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 مقدمة  -1
 الطبیة الطوارئحاالت األولي وعالج  اإلسعافإمارة أبوظبي بشأن تقدیم  في العمل أصحابهذا الدلیل على كافة  یسري )أ(

وهو موضوع بحیث یشمل المتطلبات التي وضعتها السلطات التنظیمیة لدولة  .خریناآل شخاصاأل/العمال/للعاملین
اإلمارات العربیة المتحدة وٕامارة أبوظبي، على أنه في حالة تعارض المتطلبات الواردة في هذا الدلیل مع المتطلبات التي 

 من بینها. إتباع المتطلبات األكثر صرامة العمل أصحابحددتها أي سلطة تنظیمیة أخرى، یجب على 

تعریف اإلسعاف األولي هو "أي مساعدة فوریة یتم تقدیمها إلى شخص یعاني من مرض مفاجئ أو إصابة مفاجئة في  )ب(
اعتبار هذه  ویجوز .تقدیم الرعایة الالزمة إلنقاذ حیاته و/أو الحیلولة دون تدهور حالته و/أو تعزیز تعافیهلمكان العمل، 

 تقدیمها على ید شخص مختص بالرعایة الصحیة."   تم وٕان حتىالرعایة "إسعاف أولي" 

موقف أو ظرف ذي احتماالت عالیة للتسبب في إعاقة أو في تهدید الحیاة بصورة أي هو "الطبیة ارئ و الطحالة تعریف  )ج(
 .  "فوریة مما یتطلب تقدیم اإلسعاف األولي أو غیره من أسالیب التدخل الطبي الفوري

ي شخص مختص بالرعایة الصحیة یقوم بتقدیم خدمات تتجاوز حدود اإلسعاف األولي في موقع العمل، أو في ألیجب  )د(
على رخصة ساریة للممارسة الطبیة وفقاً لمتطلبات أن یحصل  ،)عمالال(معسكرات  العمل صاحب المقدم منمكان اإلقامة 
 على رخص ساریة وفقاً أن تحصل لمرافق الطبیة ومرافق اإلسعاف األولي المتقدم لأبوظبي. ویجب  - دائرة الصحة

 أبوظبي.  - دائرة الصحةلمتطلبات 
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  التدریب والكفاءة -2
 تدریبیة للمسعفین األولین  الالمتطلبات  2-1

 المهنیة تتطابق مع متطلبات كل مما یلي:  بالسالمة والصحةمن أن برامج التدریب المتعلقة التأكد  العمل أصحاب على )أ(

 التدریب والتوعیة والكفاءة –) 5العنصر ( –لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالعام  اإلطار )1(

 :من ساریة تدریب شهادات على حاصلین وایكون أن نیاألول نیلمسعفل یجب )ب(

 :بها المعترف التالیة التدریب جهات من واحدة )1(

 األحمر الهالل .1

 األحمر  الصلیب .2

 األولیة لإلسعافات أندروز سانت جمعیة .3

 لإلسعاف جون سانت جمعیة .4

 جهات من واحدة من المعتمدة) المؤهالت یمنح(أو  الدورات ینظم) الشهادات لمنح معتمدة جهة(أو  تدریب مقدم )2(
 (وبلدانها): التالیة المؤهالتمنح جهات /االعتماد

 االعتماد/جهات للتدریب المقدمة الجهة البلد
 )American Heart Association( األمریكیة القلب جمعیة األمریكیة المتحدة الوالیات
 وبلجیكا والبوسنة وكرواتیا وقبرص النمسا

والتشیك والدنمارك وهولندا ومصر وفنلندا 
وفرنسا وألمانیا والمجر وٕایسلندا وٕایطالیا 
ومالطا والنرویج والبرتغال وروسیا 
ورومانیا وسویسرا والسوید والمملكة 

 المتحدة 

 )European Resuscitation Council( األوروبي اإلنعاش مجلس

 *)OFQUAL( واالمتحانات المؤهالت تنظیم مكتب متحدةالمملكة ال 
 والسالمة االیرلندیة  الصحة هیئة إیرلندا  

 Resuscitation Council of Southern( اأفریقی يلجنوباإلنعاش  مجلس أفریقیا جنوب 
Africa( 

 )Resuscitation Council of Asia( األسیوي اإلنعاش مجلس تایالندو  وسنغافورا وتایوان وكوریا الیابان

 National Training Information( التدریب لمعلومات الوطني النظام أسترالیا
System( 

 New Zealand Qualifications( النیوزیالندیة المؤهالت هیئة  نیوزیالندا
Authority( 

 ,First Aid at Workمؤهالت معتمدة في مجال اإلسعاف األولي في مكان العمل ( تقدمالتي  منح الشهاداتات جه تشمل* 
FAW) أو اإلسعاف األولي الطارئ في مكان العمل (Emergency First Aid at Work, EFAW تنظیم مكتب) بموافقة من 

الطالع على قائمة ) ل.gov.uk/https://register.ofqualواالمتحانات. ویرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني ( المؤهالت
 . منح الشهاداتالمكتب ل قبل ذلكالمعتمدة من ات جهال
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یجوز للمسعفین األولین الحاصلین على شهادات تدریب ساریة من دولة أو مقدم تدریب أو جهة لمنح الشهادات أو جهة  )ج(
الشهادات/جهة االعتماد إلى مركز أبوظبي جهة منح ب الخاصةتقدیم المعلومات  )ب)(1-2اعتماد غیر مدرجة بالقسم (

دائرة بین المركز و  بعد التشاور ما للنظر في جعلها مكافئة للجهات المدرجة ضمن القائمة ،للصحة والسالمة المهنیة
 أبوظبي. -الصحة

و جهة أ وفقًا لمتطلبات الجهة المقدمة للتدریب لتدریب تنشیطيیجب أن یخضع التدریب المبدئي الذي یتلقاه المسعف  )د(
 إنعاش توٕاجراءا ،األرواح تهدد التي الطوارئ بحاالت یختص فیمااألقل  على سنویاً  مرةمنح الشهادات، على أن یتم ذلك 

 الستجابةل للتدریب التنشیطيأما بالنسبة  .)AED( اآللي الخارجي الرجفان مزیل جهاز واستخدام ،)CPR( والرئتّین القلب
للحاالت التي ال تهدد األرواح، فیجب أن یتم مرة واحدة كل عامّین على األقل، ما لم تطلب الجهة المقدمة للتدریب خالف 

 ذلك. 

 متطلبات برامج التدریب على اإلسعاف األولي في إمارة أبوظبي  2-2

 : أن برامج التدریب على اإلسعاف األوليل یجب )أ(
 المحتملة واألخطار والمخاطر الخاصة بمكان العمل حتیاجاتاالو  مهامالو  خدماتالو  نشطةاأل نطاق مع تتماشى )1(

 .المرتبطة بها
 .لمخاطرا تقییمل عملیة على بناءً  توضع )2(
خدمات االتصال ب وكیفیةالطبیة  الطوارئ حاالت فيتعریف المسعفین األولین بإجراءات االستجابة  تتأكد من )3(

  .اإلسعاف في إمارة أبوظبي
   .التنظیمیة المختصة واللوائح ذات الصلة السلطاتبكافة متطلبات  تلتزم )4(

 االعتماد جهات منعلى االعتماد من أي الحصول اإلسعافات األولیة خدمات التدریب على  ي/مقدميمدرب علىیجب  )ب(
   .)ب)(1-2( القسم في الواردة دولیاً  بها المعترف المؤهالت منح جهات أو

