
 2017النسخة الثانية: يناير  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام  الملحق أ 10.40م لليبية لألعمال المتعلقة باأللغاالمعايير ا

 

 2017النسخة الثانية: يناير  1 الملحق أ 10.40م لليبية لألعمال المتعلقة باأللغاالمعايير ا

 الملحق أ     10.40المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

 2017النسخة الثانية: يناير 

 

 المعدات الطبية
 

 

 

 الهيئة الوطنية المسؤولة:

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب بتفويض من وزارة الدفاع

 ل المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبللتواصل: نائب المدير في المركز الليبي لألعما

quality.assurance@lmac.gov.ly 

 

 

 مالحظة:

 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام هذه الصفحة. تخضعالتاريخ المبين على سارية المفعول ابتداء من هذه الوثيقة تعتبر 
(LibMAS ،للمراجعة والتنقيح بشكل منتظم ) فيما يتعلق ينبغي على المستخدمين التأكد من استخدام أحدث نسخة من كل وثيقة لذلك

التي يتم نشرها على الموقع اإللكتروني للمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات تلك لمعايير هي نسخة لمعايير. أحدث بال
 www.lmac.gov.lyالحروب وعنوانه 

 

 الطبع والنشرحقوق 

 . (IMAS) المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغامباالستناد إلى هذه الوثيقة مع اإلشارة تم إعداد 

 جميع الحقوق  - 2017 .لحروبالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات اإلى الحالي ا في شكلهتعود ملكية هذه الوثيقة 
 محفوظة.

mailto:quality.assurance@lmac.gov.ly
http://www.lmac.gov.ly/


 2017النسخة الثانية: يناير  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام  الملحق أ 10.40م لليبية لألعمال المتعلقة باأللغاالمعايير ا

 

 2017النسخة الثانية: يناير  2 الملحق أ 10.40م لليبية لألعمال المتعلقة باأللغاالمعايير ا

 

 فهرس المحتويات
 3 ............................................................................................................................ . مقدمة1

 3 ......................... ما يعادلها( . الحد األدنى من المعدات الطبية الالزمة لحقيبة لوازم إسعاف اإلصابات )أو2

 5 ....................................................... .  الحد األدنى من المعدات الطبية الالزمة لسيارة اإلخالء الطبي3

 6 ..................................................................................... . المعدات الطبية اإلضافية الموصى بها4

 



 2017النسخة الثانية: يناير  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام  الملحق أ 10.40م لليبية لألعمال المتعلقة باأللغاالمعايير ا

 

 2017النسخة الثانية: يناير  3 الملحق أ 10.40م لليبية لألعمال المتعلقة باأللغاالمعايير ا

 . مقدمة 1
 تمثل المعدات الطبية التالية الحد األدنى المطلوب لدعم عمليات إزالة األلغام في ليبيا:

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب( ويقرها قائمة يؤكدههذه ال)

 

 إسعاف اإلصابات )أو ما يعادلها( . الحد األدنى من المعدات الطبية الالزمة لحقيبة لوازم2
 

 الكمية العنصر

 1                كيس التهوئة يدوي مع قناع                                                  

 حجممن كل  1  2،3،4أحجام مختلفة أحادي االستخدام ب أنبوب هوائي 

  تمرير السوائل عبر الوريد(معدات الحقن واإلقناء )

 1 ارات واقية نظ

 1 حاوية التخلص من األدوات الحادة 

 حجممن كل  2  .20و 18و 16و 14 مقاسبأحجام مختلفة. وريدي  إبرة إقناء 

 4 طقم حقن وريدي  

 1 سنتيمتر  2.5شريط الصق طبي  

 1 وريدي  شدرباط  

 25 كحول طبية  مناديل 

 5 مل  5حقنة  

 5 مل  10حقنة 

 10  21عرض  ةابرة حقن

 10 مل  10%  0.9 مماء للحقن أو كلوريد الصوديو 

 أزواج 10 قفازات طبية  

  معدات إسعاف اإلصابات  

 2 ضمادات مثلثة  



 2017النسخة الثانية: يناير  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام  الملحق أ 10.40م لليبية لألعمال المتعلقة باأللغاالمعايير ا

 

 2017النسخة الثانية: يناير  4 الملحق أ 10.40م لليبية لألعمال المتعلقة باأللغاالمعايير ا

