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 اإلسعافات األولية 

 الجزأين النظري والعملي

 تأليف  

 الدكتورة سوسن غزال األستاذة 
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 انسداد الطرق التنفسية )االستنشاق( لدى البالغين واألطفال 

Adult & child foreign body Airway obstruction 
(choking) 

 

 

 تمييز حالة االستنشاق:

 بين  االختناقتتنوع حاالت 

 ولديه انسداد جزئي في مجرى الهواء, أو مصاب واع   .1
 تام في مجرى الهواء, أو انسداد ولديه  مصاب واع   .2
 مصاب فاقد للوعي لديه انسداد تام في مجرى الهواء, أو .3
 فاقدًا لوعيه ولديه انسداد تام بالمجرى الهوائي.مصاب ُوجد  .4

 

جزئيًا أو تامااًا فااي مجاارى الهااواء. عناادما يسااد جساام أجنبااي مجاارى الهااواء  انسداداقد يسبب الجسم األجنبي الذي يسد مجرى الهواء 
لمصاااب أل يفااذج الجساام جزئياااً ق قااد يتاادل تياااد  جيااد أو ءااوين للهااواءق وعناادما ي ااول تياااد  الهااواء ب اا   جيااد موجااودًا يساات ي  ا

. يجب أل يسمح للمصاب بالسعا  وأل ي ج  عليه, لكن أحيانًا قد يساابب االنسداداألجنبي عبر بذ  سعا  قوي كمتاولة للتخلص من 
 الجزئي لتياد  ءوين. االنسدادالسعا  تتو  التياد  الجيد للهواء في حا  

 

ءااويًًا ورياار فعااا ق ولصاايح التاانًق  ااويًاق وقااد ي اادو لااول الجلااد ي ول سااعا  المصاااب باالستن اااق ماا  نفااص فااي تياااد  الهااواء 
الهااواء تترافااد عااادو ماا   ااوت  الستن اااقرماديًا ) نفااص أجسااجةن. لل كاا  متاولااة   رق  وباطن الًم أز   األ اب وسرلر األظافر ورؤوس  

 ء كما لو كال انسدادًا كليا".  رلر عا , لذا يجب أل يعالج انسداد المجرى الهوائي الجزئي المترافد م  تياد  ءوين للهوا

يتدل انسداد المجاري التنًسية التام لدى المصاب الواعي بينما يأج ق هنا نالحظ أل المصاب رياار قااادر علاام الكااالم أو التاانًق 
المجاارى أو السااعا  ولاادى سااهاله" هاا  تساات ي  الااتكلمي" نجااد أنااه رياار قااادر علاام االسااتجابة لًايااًا. عااادًو مااا يمساا  المصااابول بانسااداد 

الهوائي ب    تام برقابهم ب    ررلزي لُيًهموا اآلخرلن أنهاام يختنفااولق وتعاارج هااذ  التركااة كعالمااة اءاا راب وبدايااة االختناااق. ي اادو 
المصاااب مااذعورًا ولائسااًا وقااد ي ااتب لونااه. بمااا أل االنسااداد التااام يمناا  دخااو  الهااواء للاام الاارئتين ,يتاادل نًااا  األجسااجين خااال  عاادو 

 دقائد.
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 أسباب انسداد مجرى الهواء : 5-5الجدول 

 الستن اق منها:لهناك عدو أسياب 

 متاولة بل  لفمة كبيرو من ال عام. •
 أما االستن اق نتيجة ال رب فيعود ألسياب متنوعة: •

 بالًم وأل يتداخ  م  البل . اإلحساساتيم ن للكتو  أل يخدر  -
 المتاجمة المناسية لل خص حو  درجة مضغ ال عام ولتاة بلعه.لل كمية كبيرو من الكتو  قد تهثر علم  -
شرب الكتو  قب  ال داء لذا فإنه في بداية األج  قااد يتاااو  ال ااخص الجااائ  ابااتالع كميااة كبياارو ماان ال عااام دول  -

 أل يمض ه جيدًا.
 يهثر وجود األسنال الصناعية في الفدرو علم مضغ ال عام. •
 األج  بسرعة كبيرو. •
 ت  أثناء تناو  ال عام.الكالم والض  •
 الم ي أو الركض أو اللعب م  وجود طعام في الًم. •

 
 

 أنماط إنسداد المجرى التنفسي العلوي :   6-5الجدول  

اللسااال" أماار  ابااتالعلل ففدال الوعي يهدي الرتخاء النسج اللينة ولم ن حينها أل يساافا اللسااال فااي مجاارى الهااواء."   :اللسان •
نااه يم اان أل يتاادل  لاا  نتيجااة شاارق اللسااال المسااترخي فااي المجاارى التنًسااي. يعتباار لمسااتتي  ولكاان االعتفاااد ال ااائ  يفااو  

 المجرى الهوائي. النسداداللسال أشي  سبب 
المجاارى التنًسااي بجساام أجنبااي ولصاااب  انساادادوفاااو فااي الواليااات المتتاادو كاا  ساانة بساابب  3000: تتاادل األجنبمميالجسممم  •

الناااس باالستن اااق خا ااة األطًااا  بجمياا  أنااواع األجسااامق األطعمااة مواا  سااندولف السااجد والساا اجر والًااو  والعنااب بساابب 
جسااام رياار ال عاميااة فتعتباار اليالونااات أهمهااا عنااد األطًااا  شاا له ولعتباار اللتاام الساابب الرئيسااي لل اارق عنااد اليااال ين أمااا األ

 تليها الكرات واأللعاب والنفود المعدنية 
عيااارو عاان رد فعاا  تتسسااي شااديد وتهاايج ماان بعااض المااواد )مواا  الاادخال أو مااواد كيماولااة يم اان أل تساابب التااورم  التممور : •

ن,حتاام فااإل ال ااخص رياار المتتسااق قااد يتتسااق نتيجااة لسااعة نتلااة دخلاار حنجرتااه أو  بابااة انت اارت فااي مجاارا  التنًسااي 
 وسببر له تورم أو حساسية.