 اإلسعاف األولي في إمارة أبوظبي  على تدریبالبمقدمي الخاصة المتطلبات  2-3

 :من التأكد) الشهادات منح(وجهات  أبوظبي إمارة في األولي اإلسعافعلى  تدریبال مقدمي على )أ(
والمخاطر واألخطار  ،الموارد البشریةمثال من حیث ( العمل صاحبالتدریب مع موارد واحتیاجات  تماشي )1(

 .واالحتیاجات المتعلقة بأجهزة وأدوات اإلسعافات األولیة) ،المرصودة
 .معترف بهاالجهة االعتماد أو جهة منح الشهادات الخاصة بمتطلبات التعلیمیة لالمحتوي التدریبي وفقًا ل تقدیم )2(
 عافاإلس موضوعات مختلف حول عملي تدریب على المتدربین وحصول ،العملي التدریب ومعدات أدوات توفر )3(

    .)CPR( والرئتّین القلب إنعاش تنفیذكیفیة  الحصر، ال المثال سبیل على ،في ذلك بما ،األولي
المدرب حول  مالحظات تشملاإلسعاف األولي  على تدریبالبرنامج ونجاح  استكمالمدى  تقییم عملیة أن )4(

   .كتابیة لألداءال اتتقییموالالمهارات المكتسبة 
 استوفوات أنهم یثب مستنديمن یحصلون على دلیل فقط ن الذین استكملوا التدریب المطلوب بنجاح هم یالمتدرب أن )5(

وى الذي تقدیم اإلسعافات األولیة بالمستلقیام بالحد األدنى من المتطلبات التعلیمیة وأنهم اجتازوا االختبار الالزم ل
 تضمن: أن ی يالمستندالدلیل على و  .تدربوا علیه
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 ملالكا االسم .1
 بطاقة الهویة اإلماراتیة  رقم .2
 بالمتدرب الخاصةالعمل  هویة بطاقة رقم .3
  ةالكامل لجهة منح الشهاد االسم .4
 التدریب لمركز الكامل االسم .5
 الكامل للدورة التدریبیة  االسم .6
 الشهادة وانتهاء إصدار تاریخ .7

-2(جهة اعتماد أو جهة منح شهادات معترف بها دولیًا (انظر القسم قبل عتمادهم من ال المثبتالدلیل  تقدیم )6(
1(.(  

 .أعاله) 5( للبند وفقاً  التدریب على الحاصلین واألشخاص المنجزة التدریبیة لألنشطة بسجالت االحتفاظ )7(

 للفنیین الطبیین المختصین بحاالت الطوارئ متطلبات التدریب 2-4

-EMT) والمسعفون المختصون بحاالت الطوارئ (EMTالمختصون بحاالت الطوارئ (یجب أن یتلقى الفنیون الطبیون  )أ(
P ()Paramedics ( ه. فیالعمل باألخطار العامة في موقع العمل قبل البدء ب یعرفهمتدریبًا 

-EMT) والمسعفون المختصون بحاالت الطوارئ (EMTیجب أن یحصل الفنیون الطبیون المختصون بحاالت الطوارئ ( )ب(
P أبوظبي.  - دائرة الصحة) على رخصة ساریة صادرة عن 

 متطلبات التدریب للممرضین  2-5

ون لدیهم أو أن یك ،هفیالعمل بالالزم على األخطار العامة في موقع العمل قبل البدء  التدریب نو الممرضأن یتلقى  یجب )أ(
 .هنیةالم الصحةالمتعلقة بالسالمة و  الشائعة مخاطرالو  خطاراأل حول تدریبحصولهم على مؤهل ذي صلة أو  یثبت ما

 .أبوظبي – دائرة الصحةیجب أن یحمل كافة الممرضین صفة "ممرض مسجل" ورخصة ساریة صادرة عن  )ب(

-2( القسم في هعلی المنصوص التدریب نفسل یحتاجون فهم الحاالت هذه وفي ،أولیین مسعفینك العمل للممرضین یمكن )ج(
1(. 

 والصیادلة متطلبات التدریب لألطباء  2-6

أو أن یكون  ،هفیالعمل بالالزم على األخطار العامة في موقع العمل قبل البدء  التدریبأن یتلقى األطباء والصیادلة  یجب )أ(
 حةالصو الشائعة المتعلقة بالسالمة  مخاطرالو  خطاراأل حول تدریبلدیهم ما یثبت حصولهم على مؤهل ذي صلة أو 

 .المهنیة

 .أبوظبي – دائرة الصحةیجب أن یحمل كافة األطباء والصیادلة رخصة ساریة صادرة عن  )ب(

 في علیه المنصوص التدریب نفسل یحتاجون فهم الحاالت هذه وفي ،أولیین مسعفینك العمل والصیادلة لألطباء یمكن )ج(
 .)1-2( القسم
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 المتطلبات  -3
 المهام والمسؤولیات  3-1

 العمل أصحاب 3-1-1

 المتطلبات العامة  3-1-1-1

وظبي لنظام إمارة أبالعام  اإلطاروفقًا للمتطلبات العامة الواردة في  مومسؤولیاته مبمهامهاالضطالع  العمل أصحاب على )أ(
 ). 5-2-3القسم ( ،األدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي –) 1العنصر ( –للسالمة والصحة المهنیة

طي یغتأمین صحي مناسب  یوجد لدیهموالمقاولین ومقاولي الباطن  العاملینمن أن كافة التأكد  العمل أصحاب على )ب(
 في إمارة أبوظبي. المقدمة لرعایة الطبیة توفیر ا

، والقرار ذي 24/02/2010) بتاریخ 4c/2010وفقًا لقرار المجلس التنفیذي إلمارة أبوظبي رقم (ملحوظة: 
، والتعمیم رقم 22/03/2010أبوظبي بتاریخ -الصحة) الصادر عن رئیس دائرة CO/014/10الصلة رقم (

أبوظبي، فإن خدمات الرعایة الصحیة لإلصابات واألمراض المتعلقة بالعمل، -) الصادر عن دائرة الصحة29(
في شأن تنظیم عالقات العمل والعمال (قانون العمل االتحادي)،  1980) لعام 8كما حددها القانون رقم (

الصحي ویجب إدراجها ضمن جدول المزایا في كل سیاسات التأمین الصحي (األساسیة تعتبر مشمولة بالتأمین 
 .22/03/2010والمحسنة) التي یتم إصدارها أو تجدیدها بعد تاریخ 

 :األسباب من سبب ألي صحي تأمین وجود عدم حال في )ج(

الطبیة  ونقلهم إلى المرافق للعاملینالطبیة  الطوارئحاالت  عالجكافة التكالیف المتعلقة ب العمل أصحاب یتحمل )1(
 .الطبي العالجالمعني یتبع السیاسات واإلجراءات المعمول بها بشأن الحصول على  فردالطالما أن 

   .كافة التكالیف في حاالت الطوارئ بغض النظر عن أیة سیاسات وٕاجراءات أخرى العمل أصحاب یتحمل )2(

على خدمات  األولي اإلسعافخدمات ل بشكل طارئمن حصول األشخاص الذین یحتاجون التأكد  العمل أصحاب على )د(
متابعة اء وذلك أثن ین،المطلوبفوري ومناسب على ید مسعف أولي حاصل على االعتماد والتدریب  بشكل اإلسعاف األولي

 .  ةطارئللحالة ال المناسبدعم الاتخاذ الترتیبات للحصول على 

 الفرد المعنيمن نقل التأكد  العمل أصحاب علىعن العمل،  ینحال وجود حالة طوارئ طبیة أو إصابة/مرض ناتج في )ه(
ارج إلى وحدات طبیة خ العاملیننقل  العمل أصحابإلى أقرب وحدة طبیة یمكنها تقدیم الرعایة الالزمة له. ویحظر على 