 10 سم( X20سم  10أو سم  X10سم  10معقمة )الصقة ضمادات  

 5 سم  10ضمادات  

 5 سم  15ضمادات 

 2  ضمادات كبيرة متعددة االستخدامات للصدر/ البطن 

 2 للحروق  الصقة ضمادات 

 8 ضمادات للعيون   

 4 للضغط/ ضمادات ميدانية  الصقة ضمادات 

 مل 100 محلول مطهر  

   الجبائر 

 1 جبيرة لألطراف العلوية )مثال: سام، كرامر، ورق ُمقّوى(

 1 من الورق المقّوى(  جبيرة لألطراف السفلية )خشبية أو

 1 عديل صلب أو قابل للت واقي رقبة

  أخرى  مواد 

 1 مقص لالستخدام العام )مقص مسعفين(   

 1 مقص للضمادات  

 1 ملقط كيلي  

 1 سماعة طبية 

 1 مقياس ضغط الدم  

 1 (5بطاقات فرز اإلصابات )مجموعة من  

 25 (حجم متوسط) شاش 

 1 على شكل قلم(أن يكون مصباح يدوي )ُيفّضل  

  1 لفة    شريط طبي الصق  

 1 مشرط معقم 

  األدوية 

 x  4 1مل   ملغ/مل )أو دواء مماثل(  10مورفين حقنة  

 x  2 1مل   )في حالة استخدام مواد أفيونية المفعول( ملغ/مل 0.4نالوكسون حقنة  



 2017النسخة الثانية: يناير  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام  الملحق أ 10.40م لليبية لألعمال المتعلقة باأللغاالمعايير ا

 

 2017النسخة الثانية: يناير  5 الملحق أ 10.40م لليبية لألعمال المتعلقة باأللغاالمعايير ا

  2حقنة  للقيء )في حالة استخدام مواد أفيونية المفعول( ةحقنة مضاد 

 2  مل 1000 مْحلوُل رينغر الالكتيكي 

 2 مل   500%  0.9محلول ملحي عادي  

 : الحد األدنى من المعدات الطبية الالزمة لحقيبة لوازم إسعاف اإلصابات )أو ما يعادلها(1الجدول 

 

 الء الطبيسيارة اإلخ.  الحد األدنى من المعدات الطبية الالزمة ل3
 الكمية العنصر

 1  لمركبةنقالة مع أشرطة ووسيلة لتأمين إيصال النقالة ل 

 1 لوح لتثبيت العمود الفقري وطقم لتثبيت الرأس )أو أداة مماثلة( 

 2  بطانيات 

 لترات 10 ماء   حاوية

ية ة األمنقوة األمم المتحد وأالسلطة البحرية النرويجية  تعمل على شبكةتواصل السلكية فعالة  ) وسيلة 
 1  المؤقتة ألبيي(

 1 دخانية )إن أمكن( إشارة 

 1 باح يدوي  مص 

 1 بار( 200لتر  10لتر/الدقيقة ) 8بمعدل دقيقة  120كفي كسيجين يو أ أسطوانات مخزون  

 1 لتر/الدقيقة  8وكسيجين بالدم مع الحد األدنى من التدفق قياس األجهاز  

 1 مع خزان أكسيجين + قناع تنفس اصطناعي  عّدة

 1 مع أداة قسطرة عن طريق الفم وحدة شفط محمولة  

 2 املة اسطوانة عادة التنفس مع حغير قابل إلقناع أكسيجين  

 الء الطبيخ: الحد األدنى من المعدات الطبية الالزمة لسيارة اإل2الجدول 

 

 

 

 

 



 2017النسخة الثانية: يناير  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام  الملحق أ 10.40م لليبية لألعمال المتعلقة باأللغاالمعايير ا

 

 2017النسخة الثانية: يناير  6 الملحق أ 10.40م لليبية لألعمال المتعلقة باأللغاالمعايير ا

 . المعدات الطبية اإلضافية الموصى بها4
 الكمية العنصر

 1 منظار حنجرة ) مع شفرات وبطاريات( 

 1 (ام مختلفةأحج) فاتح المجرى الهوائي األنفي 

 أنبوب من كل 1 ة( وأنبوب فحص )مكفف 8 و 7نابيب القصبة الهوائية مقاسي أ 

 1 سلك دليل األنبوب الرغامي  

 1  8ملقط ماجيل حجم  

 1  9ملقط ماجيل حجم  

 KY 1 أنبوب جل

 4   مل  1000محلول ملحي عادي  

 1 طقم إزالة الضغط عن الصدر  

 1 كيس تقيؤ

 2 الطوارئ بطانية  

 1 ضمادة أشرمان لجروح الصدر  

 10  إقناء وريدي ضمادة 

 : المعدات الطبية اإلضافية الموصى بها3الجدول 

 

 


