تدريب الوالدين على CPR

أستراليا كل يوم إلى
يحتاج ما يقرب من 70
ً
( Cardio-Pulmonary Resuscitationاإلنعاش القلبي الرئوي)
ً
منقذا للحياة يتضمن
( )CPRفي المجتمع .و ُيعتبر  CPRأسلو ًبا

يتوفر تدريب الوالدين على  CPRفي الموقع

الصدر على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم إلى األعضاء

الدخول .سيستغرق األمر حوالي  1,5ساعة إلكمال جميع

الضغط وإعطاء أنفاس لإلنقاذ .تعمل عمليات الضغط على
المهمة ،بينما تو ّفر األنفاس األكسجين للشخص المعني.

بما أن األمر قد يستغرق ،في المتوسط 10 ،دقائق لوصول

سيارة اإلسعاف إلى مكان الحالة الطارئة ،من المهم أن يعرف

Arabic

 cprtrainingforparents.org.auوال يتطلب منك تسجيل

cprtrainingforparents.org.au

ً
أيضا بشكل منفصل.
الوحدات السبع ،والتي يمكن إجراؤها
تشمل الوحدات المتوفرة في برنامج التدريب ما يلي:

التدريب

الناس في المجتمع كيفية القيام بـ .CPR

على  CPRللوالدين

إذا توقف طفلك عن التنفس اليوم،
هل تعرف ماذا تفعل؟
مجانيا عبر
برنامجا
طور مستشفى األطفال في وستميد
ً
لقد ّ
ً

اإلنترنت ،هو ‘تدريب الوالدين على  ،’CPRوذلك لتعليم

ّ
شهرا) أو
للرضع (دون 12
الخطوات المتبعة في تنفيذ CPR
ً
ً
أيضا استخدام هذه الخطوات
لألطفال (أكبر من سنة) .يمكن

 CPRللطفل

Automated External Defibrillator
(مزيل الرجفان الخارجي اآللي) ()AED

لألشخاص البالغين.

ّ
تذكر أن أية محاولة
اليوم قد تنقذ حياة شخص ما غدً ا.
للقيام بـ  CPRأفضل من عدم المحاولة.

الكمامات وأقنعة الوجه
ّ

االختناق

ما الذي تفعله إذا توقف طفلك
عن التنفس؟

اإلسعافات األولية للحروق

للمزيد من المعلومات حول صحة الطفل وسالمته من

مستشفى األطفال في وستميد ،تفضل بزيارة الموقع
kidshealth.schn.health.nsw.gov.au

تفخر  Endeavour Energyبدعمها لترجمة هذا المنشور.
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إن المعرفة والمهارات التي تتعلمها في هذا البرنامج

 CPRللرضيع

وضع التعافي
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هل يوجد خطر؟

ال

استخدم وسيلة إلمالة الرأس ورفع
الذقن

مجرى هواء الطفل

ال

نعم

نعم

ن َفسان
 30ضغطة

cprtrainingforparents.org.au

في حالة تو ّفر مزيل الرجفان ( )DEFIBRILLATORأو جهاز ،AED
قم بتشغيله واتبع التعليمات

 30ضغطة

 CPRللرضيع

اإلسعاف

ن َفسان

بانتظام أثناء انتظارك لوصول سيارة

ّ
وتفقده
ضع الطفل في وضع التعافي

إبق مع الطفل للتأكد من تعافيه
َ

الخطر

 CPRللطفل

استمر في الضغط حتى تصل سيارة اإلسعاف وتتولى األمر أو حتى يبدأ الطفل في االستجابة

اضغط الصدر بما يعادل ثلث عمقه بمعدل  120-100ضغطة في الدقيقة

ابدأ CPR

هل الطفل يتنفس بشكل طبيعي؟

ّ
تحقق مما إذا كان الطفل يتنفس ( )BREATHINGبشكل
وتحسس لمدة تصل إلى  10ثوانٍ
واصغ
طبيعي انظر
ِ
ّ

ضع الطفل في وضع غير مائل
واستخدم وسيلة لرفع الذقن

مجرى هواء الرضيع

افتح مجرى هواء ( )AIRWAYالطفل

اطلب الحصول على مساعدة ( )SEND FOR HELPعن طريق االتصال
بالرقم ( )000وطلب سيارة إسعاف

هل يستجيب الطفل؟

هل يفتح الطفل عينيه أو يصدر صوتًا عند لمسه أو عند التحدث إليه؟

ّ
تحقق من وجود استجابة ()RESPONSE

ال

ّ
مما إذا كان هناك خطر ( )DANGERعليك وعلى الطفل وأي شخص
تحقق ّ
آخر في المنطقة

نعم

تخ ّلص من الخطر أو أبعد الطفل عن

ّ
للرضع واألطفال
أسلوب DRS ABCD

