
ننقذ حياة بثالثة خطوات



ية سكتة قلب

ة بسبب توقف وظائف القلب الطبيعي-السكتة القلبية 

االضطراب الكهربائي في القل

-لبية كل شهر في إسرائيل ، يعاني مئات األشخاص من سكتة ق

ينجو القليل منهم

الذي يمكن ألي شخص حتى بدون تدريب طبي أن ينقذ الشخص

!ح وسريعينهار بسبب السكتة القلبية إذا تصرف بشكل صحي

ين حرجة وتفصل ب-الدقائق االولى من لحظة االنهيار

!الحياة والموت



ات ننقذ حياة بثالثة خطو

اوصلوا منظم ضربات القلب قوموا بتدليك القلب 101اتصال فوري 



انهار رجل بالقرب منك؟ هل هو فاقد للوعي او يتنفس

فورا101اتصل بالرقم بصوره غير سليمة؟ 

ي المسعفين في المركز سوف يوجهون فريق التدخل الفور

ول كيفية وسيارة اسعاف للموقع وفي نفس الوقت سيتم إرشادك ح

التشغيل وأقرب مكان جهاز تنظيم نبضات القلب

1مرحلة
101اطلبوا المساعدة اتصلوا 



2مرحلة
تدليك القلب 

هدف التدليك تدفق الدم الى الدماغ 

ضعوا المريض على سطح صلب واجلس بجانبه

مرفقين ضعوا راحتي اليدين في وسط صدر المريض واقفلوا ال

سم وبمعدل 5على عمق -ابدأوا  بتدليك الصدر بقوة وسرعة 

نقرة في الدقيقة120

ير حافظوا على التسلسل قدر اإلمكان وتجنبوا االنقطاعات غ

الضرورية ألداء التدليك

ال تتكئ على صدر المريض بين التدليك

استبدلوا المدلك كل دقيقتين 



3مرحلة
ب اوصلوا جهاز منظم نبضات القل

فاءته منظم نبضات القلب هو جهاز ينقذ الحياة الذي تزداد ك

كلما ازدادت سرعة توصيله للمريض المنهار

اطه يُصِدر الجهاز صدمة كهربائية إلعادة القلب إلى نش

الطبيعي

ون حتى بد)الجهاز آلي وبسيط وآمن لالستخدام ألي شخص 

(خلفية طبية



مالحظات لتشغيل الجهاز

افتح غطاء الجهاز واتبع 

!التعليمات الصوتية

يجب لصق الالصقات على 

صدر المريض في األماكن 

ى فوق الحلمة اليمن-المخصصة 

وتحت اإلبط األيسر

إذا كان من المستحسن إعطاء 

صدمة كهربائية ، ابتعد عن 

المريض واضغط على الزر الذي

يسبب الصدمة الكهربائية

بعد إعطاء صدمة كهربائية ، 

ر يجب إجراء التدليك على الفو

ة إذا لم تكن هناك توصية بصدم

تمرار كهربائية ، فيجب عليك االس

في اتباع تعليمات الجهاز



ماكن مادا تنشر اآلالف من أجهزة تنظيم ضربات القلب في األ

العامة من أجل تحسين توافرها إذا لزم األمر

والمركز سوف يفتح 101اتصل بالرقم -في حالة الطوارئ 

لكم الموفق 

مواقف إنعاش ذكية في األماكن العامة



روا للتلخيص تذك

ننقذ حياة بثالثة خطوات 

اوصلوا منظم ضربات القلب قوموا بتدليك القلب 101اتصلوا فورا 


