
كيف تكون بطل خارق
وتنقذ األرواح في ثالث خطوات



?ما هو البطل



...قلبنا هو

عظمة عضلة

؟...من تعرف



...قلبنا هو

عظمة عضلة

!اجابة صحيحة

؟...من تعرف



...حجم قلبنا

حجم كرة 
سلة

قبضة يد

؟...من تعرف



...حجم قلبنا

قبضة يد

!اجابة صحيحة

؟...من تعرف

حجم كرة 
سلة



?كيف يشتغل القلب

كمضخة تنقبض 

وتسحب الدم من القلب

ى ويطلق وينتقل الدم إل

أعضاء الجسم



دقات قلبنا



قلب صحي هو قلب سعيد



يةسكتة قلب

قلب االنسان قوي

ض القلب يتوقف عن النب, بحاالت نادرة عندما يواجه مشكلة

الجسمالعضاءواوسكيجينوال يصل دم 



?ماذا نفعل

كل واحد ممكن ان يكون بطل

وان ينقذ انسان توقف قلبه

!اذا تصرفنا بشكل صحيح وسريع

ايضا انتم تستطيعوا واليوم سنتعلم كيف

نتصرف مثل االبطال



101اتصلوا , اطلبوا المساعدة-1مرحلة 



101اتصلوا , اطلبوا المساعدة-1مرحلة 

كل بطل بحاجة لمساعد



بتدليك الصدرابدأو-2مرحلة 

اعثروا على مركز الصدر

ضعوا ايديكم على مركز الصدر واغلقوا االكواع

,  بتدليك الصدر بقوة وبسرعةابدأو

حسب توجيهات الالصقات



جهاز االنعاشاوصلو-3مرحلة 

قوتنا العظمى, صدمة كهربائيةباعطاءالذي يساعدنا 

عيكي نعيد دقات القلب الى الوضع الطبي

جهاز االنعاش



??  صدمة كهربائية, لحظة

?ممكن ان يؤذي



,  الجهاز ذكي وامن! كال

ة ويعطي صدمة كهربائي

فقط اذا يجب ذلك

هل يمكننا نحن تشغيل 

?الجهاز



??  صدمة كهربائية, لحظة

,  الجهاز ذكي وامن! كال

ة ويعطي صدمة كهربائي

فقط اذا يجب ذلك

الجميع يمكنه تشغيل 

.  الجهاز وان يكون بطل

كبار وصغار

?  كيف يشتغل الجهاز



??  صدمة كهربائية, لحظة

,  الجهاز ذكي وامن! كال

ة ويعطي صدمة كهربائي

فقط اذا يجب ذلك

الجميع يمكنه تشغيل 

.  الجهاز وان يكون بطل

كبار وصغار

الالزقاتيجب وضع 

ل بالمكان الصحيح وتشغي

الجهاز يعطي . الجهاز

اوامر صوتية ومع النقاط

من مرحلة يوجهكوا

لمرحلة



–اين من ممكن ان نعثر على قوة خارقة
?جهاز االنعاش

المساعد سيقول لنا اين 

اقرب جهاز انعاش

مدرسة

موقف

مركز التسوقنادي رياضي

سينماكنيس

مكاتب



وم الخطوات لثالث لتصبح بطل لي

رادفعوا بقوة وبس–بتدليك الصدرابدأو101اتصلوا فورا ب

بمركز الصدرعة

اوصلوه بجهاز االنعاش



–تذكروا 
انقاذ حياةبامكانكمانتم ايضا 


