُّ، اتخزٕبق، حٛادس غبسئخ أتخشٜ(.

 .ٌٍجبٌغ١ٓ (AED) ِٚض٠ً اٌشخفبْاإلٔؼبػ اٌمٍجٟ اٌشئٛٞ  -

 ٌألغفبي (AED) اٌشخفبْٚحذاد اتخز١بس٠خ حٛي اإلٔؼبػ اٌمٍجٟ اٌشئٛٞ ٚاعزخذاَ ِض٠ً  -

 ٚاٌشظغ.
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 الثشاهج االخشٍ:  

 
 Blood with Drawal and Cannula"دٚسح عحت دَ ٚرشو١ت وب١ٔٛال  -

Insertion" :  اٌّحذثخ ػب١ٌّب فٟ عحت اٌذَ فٟ ٘زٖ اٌذٚسح عززؼٍُ االعبع١بد اٌؼ١ٍّخ

" ٚ وزٌه رؾى١ً اٌىب١ٔٛال ِغ اٌزذس٠ت Vacutainer"  & "Butterflyثبعزخذاَ رم١ٕخ "

 اٌؼٍّٟ ػ١ٍٙب

" ِغ أعظ اٌحمٓ اٌزد١ًّ:  رؼٍُ ِؼٕب Injection Skillsدٚسح ِٙبساد اٌحمٓ " -

خ١ّغ اعبع١بد اٌحمٓ ٚ حدُ خشػخ وً ػعٍخ ٌد١ّغ االػّبس ٚ غشق اٌحمٓ اٌحذ٠ثخ ٚ 

أٛاع اٌحمٓ اٌؼعٍٟ ٚ حمٓ رحذ اٌدٍذ ٚ فٟ اٌدٍذ ٚ اٌزحغظ ٚ اعظ اٌحمٓ اٌزد١ٍّٟ 

 ِغ اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ ٌىً حبٌخ.

 

 ٠زٍمٝ اٌّؾزشن اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ إٌظش٠خ أػالٖ ِغ اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ اٌىبفٟ ٌٗ

 استوشاسيتيا؟تقاء ىزه الوثادسج ًكيف يوكن الحفاظ علَ ً احتياجاخ ديوٌهح.  

رأع١ظ ٘زٖ اٌّجبدسح ٚسػب٠زٙب ِٓ لجً ؽشوخ إٌجط، ٟٚ٘ ثحبخةخ ٌٍةذػُ ِةٓ حعةشارىُ ِؼ٠ٕٛةب  رُ 

 ٚاػال١ِب  حغت اإلِىب١ٔبد اٌزٟ رّزٍىٙب اٌّؤعغخ اٌشاػ١خ.

 

 :الوطلٌب هن الجيو الشسويح الشاعيح للوثادسج ًالثشناهج التذسيثي

 

 ٓ٘ب.ػٍٝ حعٛس اٌذٚسح ٚاٌزؾد١غ البِخ ِٛػذ االػالْ ػ 

 .اٌجشٔبِح اٌزذس٠جٟ ٠مذَ ِدبٔب ٚال ٠ؾزشغ ِغزٜٛ ػٍّٟ ٌٍحعٛس، فٟٙ ِخصصخ ٌىبفخ اٌّغز٠ٛبد 

  رذس٠غ١خ ِغ خٙبص ٌٍؼشضلبػبد. 

 اٌذٚسح حعٛس ثؼط اٌّّث١ٍٓ اٌشع١ّٓ ػٕذ افززبذ. 

  ًّٕباٌشغجخ ثخذِخ ِدزّؼ ٌذ٠ى٠ُؾزشغ فمػ اْ ٠ىْٛ ، ِبد٠خاٞ رىب١ٌف اٌدٙخ اٌشاػ١خ ال رزح 

 . حذ٠ذ ِٛػذ اٌزٕف١زٌزإٌجط  ؽشوخ اداسحاٌزٛاصً ِغ ٚ
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 : الثشاهج التذسيثيحهالحظاخ تخص 

 ثىبفخ اإلخشاءاد اٌٛلبئ١خ اٌخبصخ ثدبئحخ وٛسٚٔب. َاالٌزضا تاٌزذس٠رُ رأ١ِٓ ّٔبرج  

 .فٟ حبي وبٔذ رؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ  ٠زُ اصذاس ؽٙبداد حعٛس ِدب١ٔخ ٌد١ّغ اٌّؾزشو١ٓ 

 خبِؼخ د٠بٌٝ حصشا . خػٍّب اْ اٌخصُ ٌطٍج* 

عذد ساعاخ  اسن الذًسج

 الذًسج

تكلفح 

 الذًسج

التكلفح تعذ 

 *الخصن

 هالحظاخ تاسيخ الذًسج

دًسج  -1

اسعافاخ 

 اًليح

حضٌس هجاني تذسية العولي هجاني ،  27/06/2021 الف 35 الف 75 ساعاخ 3

 الشيادج اختياسياً لون  يشغة

دًسج أسس  -2

 انقار الحياج

حضٌس هجاني تذسية العولي فقط للوسجلين  28/06/2021 الف 35 الف 75 ساعاخ 3

 علَ شيادج، الشيادج اختياسياً لون  يشغة

دًسج سحة  -3

الذم 

ًتشكية 

 الكانيٌال

حضٌس هجاني تذسية العولي فقط للوسجلين  29/06/2021 الف 35 الف 75 ساعاخ 4

 علَ شيادج، الشيادج اختياسياً لون  يشغة

دًسج  -4

هياساخ 

 الحقن

حضٌس هجاني تذسية العولي فقط للوسجلين  30/06/2021 الف 35 الف 75 ساعاخ 4

 علَ شيادج، الشيادج اختياسياً لون  يشغة

 

 فعالياتنا:

 رذس٠ت اٌؾشغخ اٌّدزّؼ١خ ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚصاسح اٌذاتخ١ٍخ.  -

 اٌّزحذس اٌشعّٟ(. اٌٍٛاء عؼذ ِؼِٓىزت ٚص٠ش اٌذاتخ١ٍخ )اٌذوزٛس رىش٠ُ ِٓ  -

١ٕٜٔٚٛ ٚاالٔجبس ٚاٌجصشح ٚاٌحٍخ ٚصالذ اٌذ٠ٓ  إٌدفٚ فٟ ثغذاد اٌطج١خرذس٠ت اٌى١ٍبد  -

 .ٚاٌمبدع١خ ٚد٘ٛن

 .اٌزؼ١ٍِّٟغزؾفٝ اٌفٍٛخخ ٚ ثغذاد اٌصحخ فٟرذس٠ت ِٕزغج١ٓ  -

 .ٚؽشوخ رٛص٠غ اٌىٙشثبء اٌؾّب١ٌخ االٔجبسرذس٠ت ِٕزغج١ٓ ٚصاسح اٌىٙشثبء فٟ رٛص٠غ وٙشثبء  -

 ثؾىً ِحذساٌؼشال١خ ٚاٌّؼب٘ذ اٌطج١خ  اٌثب٠ٛٔخ ٚاٌدبِؼبدغٍجخ اٌّذاسط ِٓ ّئبد اٌرذس٠ت  -

 .ٚسص١ٓ
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