% ماان ال رقاام 10أو يم اان أل يساابب ت اانجًا بااالتنجرو وهااذا يتاادل لاادى حااوالي : لل الماااء الااذي يااتم استن اااقه فجاا التشممن  •
 .Dry Drowning بالماء يعرج هذا ال رق بال رق الجاج باالمتالءوعندما ال يسمح ت نج كهذا للرئة  

 .CPRيتقيأ معام الناس عندما ي ونول علم وش  الموت لذل  يجب أل نتوق  التفيه أثناء ا   االقياء: •
 

 

 

 Abdominal Thrustsالدفعات أو الضغطات البطنية: 
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يم ن للدفعات الي نية المجراو لل خص المصاب بال صص أل تزلح الجساام األجنبااي ماان مجاارى الهااواء. إلجااراء الاادفعات الي نيااة 
ل  يضااة بيااد واحاادو وتضاا  جا نااب للمصاب في وء  جالق أو واقف علي  أل تفف خلف المصاب وتض   راعياا  حااو  خصاار  وتكااوب

نتااو الااداخ  فااوق الساارو بفلياا  وأمساا  بياادك األخاارى  يضاات  التااي علاام ب اان  لبهاماا  يضاات  علاام ب اان المصاااب بتيااا ي ااول اتجااا  
المصاب, بعد  ل  قم بإجراء خمق دفعات قولة ألعلم داخ  ب ن المصاااب. أمااا ل ا كااال المصاااب جالسااا" علاام كرسااي توجااب علياا  

 ليه. أل تدير المصاب حتم تتم ن من الو و  ل

 

إلع اء دفعات للمصاب المسااتلفي علياا  أل تجوااو أمامااه ثاام تياعااد بااين فخذيااه, ثاام علياا  أل تضاا  عفااب راحااة لحاادى ياادي  علاام 
ب اان المصاااب فااوق ساارته بفلياا  وتضاا  ياادك األخاارى فااوق ياادك األولاام موجهااًا أ ااابع  باتجااا  رأس المصاااب, بعااد  لاا  أعااا خمااق 

 استخدم هذ  ال رلفة أيضًا ل ا كنر رير قادر علم الو و  لخصر المصاب رير الواعي.دفعات سرلعة للداخ  واألعلم. 

 

 يضااته الم لفااة فااي نًااق  لبهاااميم ن للمصاب باالستن اااق الااواعي أل يفااوم بالاادفعات الي نيااة بنًسااه حيااا يضاا  المصاااب جانااب 
دفعااات للااداخ  واألعلاام. كااذل  فااي حااا  تااوفر شاايء  الوء  المو وج سااابفًا ول  ااي يااد  األولاام بيااد  األخاارى, بعااد  لاا  يفااوم بااإجراء

  لب مو  طاولة أو كرسي حيا يم ن للمصاب أل ينتني علم ظهر الكرسي أو زاولة ال اولة ءار ًا الي ن لألعلم والداخ .

 

علياا  أل  هنااا سيدًو في مرحلة متفدمة من التم .قم بإع اء دفعات  درلة في حا  كال المصاب المختند سمينًا جدًا أو كانر 
تفااف خلااف المصاااب وأل تضاا  جانااب لبهااام القيضااة علاام منتصااف الفااص, بعاادها علياا  أل تضاا ا ب اا   مسااتقيم وللخلااف خمااق 
ءااا  اتق فاااي حاااا  كانااار التامااا  أو المصااااب السااامين مساااتلقيًا عليااا  أل تركااا  بجاناااب المصااااب وأل تضااا  يااادي  بااانًق ال رلفاااة 

 ن6-5ل    )ن. كما في ا CPR)جما في  لض  ات الصدر الخارجي
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 لدفعات البطنية ا(: 3-5الشكل ) 
 

 Finger Sweep of The Mouthباإلصبع تنظيف الفم 

لسااال. -استخدم هذ  ال رلفة ففا م  المصاب المختند فاقد الوعيق علي  أواًل أل تًتح فم المصاب عبر استخدام تفنية رفاا  الًاا 
 المصاب فوق اللسال ثم امس  لسال المصاب و الً  السًلي وأزحه لألعلم.بينما ي ول رأس المصاب مرفوعًا ء  لبهام  في فم 

 

 

أما ل ا كنر رير قادر علم فتح فم المصاب, استخدم تفنية األ اب  المتصالية وإلجراء هذ  المناورو  الب السيابة ماا  اإلبهااام   
بينمااا ييفاام فاام المصاااب مًتوحااا" ماا  رفاا  اللسااال,  ل. واستخدمه كتافة إلبعاد أسنال المصاب عن بعضها, ثم أدخ  لبهام  لرف  اللسا

استخدم سيابة اليد األخرى للتناين, ادخلها علم طو  جانب وأسً  خد المصاب لتص  هذ  اإل ي  عميفًا بالتلد للم قاعدو اللسااال 
 ياادخ  الجساام األجنبااي عميفااًا ثم حاو  أل تزل  الجسم األجنبي باستخدام عم  الصنارو وناور حتم يرف . علي  أل تكول حااذرًا حتاام ال

 ن7-5في مجرى الهواء. كما في ال    )

 

 
 

 ن: كنق الًم باال ي  4-5ال    )
 

 Conscious Choking Victim  :المصاب باالستنشاق يالمصاب الواع

فهااو قااادر ل ًا علاام حاادد فااي البدايااة فيمااا ل ا كااال لاادى المصاااب تياااد  هااوائي جيااد أو ءااوينق فااإ ا كااال لديااه تياااد  هااوائي جيااد 
 الكالم والسعا  بفوو والتنًق ب    فعا . شجعه علم السعا  وال تتدخ  م  متاوالت المرلض إلخراج الجسم األجنبي.

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

أما في حا  كال المصاب واعيااًا ماا  انسااداد جزئااي للمجاارى الهااوائي ولديااه تياااد  هااوائي ءااوين , علياا  أل تساااعد  كمااا لااو كااال    
رج التياااد  الهااوائي الضااوين بسااعا  ءااوين ورياار فعااا  وهناااك  ااوت  اارلر مرتًاا  النباارو و ااعوبة تاانًق لديااه انسااداد كاماا . يعاا 

 واحتما  ازرقاق وعدم قدرو علم الكالم. لمساعدو هذا المصاب:

 ه  تست ي  التكلمي اسأله .1
 و التوام  ن. قم بإجراء خمق دفعات ب نية ) دفعات  درلة للبدينين قم التكلمعل ل ا كال هذا المصاب رير قادر .2
  يبم المصاب و يبم لجراءك. .3
 دفعات الخمق وإعادو التفييم حتم يصيح المجرى الهوائي نايًًا أو يًفد المصاب الوعي.الجرر تسلس   .4
 

 Unconscious Choking Victimالمصاب المختنق غير الواعي:

 لمساعدو المصاب المختند فاقد الوعي:

 حدد استجابة المصاب. .1
 بنًس . االتصا أحدهم أو  لرسا اطلب المساعدو عبر  .2
 األجنباايكااال الجساام  ل اافتح المجرى الهوائي للمصاب مستخدمًا تفنيااة لمالااة الاارأسا رفاا  الااذقن. وانااار داخاا  الًاام لتاارى مااا  .3