 العنایة الطبیة المناسبة.  توفیریمكنها التي طبیة األقرب اللوحدة إلى االنقل هذا إمارة أبوظبي ما لم یكن 

للمخاطر الصحیة، لتحدید مستوى اإلسعافات األولیة والرعایة دوري موثق من إجراء تقییم التأكد  العمل أصحاب على )و(
بي للسالمة إمارة أبوظلنظام العام  اإلطارلمتطلبات  یكون وفقاأن تقییم المخاطر لالطبیة المطلوبة في موقع العمل. ویجب 

 راعي ما یلي: ییجب أن كما  ،إدارة المخاطر –)2العنصر ( –والصحة المهنیة

 العمل مكان في الموجودةالعمل واألخطار والمخاطر  طبیعة )1(

 المؤسسة حجم )2(
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 العاملین طبیعة )3(

 العمل أنماط )4(

 وتوزیعهم العاملین عدد )5(

 بالحوادث یتعلق فیما المؤسسة تاریخ )6(

 یلزم حیثساعة یومیًا وخالل العطالت األسبوعیة  24بما یصل إلى  الطبیة الطوارئ حاالتل عالجال توفیر )7(

 بمفردهم أو نائیة مناطق في نیالعاملالجائلین و  العاملین اتحاج )8(

 الطوارئ حاالت فيُبعد موقع العمل عن الخدمات الطبیة  مدى )9(

 یلزم حیثالطارئ خالء اإل لتأمینترتیبات النقل   )10(

 جهة من أكثر لدى العاملون یشغلها أو مشتركة عمل مواقع في نیالعامل األفراد  )11(

 المكلفینواألشخاص  مسعفینالاإلجازات السنویة وغیرها من أسباب غیاب   )12(

 العاملینتوفیر اإلسعافات األولیة لغیر   )13(

وذلك  ،اعنه المبلغالمعالجة  حاالت الطوارئ الطبیةو  األولي اإلسعافمن التحقیق في حاالت التأكد  العمل أصحاب على )ز(
الرقابة والتحقیق ورفع  –) 7العنصر ( – لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالعام  اإلطاروفقًا لمتطلبات 

  .التقاریر

  الطبیة والرعایة األولي اإلسعاف مرافق  3-1-1-2

األولي ووحدات الرعایة الطبیة في كل مكان من  اإلسعاف مرافقتوفیر الحد األدنى من التأكد من  العمل أصحابعلى  )أ(
وبما یستوفي الحد األدنى من المتطلبات  ،أماكن العمل بحیث تتالءم مع المخاطر واألخطار المرتبطة بموقع العمل

) من قانون العمل االتحادي 5هذه الوثیقة، وبما یمتثل لمتطلبات الفصل رقم ( من )2-3المنصوص علیها في القسم (
 . 1980لعام  8رقم 

 لىعتشمل تقدیم اإلسعافات األولیة و/أو أخصائیین طبیین مرخصین،  طبیةفي أماكن العمل التي تحتوي على مرافق  )ب(
أن التسجیل أبوظبي في ش – دائرة الصحةمن تلبیة المرافق الطبیة لكافة المتطلبات التي تفرضها التأكد  العمل أصحاب

 والترخیص.

-2-3، على األقل وفقًا لمتطلبات القسم رقم (على اإلسعاف األولي مدربینأفراد من توفر التأكد  العمل أصحاب على )ج(
 )، في مكان العمل في كافة األوقات. 1

من أن الممرضین وممرضي الصحة المهنیة والممارسین الطبیین وغیرهم من األخصائیین التأكد  العمل أصحاب على )د(
 أبوظبي.  - دائرة الصحةن بصفتهم المهنیة لدى الطبیین الذین یقدمون خدمات ذات صلة مسجلو 

وتقدیم  الطبیة الطوارئحاالت  عالجإدارة مراكز بطاقم طبي مرخص/متخصص  قیاممن التأكد  العمل أصحاب على )ه(
 . للمرضى أفضل رعایة ممكنة توفرفي موقع العمل بطریقة  لعاملینالخدمات الطبیة الطارئة ل
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احتیاجات موقع العمل  یتناسب مع الطبي العالجأي مركز لإلسعاف األولي أو  حجمأن من التأكد  العمل أصحاب على )و(
 ). 8-3أبوظبي الواردة في القسم (-دائرة الصحةیلبي متطلبات و  ،وفقًا لنتائج تقییم المخاطر

توفیر المسعفین األولین والطاقم الطبي ومستوى تدریبهم ومهاراتهم ومعارفهم  أن مستوىمن التأكد  العمل أصحاب على )ز(
 . الخاصة بطبیعة النشاط وبجهة العمللعوامل الخطر یعتمدان على التقییم المنجز وخبراتهم 

بي ن والطاقم الطین األولیالمسعف علىمن المحافظة على مستوى المعرفة والمهارات التي التأكد أصحاب العمل  على )ح(
 بموجب هذا الدلیل الفني.امتالكها 

  األولیة إلسعافاتل المادیة مواردال  3-1-1-3

من أن موارد اإلسعافات األولیة في مكان العمل موثقة ضمن السیاسات وٕاجراءات التشغیل، التأكد  العمل أصحاب على )أ(
 ،1982) لعام 37/2والقرار الوزاري رقم ( ،1980لعام  8الخامس من القانون االتحادي رقم  لفصلا حكاموأنها مطابقة أل

 ومتطلبات هذه الوثیقة. 

األولي المطلوب في حال وقوع  الدعملتقدیم المناسبة إلسعافات األولیة امن توفر موارد التأكد  العمل أصحاب على )ب(
 . يمعنالعمل ال مكاناإلصابات و/أو األمراض المحتمل منطقیًا وقوعها في 

مخاطر، عملیة تقییم الوقیمتها موارد اإلسعافات األولیة مع المخاطر التي رصدتها  تناسبمن التأكد  العمل أصحاب على )ج(
 ). 1م (تستوفي على األقل البنود المحددة في الملحق رق هاأنمن و 

 ته. فاءمستوى ك ومعمن أن موارد اإلسعافات األولیة تتماشى مع المستوى التدریبي للمسعف التأكد  العمل أصحاب على )د(

ایات ذات النفإدارة التخلص اآلمن من النفایات الناتجة عن اإلسعافات األولیة وفقًا للوائح التأكد من  العمل أصحاب على )ه(
إدارة  –) 54.0دلیل الممارسة الفني ( – المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطارومتطلبات الصلة 

 النفایات. 

 التواصل 3-1-1-4

علیها  العالمة المتعارفب وتمییزهااإلسعاف األولي بالصورة المناسبة  مرافقكافة من تحدید التأكد  العمل أصحاب على )أ(
الفتات  –) 17دلیل الممارسة الفني ( – للسالمة والصحة المهنیة لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي وفقًا ، لإلسعاف األولي
 من خلو موقع تقدیم اإلسعافات األولیة من األخطار قدر اإلمكان.  التأكدوكذلك  ،وٕاشارات السالمة

على أن تشمل معلومات االتصال  ،من وجود خطة مفصلة للطوارئ الطبیة في أماكن العملالتأكد  العمل أصحاب على )ب(
ت تقدیم الرعایة الطبیة لحاال ایمكنه ةطبی منشأةوخریطة تبین موقع أقرب  ،بمرافق الرعایة الطبیة وخدمات اإلسعاف

 الطوارئ. 

