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اإلنعاش القلبي الرئوي لألطفال
األطفال الرضع 0 – 1 عام األطفال عام واحد – 18 سنة

تأكد من كونه واعياً
حاول التواصل مع الطفل واطلب النجدة حاول التواصل مع الطفل واطلب النجدة

تأكد من كونه واعياً

ليس هناك
 رد فعل

النجدة! النجدة!

تأكد من التنفس وحرر مجرى التنفستأكد من التنفس وحرر مجرى التنفس
ضع تنفسه الطبيعي موضع مشاهدتك واست�عك وإحساسك

التنفس متوقف أو غ� طبيعي

انفخ 5 نفخات إىل أن يرتفع القفص الصدري – انفخ برفق

ضعه يف وضع اإلفاقة واتصل برقم الطوارئ 112

امنع انخفاض درجة الحرارة وواصل التأكد من تنفسه

ضع تنفسه الطبيعي موضع مشاهدتك واست�عك وإحساسك

التنفس متوقف أو غ� طبيعي

انفخ 5 نفخات إىل أن يرتفع القفص الصدري – انفخ برفق

اتصل برقم 112 و ابدأ يف اإلنعاش القلبي الرئوي

استخدم خاصية مكرب الصوت وال تُْنِه املكاملة
ل ب¸ 15 ضغطة ونفخت¸ دون انقطاع بَدِّ

  الضغط 120-100 مرة/الدقيقة. واصل الضغط 15 ضغطة وانفخ نفخت¸ 
 إىل أن يتنفس الطفل طبيعياً أو يتوىل طاقم اإلسعاف األمر. انفخ 5

   إصابة األطفال يف األغلب بالسكتة القلبية.
 نفخات قبل بدء اإلنعاش القلبي الرئوي ألن نقص األكسج¸ سبب 

إن كان لديك ُمِزيْل الرََّجَفان - وصله واتبع النصائح

وضع األقطاب الكهربائية عىل أطفال إىل وزن 25 كجم

سنتيمرت
سنتيمرت5

 ملدة أقصاها 10 ثوان ملدة أقصاها 10 ثوان

HLREXPERTEN
brandskydd & första hjälpen

www.hlr-experten.se  تعلم إنقاذ األرواح! قم بزيارة
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 

ليس هناك
 رد فعل

التنفس طبيعي

اتصل برقم 112 و ابدأ يف اإلنعاش القلبي الرئوي

استخدم خاصية مكرب الصوت وال تُْنِه املكاملة
ل ب¸ 15 ضغطة ونفخت¸ دون انقطاع بَدِّ

  الضغط 120-100 مرة/الدقيقة. واصل الضغط 15 ضغطة وانفخ نفخت¸ 
 إىل أن يتنفس الطفل طبيعياً أو يتوىل طاقم اإلسعاف األمر. انفخ 5

   إصابة األطفال يف األغلب بالسكتة القلبية.
 نفخات قبل بدء اإلنعاش القلبي الرئوي ألن نقص األكسج¸ سبب 