 مرئيًا.
 .هحدد فيما ل ا كال المصاب يتنًق عبر النار للصدر وإ  اء الهواء الخارج من فم المصاب وأنً .4
 ء  ة.  30بدأ بتمسيد الفلب با ا .5
ف  ق ثم قم بتناين الًم باستخدام سيابة اليد األخرى واسااتب أي جساام  -افتح فم المرلض باستخدام يد واحدو م  رف  لسال .6

 أجنبي تص  لليه ب رط أل ي ول مرئيًا.
 رير وء  المرلض للم رأس مائ  ا  قن مرفوع وأعِا ن ً سين. .7
 نًسين حتم يصيح المجرى الهوائي نايًاً  -ء  ة  يليها الكنق باإل ي  30في حا  الً   ق أعد تسلس   .8
 وفد ما تجد في التفييم. وأجم بعد خروج الجسم األجنبي أعد تفييم التنًق والنيض  .9

 

 انسداد المجرى الهوائي بجسم أجنبي عند طفل أو بالغ واع : 5-5المهارة 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

وال يستطيع أن يتكلم أو يتنفس أو   ا  إذا كان الشخص واعي
 يسعل:

 أجِر )مناورة هيملك(:

تاادع  )ال  قف خلف المصاب ولف  راعي  حو  خصاار  •
 مفدمة  راعي  تلمق األءالعن.

شاا    يضااة بيااد واحاادو وءاا  جانااب اإلبهااام فااوق ساارو  •
 مياشرو , عند  ل  ستكول أسً   روو الفص.المصاب 

امسااا  القيضاااة بيااادك األخااارى واءااا ا القيضاااة علااام  •
 دفعات سرلعة لألعلم. 5ب ن المصاب 

يجااااب أل تكااااول كاااا  دفعااااة منًصاااالة ماااا  بااااذ  مجهااااود  •
 واءح إلزالة الجسم األجنبي.

 دفعات ب نية. 5 يم المصاب واإلجراء بعد ك   •
فااي مرحلااة  أو ساايدو حااامالً  اً ل ا كال المصاااب باادين   مالحظة:

 متفدمة علي  أل تستخدم الدفعات الصدرلة.

 دفعات بطنية حتى: 5كرر دورات من 

 يلًظ المصاب الجسم األجنبي  •
 أو يبدأ المصاب بالتنًق أو السعا  بفوو  •
 أو يًفد المصاب الوعي  •
 يأتي فرلد اإلسعاج أو شخص مدرب. •

الي نياااااااة أل تعيااااااد تفيااااااايم الخمااااااق ال تاااااانق بعااااااد الاااااااادفعات 
 المصاب.

 

 انسداد المجرى الهوائي بجسم أجنبي عند طفل أو بالغ غير واع:  6-5المهارة 
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 إذا كان الشخص غير واٍع ال يتنفس قم بم:

 ء  ة  درلة 30 لجراء •
 ظاهرا  فقط األجنبيكان الجسم  إذاأجر الكنس باإلصبع: 

 هاستخدم لبهام  وأ ابع  لتمس  لسااال المصاااب وفكاا  •
وترفعااه لألعلاام لتيعااد اللسااال عاان التلااد وعاان الجساام 

 األجنبي.
فاا   -علم أل تًااتح الًاام لرفاا  لسااال ل ا كنر رير قادر •

اسااتخدم طرلفااة األ ااي  المتصااالية و لاا  عباار تصااالب 
 السيابة واإلبهام وإبعاد األسنال.

لألساًا  علاام طااو  جانااب أحااد الخاادين  ل اايع ازلااد  •
عميفًا داخ  الًم باستخدام سيابة اليااد األخاارى واسااتخدم 
فعاااااا  الصاااااانارو عباااااار الوجنااااااة األخاااااارى لترفاااااا  الجساااااام 

 األجنبي.
ل ا تم نااار مااان الو اااو  للااام الجسااام األجنباااي أمسااا ه  •

 واستيه وتجنب أل تدخله أعمد.
 أعِا نًسين.   •

جساااااام ءاااااا  ةا كاااااانقا نًسااااااين  حتاااااام يخاااااارج ال 30جاااااارر 
 األجنبي . وبعد خروجه قم با:

 تفييم التنًق •
 تفييم النيض •
 في حا  غيابهما معاً  CPR لجراء •
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 الدعم األساسي للحياة للرضع 

Infant Basic Life Support 

 
ال ًاا . فااي البدايااة ماان النااادر حاادول توقااف قلااب تختلف تفنيات الدعم األساسي للتياو عنااد الرءااي  عاان تلاا  التااي تااتم لليااالغ أو 

لاادى الرءاا . عااادو ي ااول لاادى الرءاا  توقااف تنًسااي ماا  ت ااور توقااف الفلااب بعااد  لاا  ألل عضاالة الفلااب ال تتلفاام كميااة كافيااة ماان 
 األجسجين.

 :  CPRمإنعاش النفس لدى الرضع وال

 :قيم اإلستجابة 
 تديااد اسااتجابة المصاااب. يجاارى هااذا عباار نفاارلٌل األولولااة األولاام فااي اإلنعااا  الفلبااي الرئااوي هااي ت

المصاب والتكلم معه بصوت مرتً . ل ا وجدت أل الدعم األساسي للتياو ءاروري قام باإلنعاا  لمادو 
. يجاب أل يصارا المساعف طالياًا المسااعدو فاي حاا  كاال  EMS اد يفة قب  طلب فرلد ال اوارىء الا

 لوحد .
 
 :وضع الرضيع غير المستجيب 
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ء  الرءي  ب ا   مناساب ه اذا يم ان أل تجارى أي جهاود لنعاشاية م لوباة بساهولة. أقلاب الرءاي  
علم ظهار  ل ا وجاد مساتلقيًا علام ب ناهق يجاب أل ي اول عنفاه ورأساه مساندًا ب ا   دائام بإحادى يادي  

 ييفم علم استفامة واحدو م  الجسم بدول انتناء.ه ذا 
 
 فتح مجرى الهواء: 

ول اااول الرءاااي  قاااد وءااا  بوءااا  مناساااب, افاااتح المجااارى الهاااوائي لاااه  االساااتجابةبعاااد أل ُتتااادد عااادم 
باستخدام طرلفة لمالة الرأسا رف  الذقن. لتفوم بهذا, علي  أل تض  لحدى اليدين علم جبهة الرءي  

مان عادم لمالاة الارأس ب ا   زائاد  لا   االنتياا مالاة الارأس نتاو الخلاف وعليا  وت بد ء  ًا خفيًًا إل
ألل لمالاااة الااارأس ب ااا   زائاااد يم ااان أل يسااابب لراااالق المجااارى الهاااوائي للرءاااي  بسااابب ليوناااة أنساااجة 
جساامه. لرفاا  الااذقن ءاا  أ اااب  ياادك األخاارى تتاار الفساام العامااي للًاا  ثاام ادفعهااا لألعلاام ليرتًاا  

 ا األ اااب  علاام النساايج الرخااو تتاار  قاان الرءااي  المصاااب ألنااه يم اان أل الاذقن. يجااب أل ال تضاا
يجب أل تتاافظ الياد الموءاوعة علام الجبهاة علام  اً يعيد فتح مجرى الهواء. بينما ي ول الذقن مرفوع

 الرأس مائاًل. في بعض األحيال ي ول فتح المجرى الهوائي ءرورلًا ليتنًق الرءي .
 