 وارئالطحاالت  عالجتلقي اإلسعافات األولیة أو ومكان كیفیة ب التأكد من معرفة العاملین لدیهم العمل أصحاب على )ج(
 .الطبیة

 الطبیة خدماتال ومقدمي األولین بالمسعفین االتصال تفاصیل تتضمن العمل مكان أرجاء كافة في الفتات تثبیت یجب )د(
 .األولیة اإلسعافات صندوق ومكان ،الطوارئ بوحدات الالسلكي االتصال ترددات/ االتصال وأرقام ،الموقع في
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أخذ ی لبشك لدیهم العاملیناإلسعافات األولیة إلى الخاصة بمعلومات الاهتمام خاص بتوفیر إیالء  العمل أصحاب على )ه(
 ومستویات معرفتهم بالقراءة والكتابة.  لغاتهمفي االعتبار 

نشر المعلومات الخاصة بأرقام هواتف وعنوان الطبیب (مع ذكر ساعات عمل الطبیب)  ، یجبفي مدخل مواقع العمل )و(
 حدود تتجاوز التي الطبیة بالرعایة العاملین لتزوید العمل صاحبمن  ینالمعتمدووحدة الطوارئ الطبیة (المستشفى مثًال) 

  .األولیة اإلسعافات

 التدریب  3-1-2

امهم من أداء مه العاملینبما یمكن  ،عاملینالمهنیة لل السالمة والصحةالتدریب الالزم حول توفیر  العمل أصحاب على )أ(
األدوار  –) 1العنصر ( –المهنیة للسالمة والصحة لنظام إمارة أبوظبي  العامومسؤولیاتهم وفقًا للمتطلبات العامة لإلطار 

 ).7-2-3القسم ( –والمسؤولیات والتنظیم الذاتي

 السجالت  3-1-3

 ،ویات تدریبهمومست ،من حفظ كافة السجالت المتعلقة بجمیع المسعفین المدربین واألطقم الطبیةالتأكد  العمل أصحاب على )أ(
 وبیانات االتصال الحالیة الخاصة بهم.

ي تم الطارئة التالحاالت و  اإلسعافات األولیةمن حفظ كافة السجالت المتعلقة بإحصائیات التأكد أصحاب العمل على  )ب(
 ).4عالجها (القسم 

 نوالعامل 3-1-4

مة لنظام إمارة أبوظبي للسالالعام  اإلطارمهامهم ومسؤولیاتهم وفقًا للمتطلبات العامة الواردة في  تأدیة العاملین على )أ(
 ). 7-2-3القسم ( ،األدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي –) 1العنصر ( – والصحة المهنیة

 إبالغ المشرفین/المسعفین المعنیین عند استخدام أغراض من أدوات/صنادیق اإلسعافات األولیة.  العاملینعلى  )ب(

 المسعف المعني أو الطاقم الطبي الموجود في موقع العمل. إلى األمراضكافة اإلصابات و عن بالغ اإلعلى العاملین  )ج(

 أصحاب األعمال الحرة 3-1-5

ظروف لعلى أصحاب األعمال الحرة توفیر معدات اإلسعاف األولي أو التأكد من توفرها حسبما هو مطلوب وكاف  یتعین )أ(
 . همللتمكن من تقدیم اإلسعافات األولیة ألنفسهم في مكان عملالعمل، 

 فرادى أو في أماكن نائیة نوالعامل 3-1-6

أدوات و  التدریب توفیر ،نائیة أماكن في/أو و ما مكان في بمفرده یعمل) أكثر(أو  عامل ملدیه الذین العمل أصحابعلى  )أ(
 عافاتاإلسمن تقدیم  العاملذلك لتمكین العمل، اإلسعاف األولي أو التأكد من توفرها حسبما هو مطلوب وكاف لظروف 

التصال وبیانات االتصال الخاصة مناسبة لوسائل  العاملینكما یجب أن یكون لدى  ه.في مكان عمل لنفسهاألولیة 
 خدمات الطوارئ المحلیة. ب
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 المسعفون والطاقم الطبي 3-1-7

 على المسعفین/الطاقم الطبي:  یجب )أ(

 والتدریبات الحاصلین علیها  ترخیصهمعلى تقدیم اإلسعافات األولیة التي تقع ضمن نطاق  االقتصار )1(

 من أن تدریبهم معتمد وساٍر وفقًا لمتطلبات هذا الدلیل الفني   التأكد )2(

  العمل صاحبو ) 4(القسم  الدلیل هذا لمتطلبات وفقاً  عالجها یتم التي الحاالت توثیق )3(

بطبیعة وأنواع المخاطر التي یحتمل مواجهتها وأنواع اإلصابات واألوضاع الصحیة المعینة التي یمكن أن  اإللمام )4(
 تستلزم تقدیم اإلسعافات األولیة 

في الوقت الخدمات المتخصصة تدخل ضمان ل ،خدمات الدعم في حاالت الطوارئ تأمینمتابعة من  التأكد )5(
 . طبي المتخصص لحاالت األمراض المزمنةخدمات اإلسعاف أو الدعم ال، مثل المناسب

 الطبیة الطوارئعالج حاالت متطلبات اإلسعاف األولي/ 3-2

 القوى البشریة 3-2-1

 ألخطارا أو المخاطر مع یتناسبأن اآلخرین  األشخاص/العمال/العاملینعدد المسعفین والطاقم الطبي مقارنة بعدد ل یجب )أ(
 عنیةالم التنظیمیةومتطلبات الجهات اآلخرین، /األشخاص العاملینو  المؤسسة واحتیاجات ،العمل مكان في المرصودة
 التالیة: الدنیا المتطلبات ب بشرط اإللتزام لكن األخرى،

  .عامل 50واحد على األقل في موقع العمل الواحد في كل نوبة عمل یعمل بها أقل من  مسعف )1(

 .عامل 50في موقع العمل الواحد في كل نوبة عمل یعمل بها أكثر من  عامل 50واحد على األقل لكل  مسعف )2(

 ةیالطبحاالت الطوارئ  وعالجالممرضین في موقع العمل توفیر : لالطالع على المتطلبات المتعلقة بملحوظة
 1982) لعام 37/2رقم ( والتوطین البشریة الموارد وزارةیرجى الرجوع إلى قرار  ،نین الطبییاألخصائی من قبل

 . للعاملین لدیهصاحب العمل توفیرها  علىفي شأن مستویات العنایة الطبیة التي 

ساعة، ویجب أال تتخطى  24ساعة في أي فترة مدتها  12 تتخطىال أن  ساعات عمل المسعفین والطاقم الطبيل ینبغي )ب(
 العمل قانونبحسب  ،أسبوعیاً  ساعة 48 أو یومیاً  ساعات 8 بواقعالمحدد  البالغین األشخاصالحد األقصى لساعات عمل 

    .المتحدة العربیة اإلمارات لدولة

 اإلسعاف األولي للمرضى  3-2-2

 : الطبیة الطوارئحال  في )أ(

 دقائق.  3 قدرهزمن استجابة  في غضونإلسعاف األولي في أي مكان بموقع العمل اتوفیر البدء ب یجب )1(

دقائق ألي مكان داخل  10في غضون أن یكون زمن االستجابة ل یجبكان موقع العمل به خدمات إسعاف،  إذا )2(
 الموقع. 
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 عمل موقع في حال دقیقة 15 من أكثر) الخارجیة أو الداخلیة اإلسعاف(خدمات  إلسعافا استجابة زمن كان إذا )3(
 سعفم/الطوارئ حاالتمختص ب طبي(فني  مناسب طبي طاقم توفیر یجبفإنه  عالیة، خطورة ذات أنشطة به

 أو ممرض إسعاف) في هذا الموقع من الحاصلین على التدریب المناسب والساري) Paramedic( مختص
 بةاستجا زمنلضمان  ، وذلكالحرجة لحیاة في حاالت اإلصابةادعم مبادئ و  للحیاة لفوريعلى الدعم ا المفعول

