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االهداف

.معدل انتشار حوادث الطرق في المملكه العربيه السعوديه•

.االسباب  وعوامل الخطوره•

.االسعافات االوليه•



(منظمه الصحه العالميه)تعريف حوادث الطرق 

حوادث الطرق هي إصابة مميتة أو 

يق غير مميتة نتيجة اصطدام على طر

عام يتضمن مركبة نقل واحدة على 

.األقل



معدل االنتشارحوادث الطرق

الدراسههذه.2015عامالسعوديهالعربيهالمملكهفياجراؤهاتمدراسه

يثحالمملكهفيالطرقحوادثتناولتالتيالمقاالتجمععلياعتمدت

خاللعالموضوهذاتناولتوالتيالمنشورهالدراساتكافةبتحليلقامت

وصلتالطرقحوادثنسبةاناليالدراسهخلصت.الماضيهسنة25

أعضاءأكثربانواشارت.الرضحيهاالصاباتمجموعمن%83.4إلى

سفليةالاالطرافتبعتهاوالرقبة،الرأسمنكالكانتقدالمتأذيهالجسم

.طرقاللحوادثالمؤديهاالسبابأكثرمنالزائدهالسرعهوكانتوالعلوية



الوفيات من حوادث الطرق

وادثحعنالناجمةالوفياتنسبةتبلغ

ديةالسعوالعربيةالمملكةفيالطرق

البينما،الوفياتجميعمن4.7٪

٪1.7الطرقحوادثوفياتتتجاوز

.وبريطانياأستراليافي



:من حوادث الطرقعدد الوفيات 

الوفاه: نسبه الحوادث 

ديةالسعوفي المملكة العربية 1: 32

الواليات المتحدة في 1: 283
.األمريكية

الوفيات من حوادث الطرق



نسمه100000معدل الوفيات من حوادث الطرق لكل 

Death rates from road traffic accidents by country, per 100,000 

inhabitants, world map (WHO 2015). 
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السائق الطريق السياره

عوديهأسباب حوادث الطرق في المملكه العربيه الس



المشتتةالقيادة 



السرعه الزائده
ذكرت معظم الدراسات ان السرعه الزائده هي 

من % 43.1بنسبةالسبب الرئيسي لحوادث الطرق 

.الحاالت



انتهاك اإلشارات عند التقاطعات



اإلعياء
القيادة في اإلتجاع المعاكس



غير الئقتحول التوقف المفاجئء



(طالتفحي-في سن المراهقة القيادة )القيادة في السيئة العادات 



األمانعدم استخدام حزام 
ضعف البصر



والمخدراتأالكحول تعاطي  نقص السكر في الدم



في الطرقاتداخل المدنزيادة كبيرة في عدد المركبات 



.مشاريع تنموية وطنية كبيرة تتطلب تطوير نظم النقل الداعمة



عبور الحيوانات



المطر الظالمفيقيادةال
الضباب

الطقس السيئ



خطرةمنحنيات  سوء حالة الطرق



اإلطاراتانفجار 



من المحركالسوائل تسرب 



تعريف االسعافات االوليه

اإلسعافات األولية هي الرعاية والعناية •

ها يتلقالتيااألولية والفورية والمؤقتة 

اإلنسان إلنقاذ حياته نتيجة التعرض 

المفاجئ لحالة صحية طارئة أدت إلى

..النزيف أو الجروح أو الكسور أو اإلغماء 

.  الخ

تقديم الرعاية الطبية وذلك حتى يتم•

المتخصصة له بوصول الطبيب لمكان 

بنقله إلى أقرب مستشفى أو الحادث أو

.عيادة طبيه



اهداف االسعافات االوليه

الحفاظ على حياة المصاب. 1.

.منع تدهور حالة المصاب. 2

.مساعدة المصاب على الشفاء. 3



خطوات االسعافات االوليه

:اإلنقاذالسالمة،، الحماية. 1

.حادثبوجوداآلخرينانتباهلفتخاللمنالحادثمكانفيالخطواتهذهتطبيقيتم

:المثالسبيلعلى

ريةالتحذيالمثلثاتووضعالرباعيةاألضواءبتشغيلالحمايةلتامينمركبةاستخدام

.دثحابوجوداالخرينلينتبهالتحذيريةاإلشاراتعملالموجودينالمواطنينمنوالطلب



:اإلبالغ عن الحادث . 2

.  حادث سير او الحوادث الخطيرة األخرىيتوجب على المواطن القيام بإبالغ الجهات المختصة في حال وقوع

.وذلك من خالل االتصال بالدفاع المدني وبالشرطة 

:وإعطاء المعلومات التالية 

مكان الحادث. 2اسم الشخص المبلغ.1

عدد اإلصابات وأنواعها.4وقت الحادث. 3

هل هناك إصابات خطيرة تهدد الحياة.5

(الخ .........،سقوطتسرب بترولي أو كيماوي، حادث سير،، انفجار ، حريق )نوع الحادث . 6

أي معلومات أخرى ضرورية. 8

خطوات االسعافات االوليه



فقدان الوعي

ى يتعرض الشخص الفاقد للوعي والملقى عل

المكانية رجوع ظهره إلى خطر كبير وذلك

اللسان للخلف و إمكانية حدوث التقيؤ عند 

وفي انسداد المجرى التنفسيالمصاب وبالتالي

هذه الحالة يجب وضع المصاب في وضعية

.األمان الجانبي مباشرة دون أي تأخير



إرشادات عامة في حال الكسر

.المكسورةالعظامتحريكتجنب1

.وادناهالكسراعلىالمفصلينثبت2

.معقمةبضمادةالمصابالجرحغط3

ةوضعيفيووضعةالمصابتهدئةعلىاعمل4

.مريحة



فى حاالت النزيف

.اجعل المصاب مستلقيًا على األرض وقم بطمأنينته، حاول أن تعرف مكان النزيف•

و يفضل استخدام الضمادة أ"تأكد من عدم وجود أجسام غريبة داخل الجرح، اضغط مباشرة على الجرح •

."الشاش

.إلى األعلى فوق مستوى القلب، استخدم الضمادات واألربطة لوقف النزيفالمصاب عضو الارفع •



ارشادات اخري

.ال تسمح للمصاب أن يمشى أو يقف على قدميه•

.ال تترك المصاب وحده•

.ال تفترض أن اإلصابات الظاهرة هى الوحيدة•

.ارمشوش األفكعلى نفسه ألنه ال تثق فى حكم المصاب •

.ال تطلب من المصاب اتخاذ القرارات•
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