رفا  الاذقن دول لمالاة الارأس فاي حاا  ال ا  بإ اابة العماود الًفاريق   افتح المجرى الهاوائي عان طرلاد
للمصااب  أخارى في حا  بفي مجرى الهواء مسدودًا أم  الارأس بل اف وبااء حتام ينًاتح. هنااك تفنياة 

الم تيه بإ ابة العمود الًفري لديه وهي استخدام دف  الً  دول لمالة الرأسق بينما ي اول الارأس موبتاًا 
ءاا  أ اااب  كلتااا ياادي  خلااف زاولتااي الًاا  السااًلي للمصاااب علاام جااانبي الاارأس وحاارك الًاا  السااًلي 

أس ب ا   خفيان ل ا علم أية حاا  قاد ي اول مان الضاروري لمالاة الار   قلألمام دول لمالة الرأس للخلف
 لم يًتح المجرى الهوائي.

 
 :قٌيم التنفس 

ن 1وتًتح المجرى الهوائي علي  أل تنار وتسم  وتتق بالتنًق. علي ) االستجابةبعد أل تتدد عدم 
ن اساتم  للهاواء عبار وءا  أ نا  قرلياة 2أل تنار فيما ل ا كال هناك حركة ظاهرو لصادر المصاابق)

. فاي حاا  كاال هوأنًا الهواء عبر وء  خدك قرليًأ من فم المصااب ن حق ب3)  قهوأنً  من فم المصاب 
 ههناك تنًق سوج تارى  ادر المصااب يرتًا  ولانخًض وتسام  الهاواء ولخارج مان فام المصااب وأنًا

 وتتق بالهواء مفاب  خدك.
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 :جس النبض 
العضادي ل  بعد تفييم التنًق يتوجب علينا أل نجق نيضه. النيض المستخدم لدى ال ً  هو النايض 

. يااتم فتاااص جعاا  ال اااعور بااالنيض السااياتي  اااوياً تكااول ر يااة ال ًااا  قصاايرو ولتيمااة بالجسااام ممااا ي
النيض العضدي من الوجه الداخلي العلوي للاذراع فاي منتصاف المساافة باين التًارو العضادية والمرفاد 

. ءا  حادولسايابة واإل اي  الوسا م لياد واولت لب ال عور بالنيض العضادي عناد الرءاي  اساتخدام ا
ء  رأس سيابت  ;لبهام  علم الوجه الخارجي لذراع الرءي  في منتصف المسافة بين الكتف والكوع 

)يساتخدم اإلبهاام للمسااعدو  لبهاما واإل ي  الوس م علم الوجه الداخلي لذراع الرءاي  بع اق اتجاا  
العااام لت ااعر  لألسااً  باتجااا  اً خفيًاا اً فااي وءااوية اليااد ففااا ولاايق لل ااعور بااالنيضن, ثاام طبااد ءاا  

بااالنيض. بينمااا تفااوم بجااق الناايض العضاادي أبااد ياادك األخاارى علاام جبهااة الرءااي  إلبفائااه بوءااوية 
 مائلة للخلف.

 
تااب  لنعاا  التانًق ول اول لنعاا  التانًق بإع ااء نًاق  اً في حا  كال النايض موجاودًا والتانًق رائيا

 .EMSا في الد يفة وسوج تفوم ب لب ال اً نًس 20ثوال أو  3واحد ك  
 
  :)ضغطات الصدر )تمسيد القلب 

بعااد التأجااد ماان عاادم وجااود ناايض لاادى الرءااي  سااي ول علياا  لنعااا  التاانًق والضاا ا الخااارجي علاام 
 الصدر.

 اً مرساوم اً وهميا اً الصدر لدى الرءي : هي نف ة منتصف الفاص تخيا  خ اتتديد نف ة الض ا علم 
الساايابة والوساا م واإل ااي  الرابا . ءاا  الساايابة تتاار هااذا  قأ اااب  3باين حلمتااي  اادر  ثاام اساتخدم 

ق أبعاد ل ااي   اي  الرابعااة بعاد السايابة مياشااروالخاا فاي مركااز الصادر ثاام ءا  اإل اي  الوساا م واإل
 السيابة عن الصدر.

 
اءاا ا علاام منتصااف عااام  ,لااا والراباا  لت بيااد ءاا ا علاام الصاادرم اإل اايعين الياااقيين الوااسااتخد 

ياادك األخاارى علاام  يلنااف مسااتخدمًا اإل ااي  الوالااا والراباا  بينمااا تيفاا 1.5الفااص بمسااافة واحااد للاام 
ءاا  كاماا   CPRللخلااف. فااي حااا  كناار تتماا  الرءااي  أثناااء الااا اً الاارأس مرفوعاا يجبهااة الرءااي  لتيفاا

 علم  راع  واءيا مستوى الرأس م  مستوى الجذع. امتداد جسمه
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, لاذل  فاإل معاد  ءا ا الصادر الرءي  أسرع مان معدلاه عناد الياالغي ول معد  ءربات الفلب لدى  
ء  ة بالد يفة الواحدو. يجب علم المسعف دائمًا أل يزامن  100يجب أل ي ول أسرع أيضًا بمعد  

 تهولةا ء ا.  5:1ية بين الض ا الخارجي للصدر وإع اء النًق بنس
 

وجاق النايض كا    EMS اوفي حاا  عادم وجاود مساعف قخار قام ب لاب الا  CPRن من الايبعد د يفت
 بض  دقائد.

 
 التنفس: إنعاش 

إلع اء تنًق لنعاشي للرءي  ء  فما  فاوق فماه وأنًاه ب ا   مت ام ثام أع اي ن ً ساين ب ي اين وخاذ 
يجااب أل تكااول النًسااات التااي تع اام للرءااي  متاادودو للكميااة الم لوبااة وقتااًا لتتاانًق بساارعة بينهمااا. 