 دقائق أو أقل.  10في حاالت الطوارئ یبلغ 

 يعلى مقدمفإن  ،خدمات الرعایة الصحیةالحصول على شأن بأبوظبي -دائرة الصحة: وفقًا لمتطلبات ملحوظة
""في  ةدقیق 19 أوالحضریة" في المناطق "دقیقة  15إلى المریض في غضون الوصول  سعافاإلخدمات 
 .الریف"مناطق 

الطوارئ من خالل  خدمات وصول لضمانالتعاون  البري بالنقل المعنیة السلطةو  الطوارئ خدمات قدميمعلى  )4(
لحصول اشأن بأبوظبي -دائرة الصحةشبكة النقل البري في غضون المدة الزمنیة التي نصت علیها متطلبات 

 وارد أعاله). كما هو خدمات الرعایة الصحیة ( على 

العیادات الطبیة مثل لطوارئ (ا مزودین لخدماتتحدیث أرقام الهواتف الخاصة بالمسعفین وأقرب  یجب )5(
االتصال، بما في ذلك بیانات االتصال الخاصة بمركز  ووسائلوالمستشفیات) ووضعها على لوحات اإلعالنات 

 .لتسمما التعرضفي حال  فقط االتصال به ، والواجبأبوظبي-دائرة الصحةمعلومات األدویة والسموم التابع ل

 :كالتالي هي والسموم األدویة معلومات بمركز الحالیة االتصال بیانات: ملحوظة

   pdic@DOH.gov.ae، البرید اإللكتروني: 800424رقم الهاتف:  

 لألشخاص المصابین: الطبیة الطوارئحاالت  عالجلالمتطلبات العامة  )ب(

 والعالج تبعًا لنوع اإلصابة.  للتقییمإلصابات البسیطة، یجب أن یخضع الشخص المصاب ا في حال )1(

 المصاب الشخص نقل یمكن ،الطبي العالجإلصابات غیر المهددة للحیاة والتي تستلزم مستوى أعلى من ا في حال )2(
  .مستشفىأو الطبیة لعالج حاالت الطوارئ  مركز أقرب إلى للشركة تابعة مركبة بواسطة

إلصابات الجسیمة واإلصابات المهددة للحیاة، یجب استدعاء خدمات اإلسعاف على الفور لنقل المصاب ا في حال )3(
 إلى أقرب مستشفى لتلقي العالج. 

استدعاء یجب و  ،حالة مهددة للحیاةعلى أنها الصدر في من آالم  العاملین من أيشكوى دائمًا اعتبار  یجب )4(
الذي یعاني من آالم في الصدر  فردال، یجب أال یتم نقل وٕالى الحد األقصى الممكنخدمات اإلسعاف على الفور. 

سجلة م تلك المركبةأو مستشفى في مركبة خاصة أو مركبة تابعة للشركة ما لم تكن  الطبي عالجللإلى مركز 
 ،افاإلسع خدماتأبوظبي الخاص ب – دائرة الصحة وتلبي معیار ،أبوظبي كسیارة إسعاف - دائرة الصحةلدى 

 وسائق.) Paramedic(بحاالت الطوارئ  مختص مسعف واحد األقل علىعلیها  ویعمل

 صنادیق اإلسعافات األولیة  3-3

 صنادیق اإلسعافات األولیة المطلوب توفیرها. ومحتویاتتقییم للمخاطر الصحیة لتحدید عدد إجراء  العمل أصحاب على )أ(

mailto:pdic@DOH.gov.ae
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 یجب وضع صنادیق لإلسعافات األولیة في كافة المركبات الخاصة بموقع العمل.  )ب(

إلسعافات األولیة في كافة مباني المكاتب (صندوق واحد على األقل في كل طابق) وفي أرجاء لوضع صنادیق  یجب )ج(
موقع العمل حسب الحاجة، مع وضعها في حاویة/دوالب/مرفق مؤمن بالصورة المناسبة ویسهل الوصول إلیه سریعًا في 

 حاالت الطوارئ.  

حد أدنى كأن تتضمن  شرطقییم المخاطر الصحیة، لكن لتأن تكون وفقًا محتویات صنادیق اإلسعافات األولیة ل یجب )د(
 تلك اللوائح. أولویة التطبیق تكون لن فإ. وفي حال وجود لوائح أكثر صرامة )1(المحتویات المبینة في الملحق 

شخص مؤهل مرة واحدة شهریًا  من قبلمن فحص صنادیق اإلسعافات األولیة/المؤن الطبیة التأكد  العمل أصحاب على )ه(
قل للتأكد من أن المحتویات المطلوبة متوفرة، بما في ذلك تعویض األغراض الناقصة واستبدال األغراض منتهیة على األ

 الصالحیة. 

رفعه إلى و  السجل باستكمال المسعف یقوم أن على األولیة، اإلسعافات صندوقمع  األولیة إلسعافاتل سجل توفیر یجب )و(
 الصحة المهنیة بعد تقدیم أي نوع من أنواع اإلسعافات األولیة.  و السالمة الشخص المسؤول عن 

 )AEDجهاز مزیل الرجفان الخارجي اآللي ( 3-4

 حاالت مع ملللتعا هوتركیب اآللي الخارجي الرجفان مزیل جهاز الستخدام برنامج وضعالنظر في  العمل صحابأل ینبغي )أ(
 .المعنیة السلطات تعلیمات/أو و المخاطر تقییم على بناء وذلك العمل، أماكن في المفاجئة القلبیة السكتة

 أن:  اآللي الخارجي الرجفان مزیل جهاز استخدام برنامجینبغي ل )ب(

ف على اإلشراب من یقومونلمسؤولیات واضح تحدید وبهما  له، اً مكتوب اً وملخصإلدارة البرنامج  اً نظام یتضمن )1(
 . في تنفیذه ونشاركی وأالبرنامج ومتابعته 

أبوظبي إلدارة كافة الجوانب الطبیة المتعلقة بالبرنامج واإلشراف على إدارة -دائرة الصحةمن  اً مرخص اً طبیب یعین )2(
  ته.البرنامج وتنسیق أنشط

  .االستجابة لحاالت الطوارئ في مكان العملالتي تحدد إجراءات شمل األعامة الخطة ال یتكامل مع )3(

الرعایة الصحیة،  المعینین لتقدیم واألخصائیینالمسعفین األولین  جمیعلالمعترف به و الموحد التدریب  یشمل توفیر )4(
 الخارجي الرجفان مزیل) واستخدام جهاز CPRإنعاش القلب والرئتّین ( موضوعات التدریب هذا یشملعلى أن 

  العمل مكان في واستخدامه توفیره المقرر اآللي

لى ع حاصل متواجدأول مسعف من قبل الجهاز  استخدام ینبغي: في حاالت السكتة القلبیة المفاجئة ملحوظة
 التدریب المطلوب. 

