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 ياةحون الذاألطفال ينق

 اإلنعاش القلبي الرئويأطفال المدارس  تعليم حولمجلس اإلنعلش األوروبي بيان 

 تدريب األطفال هو تدريب للحياة" -األيدي التي تساعد"

أسباب  والرئة في حاالت توقف القلب المفاجئ خارج المستشفى يمثل ثلث لبفشل إنعاش الق

 الوفاة في الدول الصناعية
1

%10-2، علما بأن نسبة النجاة في هذه الحاالت تتراوح بين 
2-4

 .

روبا ج المستشفى في دول أوخار بألف نسمة من جراء توقف القل 700في كل عام يتوفى 

كثير من  وينطبق ذلك على المناطق الصناعية األخرى في العالم. والواليات المتحدة مجتمعين،

ام باإلنعاش إذا توافر عدد أكبر من العامة القادرين على القي اهذه الحيوات كان يمكن إنقاذه

القلبي الرئوي فورا
 2

حتى يصل دقيقة  12-6. ذلك أن فريق اإلنقاذ الطبي قد يستغرق ما بين 

ت بعد لموقع المصاب، وأحيانا يستغرق أكثر من ذلك، ومع األسف تبدأ خاليا الدماغ في المو

 دقائق 5-3توقف الدم بفترة تتراوح بين 
5

 . 

حاالت توقف القلب خارج المستشفى يشهدها األهل واألصدقاء أو  % من70حوالي وحيث أن 

 عابرو السبيل
2،5

نقاذ الطبي يمكن تخطيها هذه الفجوة المميتة التي تسبق وصول فريق اإل، فإن 

توقف القلب في البالغين يكون هناك كمية من  في خالل الدقائق األولى التي تليبتدخل العامة. 

األكسجين في الدم والرئة وبالتالي فالتدخل الفوري من عابري السبيل يمكن أن يساهم في إنقاذ 

 كل عام رواحمئات اآلالف من األحياة 
6

 . 

الرئوي الفعال يعتبر أمرا سهال، ومن الصعوبة بمكان أن يتسبب عابرو  يلقلبنعاش ااإلإن 

نعاش اإلضرر عند القيام بإنعاش المصابين بتوقف القلب، بل إن قيام العامة ب يالسبيل في أ

الرئوي يزيد من فرص نجاة بمقدار الضعف إلى أربع أضعاف  يالقلب
2

. ومع ذلك فإن عدد 

% في عدد قليل جدا من البالد بينما ال يتجاوز 80-60لحياة يبلغ العامة الذين يقومون بإنعاش ا

% في معظم البلدان 20
7
. 

في تحسين نسبة  دارس له مردود عال  ألطفال المإن التدريب اإلجباري في جميع أنحاء الوطن 

بين العوام  إلننعاش القلب الرئويا
8-13

، ويبدو أن هذه هي الطريقة األكثر نجاحا للوصول 

توجد في بعض  الرئوي يش القلبانعاإلإن أعلى نسبة للعامة الذين يجيدون لجميع السكان. 
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ة عقود منذ عد في المدارس لبي الرئوي إجبارياش القاالدول االسكندنافية حيث يتم تدريس اإلنع
12

 في االنتشار. هذا المفهوموبدأ ، 

البيان  ذلك ،2015قذون الحياة" في عام فال ينطت منظمة الصحة العالمية بيان "األدوقد أي

المؤسسة األوروبية لسالمة ، وو(ERC)المشترك بين مجلس اإلنعاش األوروبي 

د العالمي لجمعيات اواالتح،  (ILCOR)، ولجنة االتصال الدولية لإلنعاش (EPSF)المرضى

  (WFSA)أطباء التخدير
6،10،11

 ينعاش القلباإل. هذا البيان يوصي بساعتين من التدريب على 

عاماً. في هذا العمر يكون األطفال أكثر  12أطفال المدارس بدءاً من سن سنويا لكل  الرئوي

استجابة للتوجيهات ويتعلمون بسهولة كيف يساعدون اآلخرين 
9
ا فضال على أن البدء في هذ .

: ولن ينسى الطفل كيف ركوب الدراجةوكتعلم السباحة السن الصغير يجعل تعلم إنعاش القلب 

ينقذ حياة 
14

 ينعاش القلباإليتدرب مقدمو الرعاية الصحية والمدرسون على كيفية تدريس . 

ن باشتراك الجميع ألطفال المدارس ويتضاعف أعداد المدربيالرئوي 
15

. ومن الممكن أن 

 يتزايد انتشار اإلنعش القلبي الرئوي عن طريق قيام التالميذ بتعليم عائالتهم وأصدقائهم. 

 

 

مبادرة "األطفال ينقذون الحياة"،  يمكننا أن نساعد على تحسين معدالت البقاء على قيد  مع

الحياة لألفراد الذين يعانون من توقف القلب خارج المستشفيات بما يعادل الضعف إلى أربعة 

يومياً،  حياة  ام، بمعدل ألف ألف روح عبر العالم كل ع 300أضعاف. يمكننا بسهولة أن ننقذ 

 أي حياة كل دقيقة.

 

 

 

  

  


