تقرير ورشة االسعافات االولية

مقدمة
فوائد العمل ال تقتصر على اكتساب الرزق فقط ،بل تمتد إلى اكتساب خبرات ومهارات يستفيد منها الموظف في بيئة العمل أو خارجها ،وضمن
النماذج الناجحة في هذا اإلطار ،التجربة الثرية التي شهدها موظفوا بنك تنمية المدن والقرى من تدريب عدد من موظفيه على أساسيات
اإلسعافات األولية ،والتي قد تسهم في إنقاذ حياة إنسان ،أو على األقل التخفيف من تداعيات إصابة نتيجة حادث أو طارئ صحي.
أقيمت الفعالية يوم الثالثاء الموافق  2017/4/4في مبنى مبنى بنك
تنمية المدن والقرى الكائن بمنطقة الشميساني  ،وبالتعاون مع الدفاع
المدني  ،التي تقوم بهذا الجهد ،إيماناً منها بالدور المجتمعي الذي

تقوم به المؤسسات العاملة في االردن في االرتقاء بالمستوى التسقيفي
لألفراد في كل المجاالت ،ومنها الصحة العامة.

إ ستمرت الدورة بواقع ثالث ساعات من العاشرة صباحاً وحتى

الواحدة ظه ار بمشاركة عدد كبير من الموظفين والموظفات  ،حتى
تتسع الفائدة وتشمل أكبر شريحة ممكنة من الموظفين.

الهدف من الورشة

تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية وتدريب الموظفين ،بما يفيد االبنك في الحاالت الطارئة ،وينتقل هذا الوعي إلى العائالت ،وبشكل أوسع إلى
مستوى االردن  ،مشيدا بالمبادرة الطيبة المقدمة من الدفاع المدني بوصفها جهة وطنية ،أسهمت في تحقيق هدفين رئيسين هما تعريف فئات

واسعة من الموظفين بمبادئ اإلسعافات األولية ،وتفعيل المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع االردني.
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موضوعات الدورة:
 -1االختناقات في المجرى التنفسي.
 -2الحرائق وانواعها وكيفية التعامل معها
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تحدث كل من النقيب محمد الصرايرة عن حاالت االختناق وانسداد مجرى الجهاز التنفسي  ،إن هذا التوجه إلكساب الموظفين مهارات حياتية
الشركات التي تقدم الخدمات للمؤسسات الحكومية والجزء األهم فيها نقل المعرفة ،واالرتقاء
ا
أخرى ،جاء بناء على الشراكة االستراتيجية بين
بمهارات موظفيها في مجاالت متنوعة منها التثقيف الصحي ،الذي ال غنى ألي مجتمع متحضر عنة مثل المجتمع ااالردني .

وتحدث الرقيب ليث السعودي عن الحرائق بجميع انواعها وكيفية التعامل معها ودار نقاش ما بين المدربين من المديرية العامة لدفاع المدني وما
بين موظفي بنك تنمية المدن والقرى واتسم بالروح االيجابية العالية .
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