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الوحدة التعليمية
  2              

الإنعا�ش القلبي الرئوي
CARDIO-PULMONARY RESUSCITATION (CPR)  

            • التعرف على تقنيات التنف�ش ال�صطناعي.

•ال�صغط على ال�صدر عند كّل من البالغني والأطفال.

الهدف التعليمي
Learning Opjective

النتائج النوعية

    بعد اإمتامك هذه الوحدة يجب اأن تكون قادرًا على:
 - حتديد الأ�شباب ال�شائعة للحالت التي حتتاج الإنعا�ش القلبي الرئوي.

 - و�شف دعم احلياة الأ�شا�شي املقّدم من قبل �شخ�ش واحد.
 - فتح الطريق الهوائي.

 - ال�شتباه باأذية يف العنق اأو النخاع ال�شوكي.
 - التنف�ش ال�شطناعي )فم - الأنف(.

 - ال�شغط على ال�شدر.
 - و�شف دعم احلياة الأ�شا�شي املقّدم من قبل �شخ�شني.

ع والأطفال والبالغني.  - حتديد الفروقات بني اأ�شكال الإنعا�ش القلبي الرئوي املقّدم للر�شّ

م�صطلحات مهمة

- الزراق Cyanosis : هو ازرقاق اجللد والأظفار الناجم عن نق�ش الأك�شجني يف الدم.
- النب�ش ال�صباتي Carotid pulse : هو نب�شان ال�شريانني ال�شباتيني املوجودين يف كال جانبي 

العنق حتت زاوية الفك ال�شفلي مبا�شرة.
- البدلة ال�صنية Dentures : هي اأ�شنان ا�شطناعية.
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   ribs هو عظم م�شّطح يقع يف منت�شف اجلوف ال�شدري، تت�شل به الأ�شالع : Sternum الق�ش -
يف كال اجلانبني.

اأي  لديــه  لـيــ�ش  والــذي  القــ�ش  مـــن  ال�شــفلي  القـ�شــم  هــي   :  Xiphisternum الـرهابــة   -
ات�شــال مع الأ�شالع.

 muth - to - لفم   - فم  التنف�ش  هو   :  Artificial Breathing ال�صطناعي  التنف�ش   -
. mouth breathing

  Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR)                   الإنعا�ش القلبي الرئوي

تعريف
 الإنعا�ش القلبي الرئوي عبارة عن توليفة ال�شغط على ال�شدر والتنف�ش ال�شطناعي.

الـ ABCD يف الإنعا�ش القلبي الرئوي

.(airway open) فتح طريق هوائي -A
.(breathing must commence) البدء بالتنف�ش مبا�صرة -B

.(circulation through chest compressions) الدوران من خالل ال�صغط على ال�صدر-C
.(do not delay) ل تتاأخر -D

الأ�صباب ال�صائعة التي حتتاج الإنعا�ش القلبي الرئوي:
1 - ان�شداد احللق باملخاط اأو بالل�شان اأو بانغراز ج�شم ما.

. drowning 2 - الغرق
3 - ال�َشَرق بالدخان.

4 - ال�شموم )جتّرع اأو ا�شتن�شاق(.
. head injury 5 - اأذية الراأ�ش

. chest injury 6 - اأذية ال�شدر
. heart attack 7 - النوبة القلبية

8 - الإفراط بجرعة الدواء.
. strangulation 9 - اخلنق

. suffocation 10 - الختناق
. stroke 11 - ال�شكتة
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عالمات توقف التنف�ش:
1 - انعدام حركة ال�شدر والبطن.

2 - عدم ال�شعور باأي حركة للهواء عند الأنف اأو الفم.
3 - عدم �شماع تنف�ش ال�شخ�ش.

4 - ازرقاق املري�ش.
اأعرا�ش وعالمات توقف القلب :

1 - عدم وجود ا�شتجابة من قبل املري�ش.
2 - عدم وجود نب�ش �شباتي.

  Basic life support دعم احلياة الأويل  

)الإنعا�ش القلبي الرئوي املقّدم من �صخ�ش واحد(
1- تاأّكد من اأن املكان اآمن.