 ليرتً   در , استخدم نًخات س تية من الهواء.
 للرضيع:استخد  الخطوات التالية إلجراء تنفس إنعاشي 

 تأجد من أل رأس المصاب موءوع ب    معتد  بوءوية رأس مائ ا  قن مرفوع لتًتح المجرى الهوائي. .1
 ء  فم  ب    مت م فوق فم وأنف المصاب.  .2
 أعا نًسين مستخدمًا نًخات س تية من الهواء. .3
 انار لترى فيما ل ا كال  در المصاب يرتً . .4
 ارف  فم  لتسمح بخروج الهواء وابعد رأس  بينما تأخذ نًسًا قخر.  .5

 

 )انار لتدبير المصاب الرءي  فاقد الوعين. ل ا لم يدخ  النًق األو  أعد لمالة رأس المصاب وأعا نًسًا قخر. فإ ا لم يدخ  النًسال
 3نًق اإلنعاشااي. تاانًق داخاا  فاام الرءااي  ماارو كاا  لدى الرءي  فعلي  أل تستمر بإع اء التاا  ل ا دخلر األنًاس وكال هناك نيضأما  

مرو في الد يفة ألل الرء  يتنًسول ب    أسرع من اليال ين, ثاام ارفاا  فماا  عاان فمااه بااين األنًاااس لتساامح للهااواء بااالخروج   20ثوال او  
ق. تاانًق داخاا  فاام ماان رئتيااه. علياا  بينمااا ترفاا  فماا  أل تاادير رأساا  للجانااب لتاارى فيمااا ل ا كااال  اادر المصاااب ياانخًض بعااد كاا  نًاا 

 ثوال. 3الرءي  لمدو ثانية أثناء لنعا  تنًسه وعٌد ) ألف وواحدن وبعد  ل  تنًق أنر لمدو 

 

  : Gastric distentionتمدد المعدة 

قااد يساابب لنعااا  التاانًق تماادد المعاادو عنااد الرءاا  أجواار منااه عنااد اليااال ين لااذا علياا  أل تفلاا  هااذ  الم اا لة عباار لع اااء أنًاااس للتااد 
 لمتتولات المعدو. اً واستن اق اً الم لوب الرتًاع الصدر. تجنب نًخ الرئتين الزائد, يم ن أل يسبب االنتًاا المعدي قلس
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 اإلجراءات المتخذة إلنعاش التنفس وتمسيد القلب عند الرضيع كالتالي:

م بإعادتااه لوءااوية االسااتلفاء علاام ب نااه ووجهااه لألساًا  قاا  ياً تتديااد عااودو االسااتجابة بهااز الرءااي  بل ااف وإ ا كااال مسااتلق .1
 الاهري.

 .اً ارف   قن الرءي  بأحد أ ابع  وارج  الرأس للخلف بعض ال يء باعتدا  إلبفاء طرلد الهواء مًتوح .2
 قم بًتص التنًق. .3
عند التاانًق. قاام بمتابعااة لنعااا  التاانًق وألل  اً والنيض موجود اً جق النيض في نف ة النيض العضدي فإ ا كال التنًق رائي  .4

ماارو بالد يفااة الواحاادو . اتاارك  20ثااوال أو  3ًااا  يتنًسااول أساارع ماان اليااال ين أعااد لع اااء الاانًق للرءااي  ماارو واحاادو كاا  األط
بين ك  نًااق وقخاار لترفاا  فماا  عاان الرءااي  لتساامح للهااواء بااالخروج ماان  اادر , وفااي هااذ  األثناااء راقااب  اادر  لتاارى   فا الً 

 في الوانية الوالوة. اً خذ نًس    الوانية األولم والوانية وبعد ل  فيما ل ا أ يح يتنًق ب    تلفائي ول ول  ل  بين
 نًسين.  لع اءء  ةن ثم  30ل ا كال النيض رائيًا ابدأ بتمسيد الفلب )الض ا علم الصدر  .5
 ل ا لم يتواجد مسعف قخر.    EMSقم ب لب الا  CPRن من ي بعد د يفت  .6

 

 للحياة  عند البالغ والرضيع أو الطفلمقارنة بين خطوات الدعم األساسي : 6-5الجدول 

خطممموات دعمممم الحيممماة األساسمممي للرضممميع او الطفمممل  خطوات دعم الحياة األساسي للبالغ    
 الصغير 

R.ٌيم استجابة المصاب  : 

A( ن.110: اطلب فرلد اإلسعاج 

P.ء  المصاب علم الاهر : 

A  افاااااااااتح المجااااااااارى الهاااااااااوائيق اساااااااااتخدم رفااااااااا :
 دف  الً .الذقنالمالة الرأس أو 

B 5-3:  ااٌيم التاانًقق انااار وا ااغ وحااق لماادو 
 ثوال.

ل ا كااال المصاااب يتاانًق وإ ااابة  •
العمااود الًفااري رياار متوقعااة ءاا  

 المصاب في وء  اإلفاقة.
C ااايم الاااادورو الدمولااااة )النااايض السااااياتي لماااادو  :
 ثوالن.  5-10

ل ا كاااال هنااااك نااايض دول تااانًق  •
-5)نًق كا    اً لنعاشي  اً أعا تنًس

E.أثبر عدم االستجابة : 

S.ا را طليًا للمساعدو : 

P.ء  المصاب علم الاهر : 

Aفاااتح المجااارى الهاااوائيق اساااتخدم رفااا  الذقنالمالاااة : ا
 الرأس أو دف  الً .

B ثوال. 5-3:  ٌيم التنًقق انار وا غ وحق لمدو 

ل ا كاااااااال الرءااااااااي  يتاااااااانًق وإ ااااااااابة  •
العماااااود الًفاااااري ريااااار متوقعاااااة ءاااااعه 

  .علم جنيه
 

C ثوالن.  10-5:  يم الدورو الدمولة )لمدو 

 لل ً :  يم النيض السياتي. •
 نيض العضدي.للرءي :  يم ال •
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 ثوالن. 6
ل ا لااااام ي ااااان هنااااااك نااااايض أجااااار  •

ءااا  ة مفابااا   CPR  (30الاااا
 نًسينن
ن  اااااايم CPRدورات ماااااان  5ن )أي ي بعااااااد د يفتاااااا 

 CPRالنيض. ل ا لم ي ن هناك نيض أجر كرر
ءاا  ة مفاباا  نًسااينن بادئااًا بضااا  ات  30)  

 الصدر.