محلیة لمعاییر التشریعات ال وفقاً یتم مزیل الرجفان الخارجي اآللي وملحقاته  جهاز وتركیباختیار أن  یضمن )5(
 مع التأكد من صیانته بصفة منتظمة حسب متطلبات الجهة المصنعة.  ،واالتحادیة بشأن األجهزة الطبیة

 لرجفانا مزیلو والرئتّین  القلب إنعاش معداتلبها  الموصىقائمة ال: انظر الملحق الثاني للتعرف على ملحوظة
 .اآللي الخارجي
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  .خاص لضمان الجودةال هبرنامج لهأو  ،برنامج لضمان الجودة ضمن یكون مدرجاً  )6(

مكاتب مثل  ،األشخاصتوفیر أجهزة مزیل الرجفان الخارجي اآللي في كافة مواقع العمل التي یتجمع بها النظر في ینبغي  )ج(
 العمال، وخاصة في األماكن التالیة:  مدنومعسكرات/ ،ومواقع العمل ،الشركات

  المكاتبخطوط التجمیع ومباني وبشكل وثیق، مثل األماكن التي یعمل بها العدید من األشخاص معًا  )1(

 بالقرب من األماكن المحصورة  )2(

 استخدام األجهزة الكهربائیة  أماكن )3(

 العمل الخارجیة التي یحتمل حدوث البرق بها  أماكن )4(

 للعالج من أعراض األزمة القلبیة  ونالعامل إلیهاالصحیة التي قد یلجأ  الوحدات )5(

 والمقاصف الخاصة بالشركة البدنیة اللیاقة  وحدات )6(

وأنابیب  ،وخطوط نقل الطاقة الكهربائیة ،البحریة والسفن ،البناء ومشاریع ،البحریة الحفاراتمثل  ،النائیة المواقع )7(
 نقل الطاقة 

ن استجابة زم بما یضمن اوٕاتاحة سهولة الوصول إلیه مالئمةینبغي تركیب أجهزة مزیل الرجفان الخارجي اآللي بصورة  )د(
 خمس دقائق.  إلى ثالث  في غضون

 مكافحة العدوى  3-5

 واتلقن یأمراض معدیة أو مخاطر بیولوجیة ألالتعرض  الذین قد یواجهون مخاطر العاملینو  األولیة اإلسعافات طاقمل یجب )أ(
 وطرق حمایة أنفسهم من التعرض لها.  الدمطریق  عن المنقولةمختلف أنواع مسببات األمراض  حول تدریبال

طاقم اإلسعافات األولیة واألشخاص المرضى أو المصابین من  ةلحمایة الشخصیة المناسبة لحمایأدوات اتوفیر یجب  )ب(
 مخاطر التعرض للعدوى. 

 على األقل ما یلي:  تتضمنأن دوات الحمایة الشخصیة یجب أل )ج(

لالتكس أو قفازات ا ،یدایل كلور ایناالمصنوعة من البولي ف الواحد االستخدام ذاتمثل القفازات  ،واقیةال قفازاتال )1(
التعرض إلى أغراض حادة أو عند تنظیف الدم أو أي  خطر عند وجودأو القفازات شدیدة التحمل  ،المطاطیة

 سوائل جسدیة أخرى

 لواحدا االستخدام ذي أو المریول البالستیكي الواحد االستخدام ذات منفذة الغیرمثل المالبس  ،واقیةال مالبسال )2(

 السالمة ونظارات الواقیة النظارات مثل ،العیون حمایة أدوات )3(

 الحادة األغراض من القدمّین لحمایة السالمة أحذیة )4(

 الجسدیة والسوائل للدم التعرض مخاطر من للحد) الصناعي(التنفس  اإلنعاش أقنعة )5(

اإلصابات النافذة في الجلد وغیرها من مخاطر لتمكینهم من إدارة  األولیة اإلسعافات ضوابط لعمل طاقموضع  یتعین )د(
 التعرض للدم أو السوائل الجسدیة. 
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 اآلتي: تشمل إدارة اإلصابات والجروح النافذة في الجلد  )ه(

 ینزف كي بلطف الجرح على الضغط )1(

 ُوجد إن والصابون الجاري البارد بالماء الجرح منطقة غسل )2(

 مالئمة(رباط)  بضمادة الجرح تغطیة ثم ُوجد، إن مطهر وضع )3(

 اآلتي: تشمل إدارة التعرض للدم والسوائل الجسدیة  )و(

 بهما للیدین رغوة أو غسول استخدام یتم الماء، یتوفر لم ٕانو  .والماء بالصابون الجسدیة السوائل أو الدم غسل )1(
 .الكحول من %90-60 نسبة

 حال تلوث العینین، یتم غسلهما وهما مفتوحتان بماء الصنبور أو بمحلول ملحي.  في )2(

 .مرات عدة بالماء الفم وغسل بصقه یتم الفم، إلى الدم وصل إذا )3(

 تقییممن  لطبیبا لتمكین ،طبيال تقییمال إلى فوراً  فإنه یجب تحویله الجسدیة، السوائل أو للدم الشخص تعرض في حال )ز(
 لزم. كما یجب توفیر خدمات االستشارة المتخصصة عند الضرورة. ی حیث والتطعیم لدما اختبارات وٕاجراء التعرض درجة

سجل بحاالت التعرض للدم أو السوائل الجسدیة واالحتفاظ به في مكان العمل، مع الحفاظ على سریة سجالت  وضع یجب )ح(
 التعرض والعالج. 

 معدٍ  ضلمر  حادة ببدایةأو یشخص إصابتهم أبوظبي -دائرة الصحة من مرخص طبیبالعاملین الذین یشتبه  حال في )ط(
ؤالء ه یجب تزوید ، فإنهالمجتمع (كاألنفلونزا)في زمالء العمل أو  بینیجب اإلبالغ عنه، مع إمكانیة نشر المرض 

ة من مرخص لوجه) ونقلهم مباشرة إلى منشأة للرعایة الصحیةاغطاء مثل بمعدات الحمایة الشخصیة الالزمة ( العاملین
  أبوظبي.-دائرة الصحة

 المواد الخطرة  3-6

م بشأن التدریب الالز أن یتلقوا مواد خطرة لتعرض المخاطر  قد یواجهون الذین العاملینو طاقم اإلسعافات األولیة ل یجب )أ(
 حمایة أنفسهم من التعرض لها.  وكیفیةمختلف أنواع المواد الخطرة 

طاقم اإلسعافات األولیة واألشخاص المرضى أو المصابین من  ةالمناسبة لحمایلحمایة الشخصیة أدوات ا توفیریجب  )ب(
 مخاطر التعرض للمواد الخطرة. 

 الصحةو  للسالمة أبوظبي إمارة لنظام  العام اإلطارالمنصوص علیها في  ذات العالقةالمتطلبات ب یجب اإللتزام كذلك )ج(
 المواد الخطرة.  –) 1دلیل الممارسة الفني ( – المهنیة

عند التعرض للمواد  على دعم الحیاةتوفیر التدریب األساسي والمتقدم النظر في  العمل صحابأل: ینبغي ملحوظة
 الرعایة الصحیة المحتمل تعاملهم مع مرضى تعرضوا لمواد سامة. ألخصائي) www.ahls.orgالخطرة (

http://www.ahls.org/
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 العمال مدن معسكرات/ 3-7

تأكد مما الللعمال،  مدینةمع الغیر لتوفیر معسكر/ یتعاقدونللعمال، أو  مدنمعسكرات/ ملدیه الذین العمل أصحابعلى  )أ(
 یلي: 

 في الموقع الطبیة الطوارئ حاالت لعالجمرفق لإلسعافات األولیة و/أو  توفیر )1(

زمن االستجابة من المستشفیات القریبة أو الخدمات القریبة التي تقدمها أطراف  بما یراعي ،خدمات اإلسعاف توفیر )2(
 أخرى  

 صحابأیجب على  ،الطبیة الطوارئاألولیة وعالج حاالت  اإلسعافاتباإلضافة إلى المتطلبات الواردة أعاله فیما یخص  )ب(
 التأكد من وجود برنامج صحي محلي لتوفیر الخدمات التالیة:  العمل