2- حتّقق هل ي�شتجيب املري�ش للمنبهات. اإذا كان املري�ش م�شتجيبًا ابحث عن الإ�شابة وعاجلها.
3- اإذا كان املري�ش غري م�شتجيب، اطلب امل�شاعدة.

4- قم باإرخاء اأي األب�شة م�شدودة على العنق، كربطة العنق على �شبيل املثال.

5- افتح طريقًا هوائيًا:
    • اإذا مل تكن هناك اإ�شابة يف العنق اأو النخاع ال�شوكي م�شتبه بها:

           �شع راحة يدك على جبهته forehead واإ�شبعي يدك الأخرى حتت الذقن chin ، ثم قم باإمالة       
الراأ�ش نحو اخللف والذقن نحو الأعلى.
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     • اإذا كانت هناك اإ�شابة يف العنق اأو النخاع 

ال�شوكي م�شتبه بها:
        ثبت اأ�شابعك على جانبي الفك ال�شفلي وقم 
باإمالة الذقن نحو الأعلى دون حتريك العنق 

والراأ�ش.
 

6- قم بكن�ش sweep الفم عن طريق الإ�شبع للتحقق ما اإذا كان هناك ج�شم ما يف الفم. كن على 
حذر من األ تدفع الأج�شام الأجنبية foreign bodies عميقًا داخل احللق.
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.dentures 7- اترك البدلت ال�شنية
�شــبابتك  �شع   . ال�شباتي  النب�ش  بج�ش  قم   -8
اآدم تفـاحة  على  خفيف  ب�شكل  الو�شـطى  واإ�شبعك 

�شم   2  ± اأزلقهما مبقدار  ثم   ،  adam’s apple
جانب التفاحة. قْم بج�ّش النب�ش لع�شر ثواٍن.

9- يجب اأن ن�شع املري�ش على ظهره على �شطح ثابت.
10- اأدخل القطعة الفموية mouthpiece  يف فم 

املري�ش )اإذا توفرت(.
11- اأغلق اأنف املري�ش ب�شغطه بينما تبقي الذقن 

مرفوعًا باإ�شبعيك.
بفمك  املري�ش  فم  اأغلق  عميقًا،  نف�شًا  خذ   -12
بالنظر  تقوم  بينما  وبطيئًا  كاماًل  نف�شًا  واأعطه 

حلركة �شدر املري�ش.
13- اأعط نف�شًا كل 5 ثواٍن.

14- افح�ش النب�ش لـ 10 ثوان بعد كل 12 نف�شًا.
Mouth-To- 15- التنفس االصطناعي فم - ألنف

:Nose Artificial Breathing
الذقن. ت�شتخدمها لإمالة  التي  الفم بيدك  • اأغلق 
قمت     ما  وافعل  املري�ش  اأنف  فوق  فمك  �شع   •

باإجرائه متامًا يف التنف�ش فم - لفم .

طريقة الإنعا�ش القلبي الرئوي املقدم من �صخ�ش واحد :
1- افتح طريقًا هوائيًا.

2- انفخ نف�شني كاملني وبطيئني لداخل الرئتني مبعدل 10-12 بالدقيقة.
3- �شع يديك على الق�ش. ا�شتخدم الإ�شبع الو�شطى لتعيني مو�شع حافة القف�ش ال�شدري، وحّرك   

الإ�شبع لالأعلى حتى مكان ات�شال القف�ش ال�شدري بالرهابة.
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4- �شع راحة يدك بعيدًا عن الرهابة مبقدار اإ�شبعني. 
ثم ا�شبك يدك الأخرى مع يدك التي على ال�شدر.

تذكر اأن ت�شتخدم قاعدة راحة يديك فقط لتطبيق ال�شغط.
5- الذراعان يجب اأن تكونا م�شتقيمتني واملرفقان ثابتان.

6- طبق �شغطًا باجتاه الأ�شفل مبا�شرة.
7- عمق ال�شغط يجب اأن يكون 4 اإىل 5 �شم.