 

ل ا كااال هناااك ناايض دول تاانًق أعااا  •
 ثوالن. 3)نًق ك   اً لنعاشي اً تنًس

 CPRل ا لم ي ن هناك نيض أجر ا  •
ءاااااااااا  ة  اااااااااادرلة  30) دورو ماااااااااان 

دورات  5ن )أي يبعااد د يفتاا ونًسااينن.
ن  ااايم النااايض. ل ا لااام ي ااان CPRمااان 

 CPR   (30هناااك ناايض أجاار كاارر
ءاااااااااااا  ة مفاباااااااااااا  نًسااااااااااااينن بادئااااااااااااًا 

 بض  ات الصدر.
 

 

 

 

 ( SIDSمقالة طبية )حقائق حول متالزمة الموت المفاجئ للرضع
 

فااي الساانة أجباار ماان عاادد األطًااا  الااذين يموتااول ماان الساارطال  SIDSيمااوت عاادد ماان األطًااا  ماان 
 وأمراض الفلب و ات الرئة والعنف ءد األطًا  واإليدز والتلين الكيسي والتو  العضلي مجتمعين

 ؟SIDS مماهي ال
للرءاااي   ن هاااو مصااا لح طباااي يصاااف الماااوت المًااااجمءSIDSمتالزماااة ماااوت الرءاااي  المًااااج  ) 

وليفم رير مًسر بعد ك  األسياب المتتملة المعروفة والتي استني ر ماان الجوااا وماان بتااا م ااهد 
مسااهولة عاان عاادد وفيااات أجباار للرءاا  )ماان عماار  SIDSاالمااوت ومراجعااة الفصااة ال بيااة. تعتباار الاا 

ألااف رءااي   150شهر حتم سنةن من أي سبب قخر في فترو ال ًولااة ق مااات فااي الواليااات المتتاادو 
رءاااي  بالسااانة أي طًااا  واحاااد بالسااااعة. تصااايب هاااذ  المتالزماااة  7000ي هاااذا الجيااا  لوحاااد  أي فااا 

العاااائالت مااان كااا  األعاااراق واإلثنياااات والمساااتولات اإلقتصاااادية و االجتماعياااة المختلًاااة دول ساااابد 
لنذار. ال يست ي  ال بيب أو األه  أل يتوقعااوا أل شااي ًا مااا يجااري ب رلفااة خاط ااة وفااي الواقاا  ياهاار 

 .في حالة جيدو قب  الموت SIDSاام ءتايا المع
 ؟ SIDSمماهي أسباب ال

 :فإل النارلات التالية ت م  SIDSابينما ال تزا  اإليضاحات ال بية رير كافية حو  الموت من ال
 ال دو لدى الرءي  ال بيعي المسبية باإلنتال أو عوام  أخرى  .1
 .  أخرى ال دو لدى الرءي  ال بيعي المسبية باإلنتال أو عوام .2
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 .خل  التنًق .3
 .خل  في الت ور .4
 الًترو الترجة التي ي ول فيها ك  الرء  عرءة مو  فترو النمو .5

. حيااا ييتااا العلماااء وظيًااة وت ااور SIDSاأطلفر عدو دراسات جديدو لتتدد كين ولما ا تتاادل الاا 
الكيماولة في الجساام وموجااودات الجهاز العصبي والدماغ والفلب ونما ج النوم والتنًق وتوازل المواد 

هاااي موااا  بقياااة اإلءااا رابات ال بياااة لاااديها فاااي  SIDS ات ااارلح الجواااة والعوامااا  البي ياااة. يبااادو أل الااا 
 .النهاية أجور من شرح

 :SIDSبعض الحقائق األساسية حول ال
بأنها م ا لة طبياة وسابب أساساي للماوت عناد الرءا  بعاد  SIDSاتعٌرج ال •

 .ال هر األو  من التياو
قالج رءااااي  أمرل ااااي ساااانولًا أي حااااوالي طًاااا  واحااااد  7وت أجواااار ماااان يماااا •

 .بالساعة
 .بصتة جيدو قب  الموت  SIDSاتبدو ءتايا ال •
 .حتم من قب  ال بيب  SIDS احاليًا اليم ن الوقاية أو توق  ال •
يبدو أناه لايق هنااك معانااوق حياا يتادل الماوت ب ا   سارل  جادًا وخاال   •

 .النوم عادو
 SIDSإن الم
 .يتدل نتيجة اختناق خارجيال  •
 .ال يتدل نتيجة التفيه •
 .ال يتدل نتيجة عدوى  •
 .ال يسبب ألماً أو معاناو لدى الرءي  •
 SIDSال يم ن توق  الا  •
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 اإلنعاش القلبي الرئوي عند الرضع تحت عمر السنة         7-5المهارة 

 إذا الحظت عد  حركة الرضيع:

 االستجابة:افتص عودو 

ل ا اشااتبهر بأ يااة العمااود الًفااري حاارك الرءااي  ففااا ل ا  •
 دعر التاجة.

 ربر ب    خفين علم كتف الرءي . •
ق وإ ا كنااااار EMSأطلاااااد  ااااايتةق وإ ا أم ااااان اطلاااااب الاااااا •

لد يفتين قب   CPRموجودًا بمًردك قم بإنعا  التنًق والا
 .EMSاأل ت لب ال

 

الرءااي  بل ااف ثاام اقلااب الرءااي  علاام ظهاار  اقلااب رأس  •
 الجسم والفدمين )تجنب ال دو أثناء تترل  الرءي ن.

 
 افتح ممر الهواء )إمالة الرأس / رفع الذقن(:

ءاا  ياادك الفرليااة ماان رأس الرءااي  علاام جبهااة الرءااي   •
 واء ا باتجا  الخلف إلمالة الرأس.

من أ اب  اليد األخرى تتر الجزء العامي   اً ء  ل يع •
تجنااب الضاا ا علاام األنسااجة  قللًاا  قاارب الااذقن وارفعااه

 الر يفة تتر الً .
 ارج  رأس الرءي  للخلف دول لرالق فم الرءي . •
 ال تستخدم ابهام  لرف  الذقن. •

 إذا شككت بأذية بالعمود الفقري:

ال تفاااام بتترلاااا  رأس الرءااااي  أو رقبتااااه وحاااااو  أل ترفاااا   •
ذقن دول لمالااااة الاااارأس للخلااااف فااااي حااااا  عاااادم لنعااااا  الاااا 

 للتنًق أحِن بل ف الرأس نتو الخلف.
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 ثوان(: 5-3افحص التنفس )خذ من 

بينما تيفي طرلد الهااواء   هء  أ ن  علم فم الرءي  وأنً •
 .اً مًتوح

راقب  در الرءي  لتالحظ االرتًاااع واالنخًاااض )اساام   •
 واشعر في قل واحدن.