 یروسوف ،الدم عبرالمنقولة  لألمراض المسببة العوامل ، بما في ذلكالمعدیة باألمراض/العمال العاملین توعیة )1(
)HIV (لمنقولةا واألمراض"ج"، و"ب"  الوبائي الكبدي وااللتهاب ،(اإلیدز) المكتسبة المناعة نقص لمرض المسبب 

 (السل) والدرن ،والجدیري ،الجنسي االتصال عبر

 لتوعیة بشأن المخدرات والكحولیات لسنویة  حمالت )2(

 التسمم منع بشأن للتوعیة سنویة حمالت )3(

 التدخین عن اإلقالع بشأن للتوعیة سنویة حمالت )4(

 أبوظبي – دائرة الصحةومعاییر  سیاساتل وفقاً للتطعیم والتحصین  برنامج )5(

 بشأن الغذاء الصحي والعناصر الغذائیة األساسیة المطلوبة  التوعیة )6(

 األساسیة بشأن صحة الفم واألسنان والنظافة الشخصیة  التوعیة )7(

تثقیف یستهدف العمال الذین یتعرضون للطقس الحار في الصیف بشأن اإلجراءات الوقائیة التوعیة و للبرنامج  )8(
 اتخاذها والمتطلبات المتعلقة ببرنامج إدارة اإلجهاد الحراري  الواجب

االنتشار الوبائي  تغطي احتمالخطة إلدارة األزمات  لدیهاالعمال  مدنمن أن معسكرات/التأكد  العمل أصحاب على )ج(
(مثل  عدیةم بأمراض المصابین العاملینلبي متطلبات السلطات المعنیة، وأن هناك مرافق مخصصة لعزل وت لمرٍض معٍد،

 ).وغیرها واألنفلونزا الجدیري

 موأنه یتخطة لالستجابة في حاالت الطوارئ الطبیة،  لدیهاالعمال  مدنمن أن معسكرات/التأكد  العمل أصحاب على )د(
 مرًة سنویًا على األقل.  الخطة اختبار

  الطبیة الطوارئوعالج حاالت  اإلسعاف األوليمراكز  3-8

بات التي كافة المتطل تستوفي أن الطبیة الطوارئحاالت  عالجو  األولیة لإلسعافات مراكز التي لدیها العمل مواقعل یجب )أ(
 اآلتي: تضمن یلـ"العیادة"  دائرة الصحةتعریف و أبوظبي بشأن تسجیل وترخیص العیادات الطبیة.  – دائرة الصحةتفرضها 
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. (واحد أو أكثر)طبي عام (واحد أو أكثر) أو أخصائي طبي هي منشأة للرعایة الصحیة یعمل بها ممارس  العیادة )1(
ال لكنها  ،البسیط والعالجألغراض تقدیم االستشارات الطبیة وخدمات اإلسعافات األولیة  أساساً العیادة  وتستخدم

 المستشفیات.  أحدیجب إحالة حاالت الطوارئ إلى لذا  .توفر خدمات الطوارئ

 الفرعیة للعیادات  األنواع )2(

 عامة عیادة .1

 عامة أسنان عیادة .2

 مدرسیة عیادة .3

 متخصصة عیادة .4

 متخصصة أسنان عیادة .5

لشخص مصاب أو  الطبیة الطوارئ لحاالتعالج الهي منشأة صحیة توفر و اإلسعافات األولیة ( وحدة .6
 تزویده بالرعایة الطبیة المتخصصة الالزمة له)  لحینمریض 

بشأن  أبوظبي-دائرة الصحةإرشادات تتبع أن  الطبي والعالجومعدات مراكز اإلسعافات األولیة  بنیةلمتطلبات  یجب )ب(
 . الصحیة والموافقات والتأهیل المسبق للبناءتصمیم المنشآت 
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 السجالت  حفظ-4
 االحتفاظ بسجالت لما یلي على األقل:  یجب )أ(

 )4-3-2 رقم(القسم  الطبي والطاقم األولین بالمسعفین المتعلقة التدریبات )1(

 الطبي والطاقم األولین بالمسعفین االتصال بیانات )2(

 اإلسعافات األولیة وحاالت الطوارئ التي تم عالجها  إحصائیات )3(

 : الطبیة الطوارئاألولي وعالج حاالت  اإلسعافیجب توثیق المعلومات التالیة لكافة حاالت  ،كحد أدنى )ب(

 المصاب الشخص اسم )1(

 بطاقة الهویة اإلماراتیة  رقم )2(

 العملبطاقة هویة  رقم )3(

 المصاب الشخص مهنة )4(

 ومكانها ووقتها اإلصابة تاریخ )5(

 اإلصابة وصف )6(

 اإلصابة حدوث لكیفیة وصف )7(

 من قبل خدمات طبیة خارجیة المقدمالذي تم توفیره، بما في ذلك العالج  العالج )8(

  متابعتهعالج مطلوب  أي )9(

   .الطوارئ الطبیة ةحالل عالجالوتوقیع المسعف األولي أو مقدم  اسم )10(

 -) 9العنصر ( –المهنیة  للسالمة والصحةأبوظبي  إمارةلنظام  العامإلطار متطلبات اتوثیق المعلومات وفقًا ل یجب )ج(
والتخلص  المعلومات الصحیةبلسجالت الطبیة واالحتفاظ اأبوظبي بشأن -دائرة الصحةة، وسیاسة یاإلدار  ةمراجعالو االلتزام 

 والمتطلبات األخرى ذات الصلة.   منها،
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 المراجع  -5
 األدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي –) 1العنصر ( –للسالمة والصحة المهنیةلنظام إمارة أبوظبي العام  اإلطار •

 إدارة المخاطر  –) 2العنصر ( –لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالعام  اإلطار •

 التدریب والتوعیة والكفاءة –) 5العنصر ( –لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالعام  اإلطار •

 الرقابة والتحقیق ورفع التقاریر –) 7العنصر ( –لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالعام  اراإلط •

 االلتزام والمراجعة اإلداریة –)9العنصر ( –لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالعام  اإلطار •

 وٕاشارات السالمة الفتات –) 17دلیل الممارسة الفني ( – المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام  العام اإلطار •

 إدارة النفایات  –) 54دلیل الممارسة الفني ( – المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام  العام اإلطار •

 مخاطر العمل العمال من الوقایة لحمایة أسالیب وتدابیر في شأن تحدید 1982) لعام 32الوزاري رقم ( القرار •

  صاحب العمل بتوفیرها لعماله شأن مستویات العنایة الطبیة التي یلتزم في 1982) لعام 37/2الوزاري رقم ( القرار •

الملحقة  للسكن العمالي الجماعي والخدمات العامة دلیل المعاییر اعتماد بشأن 2009لسنة  )13( قرار مجلس الوزراء رقم •
 به 

 )العملن (قانو  1980 لعام 8 رقم االتحادي القانون •

 أبوظبي فیما یتعلق بتطویر المنشآت وتسجیلها. - دائرة الصحة متطلبات •

 . الصحیة الرعایة لخدمات الوصول بشأنأبوظبي -دائرة الصحة متطلبات •

• http://www.healthdesign.com.au/haad.hfg/Full_Index/HAAD_-_Part_B_-_Vol2.pdf 

• http://www.healthdesign.com.au/haad.hfg/Full_Index/HAAD_-_Part_B_-_Vol4.pdf 

 التنفیذیة الهیئة المعتمدة، واإلرشادات الفنیة الممارسة أدلة بشأن 1981 لعام) األولیة(اإلسعافات  والسالمة الصحة لوائح •
 المتحدة المملكة والسالمة، للصحة

