
 اإلنعاش القلبي وتنفس اإلنقاذ للرضع (من سن حدیثي الوالدة إلى عام واحد)
في حال وصولك للموقع: افحص المكان للتحقق من أنھ آمن. 

 افحص الرضیع للتعرف على درجة وعیھ. اربت على كتفھ برفق أو انقر على أسفل كعبھ وقم بالمناداة علیھ بصوٍت عالٍ 

 في حالة عدم االستجابة
   على الفور. 911اتصل برقم الطوارئ 

 إذا كان الرضیع مستلقًیا على بطنھ، قم بقلبھ على ظھره مرة أخرى.  ویجب أن یكون مستلقًیا على سطح صلب ومستٍو.

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

 في حالة عدم وجود عالمات على الحیاة.

 :ابدأ بتنفیذ اإلنعاش القلبي
 ضع إصبعین أو ثالثة على منتصف عظمة صدر الرضیع أسفل خط الحلمتین مباشرًة. أ.

 مرة. 30اضغط الصدر ألسفل لمسافة بوصة ونصف  ب.

قم بتغطیة  قلیًال، بوضع إحدى یدیك على جبھة الرضیع ورفع ذقنھ بإصبعین من یدك األخرى.قم بإمالة رأس الرضیع إلى الخلف   ج. بعد الضغط، قم بإعطاء التنفس.

 أنف الرضیع وفمھ بفمك وقم بإعطائھ نفسین صغیرین برفق، مع مراقبة ارتفاع صدر الرضیع.

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

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

 الفرص التعلیمیة

) Center for Professional Excellence/Education at Cincinnati Children’sیقدم مركز التمیز االحترافي/التعلیم بمستشفى سینسیناتي لألطفال  (

 ).Family Resource Centerُتعقد الدروس في مركز موارد األسرة (  اإلنعاش القلبي ألسر المرضى.دروًسا في 

 للتعرف على مزید من المعلومات أو لالشتراك في أحد الدروس. 513-636-1096اتصل برقم 

آخر تحدیث:  فبرایر/شباط 2022 
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