 

 جس النبض:

 النيض داخ  الذراع العلوي )النيض العضدين.جق  •
 اء ا بل ف بإ يعي السيابة والوس م ليدك األخرى. •
علم الجانب الخارجي العلوي لااذراع  هاء  لبهام اليد نًس •

 الرءي .

 
 في حال كان النبض موجودا  والتنفس غائبا :

نًقادن وتوقااف  20ثوال أي ) 3أعا لنعاشًا بمعد  نًق لك   
 دقائد وجق النيض لتتأجد من عودته ثم تاب  حتم: 5ج  

 يبدأ الرءي  بالتنًق من تلفاء نًسه . •
 أو استمر بتفديم المساعدو حتم يص  االسعاج. •
 أو قم ب   ما يم ن حتم تتعب. •
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 CPRإذا كان النبض غائبا  قم بالم

 حدد موء  األ اب  •
 علم الخا الوهمي الوا   بين حلمتي الودي. •
أ اااب  علاام الفااص ل ااي  الساايابة تتاار هااذا ء  ثااالل   •

 الخا الوهمي في مركز الصدر.
ارفاا  ل ااي  الساايابة واسااتخدم اإل اايعين الياااقيين الوالااا  •

والراباااا   للضاااا ا  ل ا شااااعرت أناااا  تضاااا ا علاااام عااااام 
 الفص ارف  أ ابع  قلياًل نتو األعلم .

 

 ضغطة: 30قم بإجراء 

ءااا  ة  100ءااا  ة وبمعاااد   30قااام بضااا ا الصااادر  •
.بال  د يفة الواحدو قم بالعد أثناء الض ا بصوت عا  

 عمد الصدر 2ا1 – 3ا1اء ا الفص بعمد  •
حااافظ علاام األ اااب  األخاارى بوءااوية بعياادو عاان  اادر  •

 الرءي .
حافظ علم بفاء الرأس مرفااوع باسااتخدام اليااد علاام الجبااين  •

 وأعا نًسًا انعاشيًا.
ثم أعااد جااق الناايض كاا  بضاا  دقااائد ل ا عاااد الناايض قاام  •

 بإنعا  التنًق.
صاا  باإلسااعاج ن من االنعا  الفلبااي الرئااوي ات ي بعد د يفت  •

 حد ماأا ا لم ي ن قد اتص  
اساااتمر حتااام يساااتعيد الرءاااي  النااايض والتااانًق أو حتااام  •

 يص  االسعاج أو تتعب.
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 انسداد طريق الهواء عند الرضيع

Airway Obstruction- Infant 

 
مختلًااة ماان األشااياء كاألطعمااة مواا  التلااوى والًااو  السااوداني والعنااب  اً األطًااا  والرءاا  أنواعاا يستن د الناس وب    خاص  

وتكول األ ية الرئيسية بسبب قوامها وتماس ها. هناك أشياء أخرى مسبية للموت وهي اليالونات والكرات الص يرو والكلاا  والاادمم والنفااود 
 المعدنية.

 

ًا عنااد األطًااا . قااد ي ااول طرلااد الهااواء مساادود ب اا   جزئااي أو كاماا  ماا  انسااداد تكااول اليالونااات الساابب األجباار للمااوت خنفاا 
علاام السااعا  ب اا   متوا اا  وهااذ  المتاااوالت سااتفوم بإزالااة العااائد. ل ا كااال التياااد  الهااوائي  اً طرلد الهااواء الجزئااي ي ااول الرءااي  قااادر 

ب اا   كاماا . ياهاار ءااعف التيااادالت الهوائيااة بعاادم فعاليااة يجااب تاادبير المصاااب وكااأل لديااه انسااداد طرلااد الهااواء   اااً وأ اايح ب ي  اً جيااد
 السعا  و عوبة التنًق وزرقة ال ًتين وسرلر األظافر.

 

 Back Blows and Chest Thrustsصفعات الظهر وضغطات الصدر 

األساًا  ورأسااه لكي تفوم بتوجيه ءربات لاهر الرءي  باعد بين رجلي  واحم  الرءااي  مماادودًا علاام  راعاا  ووجهااه باتجااا  
لتسااند رأسااه وحتاام تسااند  ب اا   أفضاا  أرح  راعاا  المماادد  هبمسااتوى أخًااض ماان مسااتوى الجااذع. سااتكول ياادك حااو  فاا  الرءااي  وعنفاا 

 عليها الرءي  علم فخذك. استخدم مهخرو راحة كً  وكن جاهزا" لتصً  المن فة بين لوحي الكتف بخمق ءربات سرلعة. 
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لاام ظهاار  بعااد أل تكااول قااد أنجاازت الضااربات المياشاارو للاهاار, ءاا  ياادك التاارو علاام م بضاا ا الصاادر, اقلااب الرءااي  عو لتف
بينما تيفي اليد األخرى في م انهااا ثاام اسااتخدم كااال الياادين. اليااد التااي تسااند الًاا  والصاادر والر يااة ماان األمااام  هوعنف هظهر الرءي  ورأس

ل ال ًاا  بوءااوية راحااة علاام فخااذي  ورأسااه بمسااتوى أخًااض واليد األخرى التي تسندها من الخلف ثم اقلب الرءي  علاام ظهاار . سااي و 
مااان جذعاااه, مساااتخدمًا ل ااايعين التفنياااة المساااتخدمة ياااد م اااال لجاااراء ءااا  ات الصااادر هاااي نًاااق التفنياااة المساااتخدمة باااإجراء الضااا ا 

 .نCPRالخارجي للصدر في اإلنعا  الفلبي الرئوي )

 

  Finger Sweeps عقف اإلصبع )اإلصبع المعقوف( 

, ال تفاام باادف  اإل ااي  المعفااوج فااي فاام الرءااي . ب اا  حااا  ل ا كااال الجساام ال رلااب مرئيااًا حاااو  لزالتااه قخااذًا كاا  فااي البدايااة
 التذر لتجنب دفعه في مجرى الهواء.

 

م بذل  ء  ابهاماا  فااي فاام الرءااي  فااوق اللسااال واأل اااب  األخاارى تفو بما يعني رف  اللسال والً . ل  اً أبِد فم الرءي  مًتوح
لي بااين ابهاماا  واأل اااب  األخاارى وادفعهمااا لألساًا . ل ا كااال الجساام ال رلااب مرئيااًا اسااتيه تتر   الً  وأمساا  لسااال الرءااي  وفكااه الساًا

 للخارج من فم الرءي  بإ يع  الص ير.

