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اإلنعاش القلبي الرئوي يف حالة الغرق

التحقق من الوعي والتنفس

 فاقد الوعي مع تنفس متوقف/غ� طبيعي

يف حالة التنفس الطبيعي – استخدم وضع اإلفاقة

وضع األقطاب عىل البالغ� واألطفال

استخدام ُمِزيْل الرََّجَفان إن كان موجوداً

ابدأ اإلنعاش القلبي الرئوي عىل اليابسة

املياه الضحلة دون
 عوامة النجاة

واصل النفخ يف املاء إن كانت النجدة قريبة جداً منك، وإال فعليك
 إنقاذه إىل اليابسة. النفخ يف املياه العميقة ينبغي أن يجري عىل

 منقذي حياة ُمدرب� باالستعانة بعوامة النجاة أو أداة طفو أخرى.

امنع انخفاض درجة الحرارة وواصل التأكد من تنفسه

البالغون أطفال إىل وزن 25 كجم

تبادلوا األماكن خالل التحليل الذي يجري كل دقيقت� وواصلوا اإلنعاش
 القلبي الرئوي بغض النظر عن Àكنكم من إعطاء دفقة تيار كهربا½ أم ال.
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ستجد هناك ملصقات مجانية وكتباً ومقاالت عن اإلنعاش القلبي الرئوي. علموا موظفيكم
اإلنعاش القلبي الرئوي. عل�ً بأن لدينا طاق�ً لديهم خربة عملية حقيقية. تعلم كيف تترصف 

يف حال علق يشء يف حلق أحد الناس أو يف حال غرقه أو توقف قلبه 

112 ابدأ اإلنقاذ الحياة - اتصل برقم

ل ب� 30 ضغطة تتلوها نفختان. ابدأ بخمس نفخات. ثم بَدِّ
 انفخ بوت�ة أشد من املعتاد إىل أن يرتفع القفص الصدري.

سنتيمرت6-5

ابدأ بتثبيت األقطاب الكهربائية أثناء إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي
 واتبع تعليÍت ُمِزيْل الرََّجَفان. جفف القفص الصدري Àاماً قبل

 االستعÍل. ومن الجيد أن يكون الشخص مستلقياً عىل سطح رطب.

واصل اإلنعاش القلبي الرئوي إىل أن يتنفس الشخص طبيعياً أو
 يتوىل طاقم اإلسعاف األمر. الضغط 100-120 مرة/الدقيقة.

ابق عىل اليابسة إن كان ذلك ممكناً واستعن بذراع ممتدة؛ مثالً
 عوامة النجاة أو غصن أو منشفة للوصول إىل املصاب.

حرر مجرى التنفس من أي أيشء تعيقه وانفخ 10 نفخات مبارشة
 يف املاء. انفخ بوت�ة أشد من املعتاد إىل أن يرتفع القفص الصدري.

انتبه إىل سالمتك، استخدم عوامة النجاة أو أداة طفو أخرى

املياه العميقة
 بعوامة النجاة


