هر روز تقریباً  70نفر استرالیایی در جامعه به

( Cardio-Pulmonary Resuscitationاحیای قلبی ریوی)

( )CPRنیاز دارند CPR .یک عمل نجات دهنده زندگی است

که شامل فشرده سازی و نفس های نجات است .کمپرس

آموزش  CPRبرای والدین
آموزش  CPRبرای والدین در سایت

 cprtrainingforparents.org.auموجود است و نیازی به داشتن

کردن قفسه سینه خون را در اطراف بدن به اندام های مهم

حساب کاربری ندارد .برای تکمیل تمام هفت ماژول ،که میشود

از آنجا که رسیدن آمبوالنس به یک اورژانس بطور متوسط

ماژولهای موجود در برنامه آموزشی عبارتند از:

منتقل می کند و نفسها اکسیژن را تأمین می کنند.

 10دقیقه طول میکشد ،مهم است که افراد در جامعه نحوه

Farsi

cprtrainingforparents.org.au

آنها را جداگانه انجام داد ،تقریباً  1.5ساعت زمان الزم است.

آموزش CPR

انجام  CPRرا بدانند.

برای والدین

اگر نفس کشیدن کودک شما امروز متوقف
شود ،میدانید چه کار کنید؟
بیمارستان کودکان در وست مید یک برنامه آنالین رایگان،

“آموزش  CPRبرای والدین” تهیه کرده است تا اعمال CPR

را برای یک نوزاد (کمتر از  12ماهه) یا یک کودک (بزرگتر از

 CPRکودک

Automated External Defibrillator
(دفیبیالتور بیرونی اتوماتیک) ()AED

یک ساله) آموزش دهد .این اعمال را روی یک فرد بزرگسال
هم میشود انجام داد.

میگیرید ،ممکن است فردا یک زندگی را نجات دهد.
به یاد داشته باشید ،هر تالشی برای  CPRاز تالش
نکردن بهتر است.

ماسک و محافظ صورت

خفگی

اگر فرزندتان نفس نکشد چه کار
خواهید کرد؟

کمکهای اولیه برای سوختگی

برای دریافت اطالعات بیشتر در باره بهداشت و ایمنی
کودکان از بیمارستان کودکان در وست مید از سایت

 kidshealth.schn.health.nsw.gov.auدیدن کنید.

ترجمه این بروشور با مناعت توسط Endeavour Energy
پشتیبانی شده است.

KIH3196/1220

دانش و مهارتهایی که شما امروز در این برنامه یاد

 CPRنوزاد

وضعیت بهبود

D

C

B

A

S

R

D

نه

نه

سر را به عقب خم کنید و چانه را
باال بیاورید

راه تنفس کودک

نه

بله

بله

 2نفس

 30کمپرس

cprtrainingforparents.org.au

اگر یک دفیبریالتور ( )DEFIBRILLATORیا  AEDدر دسترس است آن را
روشن کرده و دستورالعملها را دنبال کنید

 30کمپرس

 CPRنوزاد
 2نفس

هستید مرتباً او را چک کنید

و در مدتی که منتظر آمدن آمبوالنس

کودک را در وضعیت بهبود قرار دهید

مطمئن شوید

در کنار کودک بمانید تا از بهبودی او

دور کنید

 CPRکودک

تا آمبوالنس بیاید و کنترل را به دست بگیرد یا کودک هوشیار شود به این کار ادامه دهید

 1/3عمق سینه را به میزان  120 – 100بار در دقیقه به پایین فشار دهید

 CPRرا شروع کنید

آیا کودک بطور عادی تنفس میکند؟

تا  10ثانیه نگاه کنید ،گوش بدهید و حس کنید

چک کنید که کودک بطور عادی تنفس ( )BREATHINGمیکند یا نه

نوزاد را در حالت طاقباز قرار دهید
و چانه او را باال بیاورید

راه تنفس نوزاد

راه تنفس ( )AIRWAYکودک را باز کنید

با تلفن زدن به سه صفر ( )000و درخواست آمبوالنس
کمک بگیرید ()SEND FOR HELP

آیا کودک هوشیار است؟

وقتی کودک را لمس میکنید یا با او حرف میزنید آیا چشمهایش را باز
میکند یا صدایی از او در میآید؟

هوشیاری ( )RESPONSEرا چک کنید

آیا خطری هست؟

ببینید برای خودتان ،کودک و هر کس دیگری در آن محل خطری
( )DANGERهست یا نه

بله

خطر را بر طرف یا کودک را از خطر

رویکرد  DRS ABCDبرای نوزاد و کودک

