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القليل من المعلومات ... ينقذ الكثير من األرواح

 اإلسعافات األولية في حاالت الطوارئ

في حالة الطوارئ سارع باالتصال بأقرب طبيب

ملزيد من املعلومات:

http://www.emro.who.int/
http://www.who.int

مت إعداد هذه الرسائل بالتعاون مع مركز التدريب على طب األزمات، جامعة الزقازبق

كيف تنقُذ مصابًا ال يتنفس

1-  تقدم بحذر )أّمن نفسك أوالً ثم املصاب(

6-  إذا لم يكن املصاب يتنفس، فاطلب اإلسعاف )اذكر 4-  افتح ممر الهواء )أمل الرأس للخلف مع رفع الذقن(
اسمك، صف حالة املصاب، أبلغ عن مكانك بالتحديد، 

ال تنهي املكاملة حتى يطلب منك ذلك(

إنعاش األطفال

ميكن إنعاش األطفال بنفس طريقة إنعاش الكبار مع 
مراعاة بعض الفروق وفق االَتي :

     •  اضعط صدر المصاب بيد واحدة فقط، وثبت رأس 
الطفل باألخرى

     • قم بعمل 15 ضغطة صدر بدالً من 30
     • اضغط الصدر إلى ثلث عمقه فقط

5-  افحص التنفس ملدة 10ثوان )انظر، استمع. اشعر 
بتنفس املصاب( 

8- اَلية التنفس لإلنقاذ )مرتان(

     • افتح ممر الهواء )أمل الرأس للخلف مع رفع الذقن(
     • اغلق فتحتي األنف

     •  خذ نفساً عميقاً ثم أحكم شفتيك حول شفتي 
المصاب وانفخ بقوة حتى يرتفع صدره

     • ابعد فمك واسمح لصدر المصاب بالهبوط

3-  إذا لم يستجب املصاب اطلب املساعدة بصوت عال، 
لكن التترك املصاب

تنفس، حتى يصل اإلسعاف أو يسترد املصاب  ضغطة إلى 2  •��استمر في عملّية اإلنعاش مبعدل 30 
وعيه أو تخور قواك

•��في حالة وجود مسعفني اثنني، يقوم أحدهما بعمل ضغطات الصدر واالَخر بإعطاء أنفاس اإلنقاذ 
بالتبادل

ضغطة( 7- ابدأ على الفور بالضغط على الصدر )30 

     • اجلس بجوار املصاب
     •  ضع عقب إحدى يديك على منتصف الصدر

     •  ضع يدك األخرى فوق األولى وشبك أصابعك معاً 
وابعدهما عن األضالع

     •  أمل جسدك لألمام بحيث تكون عمودياً على جسد 
المصاب

     •  اضغط عظمة القص )منتصف القفص الصدري(
ألسفل بعمق 5-6 سم في اتجاه العمود الفقري

2-  افحص استجابة املصاب )هز املصاب من كتفيه ونادي            
عليه(

النجدة !!