8- طبق 30 �شغطة مبعدل 100 �شربة بالدقيقة. تذكر العّد كالآتي: 1 و 2 و 3 ..
بقوة بحيث  و  ثانية كاملة  النف�ش  نف�شني كاملني وبطيئني مدة  اأعط  ال�شغط 30 مرة  بعد تطبيق   -9

يرتفع ال�شدر.
10- كّرر الدورة كاملة 4 مرات. اختمها بنف�شني.

11- افح�ش النب�ش والتنف�ش: اإذا كانا غائبني، فا�شتمر.
12- التحقق من ال�صتجابة: عندما ينجح الإنعا�ش يعود النب�ش ال�شباتي. انظر اإىل وجه امل�شاب 
و�شفتيه جتد اأن اللون قد حت�ّشن، لأن الدم املحتوي على الأك�شجني يبداأ بالدوران، وعندما ل يتنف�ش 

.)cyanosis امل�شاب، يتحول لون الدم الطبيعي اإىل اللون الأزرق )الزراق
13- بعد عودة التنف�ش ونب�ش القلب ن�شع املري�ش بو�شعية الفاقة ريثما ي�شتعيد وعيه.
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دعم احلياة الأ�صا�صي )الإنعا�ش القلبي الرئوي املقّدم من �صخ�صني(

اإن دعم احلياة الأ�شا�شي الذي يقوم به �شخ�شان هو نف�شه الإنعا�ش القلبي الرئوي الذي يقدمه �شخ�ش 
واحد، عدا اأن �شخ�شني اثنني الآن منخرطان يف العملية. ل يزال من ال�شروري اتباع كافة اخلطوات 
با�شتثناء اأن �شخ�شًا واحدًا �شيكون م�شوؤوًل عن التنف�ش ال�شطناعي، بينما الآخر �شيكون م�شوؤوًل عن 

ال�شغط على ال�شدر.

دعم احلياة الأ�صا�صي لالأطفال

اإن دعم احلياة الأ�شا�شي لالأطفال هو نف�شه الإنعا�ش القلبي الرئوي املقّدم من قبل �شخ�ش، با�شتثناء 
ما يلي:

 • الر�صع infants )حتى عمر ال�صنة(:

1- َنَف�ش واحد كل ثانية مع 3 �صغطات.

2- يطبق ال�شغط على ال�شدر باإ�صبعني فقط  للحيلولة دون ك�شر الأ�شالع والإ�شابات الداخلية.

3- عمق ال�شغط على ال�شدر 1.5 اإىل 2.5 �صم.

 • الأطفال children )1-8 �صنوات(:

1- نف�ش واحد كل ثانية مع 15 �صغطة.

2- ينبغي تطبيق ال�شغط على ال�شدر بيد واحدة فقط.

3- عمق ال�شغط على ال�شدر 2.5 اإىل 3.5 �صم.
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اجلدول1: التهوية وال�صغط على ال�صدر ح�صب العمر يف الإنعا�ش القلبي الرئوي
معدل التنف�ش ال�صطناعي 

وال�صغط على ال�صدر
عمق ال�صغط
 على ال�صدر

معدل  ال�صغط    
على ال�صدر

التنف�ش 
ال�صطناعي العمر

نف�ش واحد
 لكل 3 �شغطات

1.5-2.5�شم 
ا�شتخدم اإ�شبعني  

فقط

  120
بالدقيقة

 60-30
بالدقيقة

الر�صع 
حتى 

ال�صنة:

 نف�شان 
لكل 15 �شغطة

2.5-3.5 �شم 
ا�شتخدم يدًا 

واحدة

100
بالدقيقة

 20-12
بالدقيقة

الأطفال 
 8-1

�صنوات

نف�شان
 لكل 30 �شغطة

4-5 �شم 
ا�شتخدم اليدين

100 
بالدقيقة

 10  
بالدقيقة

البالغون

      
 ن�صاط للمتعلم:

قم مع �شريك لك بالتدريب على التنف�ش ال�شطناعي وال�شغط على ال�شدر على دمية الإنعا�ش. 
باأن الإنعا�ش القلبي الرئوي ل يتم التدرب عليه البتة على �شخ�ش يتنف�ش ولديه نب�ش  تذّكر 

.rhythmic pulse نظمي


