
Health Topic: CPR and Rescue Breathing For Adults With Tracheostomy 

 
 12اإلنعاش القلبي وتنفس اإلنقاذ للبالغین الذین خضعوا لفغر الرغامى (من سن 

 عاًما فأكثر)+
 فور وصولك للموقع: افحص المكان للتحقق من أنھ آمن

  افحص المریض للتعرف على درجة وعیھ. اربت على كتفھ برفق وقم بمناداتھ بصوت مرتفع.

 

 االستجابة في حالة عدم 
 على الفور.  911  اتصل برقم الطوارئ

 إذا كان الشخص البالغ مستلٍقیًا على بطنھ، قم بقلبھ على ظھره مرة أخرى. ویجب أن یكون مستلٍقیًا على سطح صلب ومستٍو. 

 

 افحص التنفس وعالمات الحیاة.
 ثواٍن. 10راقب وجود عالمات الحیاة والتنفس لمدة ال تزید عن   راقب صدره لمالحظة أي حركة طبیعیة. 

 

 م وجود تنفس أو عالمات على الحیاة. لة عدفي حا

 ابدأ بتنفیذ اإلنعاش القلبي.
 ضع یدك األخرى علیھا.  ضع الجزء السفلي من راحة إحدى یدیك على منتصف صدر الشخص البالغ. .1

 مرة.  30بوصة  2قل وضع مستقیم، انحني فوق الشخص البالغ واضغط الصدر ألسفل لمسافة على األمع تثبیت مرفقیك ووجود ساعدیك في  .2

فقط بما یكفي لجعل الصدر  –بعد الضغط، قم بإعطاء التنفس باستخدام حقیبة اإلنعاش المتصلة بفغر الرغامي.   اضغط برفق على الحقیبة وقم بإعطاء نفسین اثنین  .3
 یرتفع. 

 مرة مع مرتین تنفس، إلخ).  30مرة مع مرتین تنفس، والضغط  30الضغط . د. استمر في 4

 سفر التنفس عن ارتفاع الصدر: إذا لم ی
 إذا كان ھناك كانوال داخلیة في فغر الرغامى، قم بإزالتھ والشفط بطول الرغامى. قم بشفط أنبوب فغر الرغامى. أ.

 تحریكھ من مكانھ.قم بتغییر فغر الرغامى إذا كان مسدوًدا أو تم  ب.
 إلنعاش.قم بإعطاء نفسین في فغر الرغامى، باستخدام حقیبة ا ج.

 استمر في اإلنعاش القلبي إلى أن یتولى منقذ آخر القیام بذلك، أو حتى ترى عالمات على الحیاة أو حتى وصول المساعدة. 

 

 االتصال بنا 
ل بطبیب  أو االتصا 1096-636-513) على الرقم CPR Departmentقسم اإلنعاش القلبي (لمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع الصحي، یرجى االتصال ب

 األطفال الخاص بك. 

 

 الفرص التعلیمیة 

https://www.cincinnatichildrens.org/health/c/adult-cpr
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)  Center for Professional Excellence/Education at Cincinnati Children’sیقدم مركز التمیز االحترافي/التعلیم بمستشفى سینسیناتي لألطفال  (
).  لمزید من المعلومات، یُرجى االتصال على  Family Resource Centerدروًسا في اإلنعاش القلبي ألسر المرضى.  تُعقد الدروس في مركز موارد األسرة (

 . 3588-636-513الرقم: 

 06/2020آخر تحدیث: 
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