 

 Unconscious choking Infantتممدبير المصمماب الرضمميع بالغصممص فاقممد المموعي
victim management 

 :قم بما يأتي هبال صص وففد وعي  لتفدم المساعدو لرءي  مصاب

 حدد االستجابة. .1
 الرءي  باسمه أو ا را بصوت عا   لتساعد . نادِ  .2
 افتح طرلد الهواء للرءي  باستخدام تفنية )لمالة الرأسا رف  الذقنن. .3
 واألنف.حدد فيما ل ا كال الرءي  يتنًق عن طرلد مرا ية الصدر واال  اء لصوت الهواء الخارج من الًم  .4
 ء  ة  درلة. 30اجِر  .5
واحاادو لًااتح فاام الرءااي  برفاا  اللسااال والًاا  لألعلاام ل ا كااال الجساام ال رلااب مرئيااًا اسااتخدم اإل ااي  الصاا ير لليااد   اً استخدم يااد .6

 األخرى ب    معفوج واستب الجسم ال رلب الذي يم ن  الو و  لليه.
 أعِا نًسين. .7
  :تية حتم يناف طرلد الهواءات اآلجرر الخ و  .8

 ء  ة  درلة  30 •
 كال مرئيًا استخدم اإل ي  المعفوج إلزالتهاليتا عن الجسم ال رلب ل ا  •
 نًسين •

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 بعد خروج الجسم االجنبي أعد تفييم التنًق والنيض وأجم  وفد موجودات التفييم. .9
 

 Conscious choking Infant عي المصمماب بالغصممص اتممدبير حالممة الرضمميع الممو 
victim management 

لمساعدو الرءي  الواعي استخدم أيضًا مناورتين وهما الصًعات الاهرلة وء  ات الصدر. يتم استخدامها عناادما ي ااول طرلااد الهااواء 
 مسدودًا ب    كام  لدى الرءي  و ل  بدلي  عدم قدرو ال ً  علم التنًق أو السعا  أو الصراا. 

 

 

 انسداد المجرى الهوائي بجسم أجنبي عند رضيع واعٍ  :8-5المهارة 

 وال يستطيع أن يصرخ أو يتنفس أو يسعل: ا  إذا كان الرضيع واعي

 أعا حتم خمق  ًعات علم الاهر: •
امس  رأس ال ً  وعنفه بيد واحدو واسند بويات فكه   •

 بين ابهام  وأ ابع .
ماااادد ال ًاااا  علاااام ساااااعدك ووجهااااه لألساااًا  ورأسااااه  •

أخًاااض مااان مساااتوى  ااادر  واساااند  راعااا  بمساااتوى 
وال ًااااا  علااااام فخاااااذك فاااااي الجهاااااة المعاجساااااة للياااااد 

 المستخدمة.
عات منًصاالة ومتتابعااة علاام ظهاار   5قم بااإجراء   •  اًا

 ال ً  بين لوحي الكتف براحة يدك.

 

 ضغطات للصدر: 5قم بإجراء 

 . هادعم واسند ظهر ال ً  و رأس •
هاار  امساا  ال ًاا  بااين راحتياا  وساااعدي . واقليااه علاام ظ •

ورأساااه لألسااًا  بمساااتوى أخًاااض مااان مساااتوى  ااادر ق ل ا 
 جال   يرًا ربما قد تتتاج لسند  علم حضن .

 بين حلمتي ثدي ال ً . اً وهمي  اً ارسم خ  •
ءاا  ثااالل أ اااب  علاام الفااص تتاار هااذا الخااا الااوهمي  •

 في مركز الصدر وهي )السيابة والوالوة والرابعةن.
اقيين الوالااا ارفاا  اإل ااي  الراباا  واسااتخدم اإل اايعين الياا  •

والراباااا   للضاااا ا  ل ا شااااعرت أناااا  تضاااا ا علاااام عااااام 
 الفص ارف  أ ابع  قلياًل نتو األعلم. 
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طة الساايابة اءاا  ات منًصاالة وفعالااة بوساا  5قاام بااإجراء  •
ولكاان  CPRوالوس م ب رلفااة م ااابهة ءاا ا الصاادر بالااا

 بمعد  أق .
أبِد أ ااابع  بتماااس ماا  الصاادر بااين ءاا  ات الصاادر.  •

 السيابة والوس م ففان.)ل ي   
عات  للاهااااااار و 5جااااااارر دورات مااااااان  • ءااااااا  ات  5 ااااااًا

 للصدر حتم:
 يلًظ ال ً  الجسم األجنبي أو  .1
 يبدأ ال ً  بالتنًق أو السعا  بفوو أو .2
 يًفد الرءي  الوعي. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انسداد المجرى الهوائي بجسم أجنبي عند رضيع غير واع:9-5المهارة 

 وغير متحرك: ا  إذا كان الرضيع ساكن
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 افتص عودو االستجابة:

ل ا اشااتبهر بأ يااة العمااود الًفااري حاارك الرءااي  ففااا ل ا  •
 دعر التاجة.

 ربر ب    خفين علم كتف الرءي . •
ق وإ ا كناار EMS أطلااد  اايتةق وإ ا أم اان اطلااب الااا •

لااد يفين  CPRموجااودًا بمًااردك قاام بإنعااا  التاانًق والااا 
 .EMSاقب  أل ت لب ال

 

افاااااتح طرلاااااد الهاااااواء للرءاااااي  باساااااتخدام تفنياااااة )لمالاااااة  •
 الرأسا رف  الذقنن.

حااادد فيماااا ل ا كاااال الرءاااي  يتااانًق عااان طرلاااد مرا ياااة  •
الصااااادر واال ااااا اء لصاااااوت الهاااااواء الخاااااارج مااااان الًااااام 

 واألنف.

 

 ء  ة  درلة. 30اجِر  •
واحاادو لًااتح فاام الرءااي  برفاا  اللسااال والًاا   اً اسااتخدم يااد •

اسااتخدم اإل ااي   اً لألعلاام ل ا كااال الجساام ال رلااب مرئياا 
الصااا ير للياااد األخااارى ب ااا   معفاااوج واساااتب الجساااام 

 ال رلب الذي يم ن  الو و  لليه.
 أعِا نًسين. •

 جرر الخ وات التالية حتم يناف طرلد الهواء.  .1
 ء  ة  درلة  30 •
اليتا عن الجساام ال رلااب ل ا كااال مرئيااًا  •

 استخدم اإل ي  المعفوج إلزالته
 نًسين •

بعااد خااروج الجساام االجنبااي أعااد تفياايم التاانًق والناايض  .2
 وأجم  وفد موجودات التفييم.
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