المتحدة  الوالیات –المهنیة  الصحةو السالمة إلسعافات األولیة في مكان العمل، إدارة أفضل الممارسات: أسس برنامج ا دلیل •
 األمریكیة
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 الوثیقة تعدیل سجل -6
 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت  تاریخ اإلصدار رقم اإلصدار

 ال ینطبق باللغة العربیة  اإلصدار األول 2018یونیو  3   3.1
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 األدنى من متطلبات اإلسعافات األولیة/قائمة التحقق من المحتوى: الحد )1(الملحق 

 وصف المنتج رقم ال
 (حسب حجم صندوق اإلسعافات األولیة) المطلوبعدد ال

 للسفر كبیر متوسط صغیر
 المطلوبة المواد 

 1 1 1 1 حول اإلسعافات األولیة(للجیب) دلیل إرشادي مختصر  1
 1 1 1 1 قائمة المحتویات 2
خالیة من الالتكس  ،أزواج من القفازات لالستعمال مرة واحدة 3

 بأحجام متنوعة (صغیرة ومتوسطة وكبیرة)  ،والبودرة
2/2/2 3/3/3 4/4/4/ 1/1/1 

أو درع إنعاش یوضع ) Laerdal(قناع صغیر من نوع الردال  4
 على الوجھ

1 1 2 1 

 10 100 60 40 مقاوم للمیاه ومنخفض التحسس   ،الصق طبي بأحجام متنوعة 5
 1 8 6 4 سم) 12×12ضمادات معقمة متوسطة الحجم ( 6
 1 2 2 1 سم) 18×18ضمادات معقمة كبیرة الحجم ( 7
 1 4 3 2 ضمادات معقمة للعیون 8

 0 4 3 2 ضمادات معقمة لألصابع 9
 1 2 2 1 المائي) )gelالھالم (ضمادات معقمة للحروق (یفضل  10
 1 4 3 2 ضمادة مثلثة الشكل 11

 Conforming Bandages( 1 2 2 1مرنة (لفافات تضمید  12
 4 40 30 20 محارم تنظیف رطبة خالیة من الكحول  13
 2 24 12 6 بأحجام متنوعة  ،دبابیس للتثبیت 14
 1 1 1 1 ویفضل منخفض التحسس ،شریط الصق 15
 1 0 0 0 للعین معقمغسول  16
 1 1 1 1 مزود بمقبض لحمایة الجلدوحاد  -إلسعافات األولیة لمقص  17
 2/2 8/8 4/4 2/2 مم100مم/50بعرض  ،لفائف تضمید 18
 1 1 1 1 مطھر للجلد (رش) 19
 1 4 2 1  كیس للتخلص من النفایات الطبیة 20

 /بناء على تقییم احتیاجات اإلسعافات األولیةاالختیاریةالمواد 
 1/1 3/3 2/2 1/1 بأحجام كبیرة وصغیرة  ،لكسور األطرافجبائر  21
 - ) TMStrip-Steri(كنوع لتسكیر الجروح أشرطة ورقیة  22

 علب
1 2 4 1 

 1 1 1 1 ملقط صغیر 23
 1 1 1 1 )يیثیلاإل على األقل من الكحول %61(مطھر لألیدي  24
 1 3 2 1 بطانیة للطوارئ (بطانیة مصنوعة من ورق القصدیر) 25
 1 1 1 1 یفضل الذي یعمل بالحركة  ،مشعل/مصباح 26
 1 1 1 1 حاقن ادرینالین 27
 2 8 4 2 أقراص مسكنة لأللم 28
 1 3 2 1 حشوات لوقف نزیف األنف سریعاً  29
 1 3 2 1 سم) 12.5×10(باردة أكیاس كمادات  30
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 للسفر كبیر متوسط صغیر األولیة اإلسعافات صندوق حجم
مثل  ،العمل منخفضة المخاطرأماكن 

 والمكتبات ،والمحال التجاریة ،المكاتب
 25أقل من 
 موظف

 100و 25بین 
 موظف

 100أكثر من 
 موظف

 للمركبة الواحدة 

 ، مثلأماكن العمل مرتفعة المخاطر
 ،وخطوط التجمیع ،معالجة األغذیة

 وغیرھا ،والتصنیع ،والبناء ،والھندسة
 

 5أقل من 
 ینموظف

 25و 5بین 
 موظف

 25أكثر من 
 موظف

 للمركبة الواحدة

 جع: االمر

  C/DIN 13169  (Germany, 2009)-8599 (UK, 2011), ANSI Z308.1 (USA, 2009), DIN 13157-BSا •
 .)المتحدة العربیة(اإلمارات الوقائیة حول خدمات الصحة المھنیة  والتوطین البشریة الموارد وزارة دلیل •
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 الموصى بها لمعدات إنعاش القلب والرئتین ومزیل الرجفان الخارجي اآللي لقائمةا :)2( الملحق
 

 اآللي الخارجي الرجفان ومزیل والرئتین القلب إنعاش معدات

 العدد المنتج وصف  رقمال

 2 نعاش القلب والرئتینالتي توضع على الفم إلالقطع  1

 1 للبالغینمع ضمادات للبالغین جهاز مزیل الرجفان الخارجي اآللي   2

 1 مع ضمادات لألطفال (اختیاري)لألطفال جهاز مزیل الرجفان الخارجي اآللي  3

 1 (منشفة، مشرط، وغیرها)اآللي جهاز مزیل الرجفان الخارجي ل مستلزمات 4

 1 مزیل الرجفان الخارجي اآلليبطاریات احتیاطیة لجهاز  5

 1 اتجاه واحدقناع تنفس صناعي للبالغین مزود بصمام یعمل في  6

 1 قناع تنفس صناعي لألطفال مزود بصمام یعمل في اتجاه واحد (اختیاري) 7

 1 للوجه واقي درع 8
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  التعریفات: )3( الملحق
 التعریف الكلمة

 اإلسعاف األولي

أي مساعدة فوریة یتم تقدیمها إلى شخص یعاني من مرض مفاجئ أو إصابة مفاجئة في 
الرعایة الالزمة إلنقاذ حیاته و/أو الحیلولة دون تدهور حالته و/أو تعزیز تقدیم لمكان العمل، 

ویجوز اعتبار هذه الرعایة "إسعاف أولي" رغم تقدیمها على ید شخص مختص بالرعایة  .تعافیه
 الصحیة.  

 شخص تم تدریبه على تقدیم اإلسعافات األولیة في حاالت الطوارئ  المسعف األولي

 یتضمن هذا الرقم اآلتي:قد  رقم الهویة
 رقم بطاقة الهویة اإلماراتیة •
 رقم التأشیرة •

 رقم تصریح العمل •

 الطبي الجھاز

متابعة أو عالج ال أو الوقایةتشخیص أو المنتج یستخدم في مجال الرعایة الصحیة بھدف 
 الاألجھزة الطبیة كقاعدة عامة، فإن و .مرض أو إعاقة، ویستثنى من ذلك العقاقیر الطبیة

العمل الدوائي أو العمل األساسي المقصود منھا في الجسم البشري من خالل  المفعولتحقق 
 اآلیض. على آلیات أو  على الجھاز المناعي

موقف أو ظرف ذي احتماالت عالیة للتسبب في إعاقة أو في تھدید الحیاة بصورة فوریة أي  الطبیة ارئوحالة الط
 مما یتطلب تقدیم اإلسعاف األولي أو غیره من أسالیب التدخل الطبي الفوري.  

عالج حاالت الطوارئ 
 الطبیة 

) یقدمھا أخصائي رعایة صحیة مؤھل ومرخص بالصورة في حاالت الطوارئخدمة طبیة (
 المطلوبة بھدف معالجة وعالج وشفاء حالة طبیة أو مشكلة صحیة. 
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