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 ریْی" -"احیبء للجی 

 تٌفظی –كزّرت احیبء للجی 

در کؼْر هب ثـْرت ُوگبًی درًیبهذٍ  احیبء ثیوبراى اس جولَ هِبرتِبیی اطت کَ

اطت ّ تٌِب ثَ  افزادی کَ ثیؼتز در هؼزف ثزّس ایي ػزاین  ُظتٌذ ُوچْى 

پشػکبى ّ پزطتبراى ّ پزطٌل اّرژاًظِب آهْسع دادٍ هیؼًْذ. گزٍّ ُذف دیگزی 

کَ هْرد تْجَ لزار گزفتَ اًذ افزادی ُظتٌذ کَ اهکبى دطتزطی طزیغ  ثَ 

( ّ ثیوبرطتبى را ًذارًذ. ایي گزٍّ ػبهل پزطٌل 115بًی)اّرژاًض پیغ ثیوبرطت

پزّاس ّ کؼتیزاًی هیجبػٌذ. ًکتَ هِن در ایي آهْسػِب تکزار ّ اًجبم توزیٌبت دّرٍ 

 زاری اطت.كطای ثوٌظْر اس دطت رفتي اطتزص افزاد آهْسع دیذٍ در ػزاین ا

لبثل ثیذار  احیبء ثزای ُز فزدی کَ ُْػیبر ًجْدٍ ّ ثب ؿذا کزدى ّ تکبى دادى

کزدى ًوی ثبػذ اًجبم هیگیزد. در ؿْرتیکَ ایي الذاهبت تْطن اّلیي فزد ثزخْرد 

کٌٌذٍ ثب فزد ًیبسهٌذ اًجبم گزدد احتوبل هْفمیت ػولیبت احیبء ّ ثبسگؼت ثیوبر 

ثؼذت افشایغ هی یبثذ. ُز دلیمَ کَ اس سهبى افت ُْػیبری ثیوبر هیگذرد ّ 

درؿذ کبُغ هی یبثذ. ثزآّرد  10-7هْفمیت  احیبء ثزایغ ػزّع ًویگزدد ػبًض

اًجبم ػذٍ در اغلت کؼْرُبی دًیب ثزای رطیذى اّرژاًض پیغ ثیوبرطتبًی یب 

دلیمَ هیجبػذ. اگز ػلْغی هْجْد در کالى ػِزُب ّ تزدد  8-7حذّد  115ُوبى 

دػْار آهجْالًظِب در ثظیبری اس طبػبت ػلْغی را در ًظز گزفت هیتْاى اًتظبر 

مْالًی تز را داػت. اگز در ػزاین ثظیبر ایذٍ آل ًگبٍ کزد ثب کظز سهبًِبیی 

دلیمَ  7درؿذ در هْفمیت احیبء ثَ اسای ُز دلیمَ تبخیز ّ در ًظز داػتي تبخیز 7

ای، کَ در کؼْرُبی پیؼزفتَ ای کَ اسدحبهی ثظیبر کوتز اس تِزاى ّ کالى 

بسگؼت ثیوبر ثَ درؿذ کبُغ در اهکبى هْفمیت در ث 49ػِزُبی هب دارًذ، ثَ 

سًذگی  دطت هی یبثین!  درّالغ ًیوی اس افزادی کَ ًیبسهٌذ احیبء ُظتٌذ 

دلیمَ  7درؿْرتیکَ آهجْاًض ّ پزطٌل ّرسیذٍ ثزای احیبء در آى ثبػٌذ ّ در هذت 

 ثز ثبلیي ثیوبر حبكز ػًْذ خْاٌُذ هزد!
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ن. ثب در ًظز گزفتي ایي هحبطجبت ثَ ارسع السم ثزای آهْسع ُوگبًی هیزطی

آهْسػی کَ ًیبسهٌذ ُوکبری ّطبیل ارتجبم جوؼی ثبالخؾ تلْیشیْى هیجبػذ. 

طبسهبًِبیی ُوچْى ُالل احوز الذام ثَ آهْسػِبیی هیکٌذ. اهب ّالؼیت ایٌظت 

کَ آًمذر ایي آهْسػِب كزّری اطت ّ آًمذر سهبًِبیی کَ ًیبس ثَ اًجبم احیبء 

ارتمبء ططح طالهت  كزّری اطت ػبیغ ثْدٍ کَ ثٌظز هیزطذ ثزای افشایغ

 ًیبسهٌذ آهْسع در ططح ّطیغ تزی ثبػین.

ػالٍّ ثز آهْسع احیبء در ططح ّطیغ ًیبس ثَ اطتفبدٍ اس دطتگبُِبی ػْک در 

طیز درهبًی ثیوبراى هیجبػذ. ثظیبری اس ثیوبراى ًیبسهٌذ احیبء در ّالغ ًیبس ثَ 

ادى ػْک ًیبس ػْک دارًذ ّ هِوتز ایٌکَ ُز چَ طزیؼتز ثبیذ ػْک دادٍ ػْد. د

ثَ هِبرت السم جِت تؼییي سهبى هٌبطت ّ هیشاى السم ػْک دارد؛ اهب چٌذیي 

طبلی اطت کَ دطتگبُبیی در ثبسار آهذٍ اًذ کَ هیتْاًٌذ ثـْرت اتْهبتیک ریتن 

للت ثیوبر را تؼخیؾ دادٍ ّ در ؿْرت ًیبس ػْک ثذٌُذ. ایي دطتگبُبی 

ثَ ػْک الذام ثَ ػْک  ُْػوٌذ ثَ ثیوبر هتـل ػذٍ ّ ثب تؼخیؾ ًیبس

( هخـْؿأ ثزای ثیوبراى ثب طبثمَ للجی AEDهیکٌٌذ. ایي دطتگبُبی اتْهبتیک)

هٌبطت ُظتٌذ. ثبیذ ثَ ُوزاُبى ثیوبراى آهْسع داد تب اس ایي ّطبیل در ػزاین 

السم ثزای ثیوبر خْد اطتفبدٍ کٌٌذ. اطتفبدٍ ُوشهبى ایي دطتگبٍ ثِوزاٍ اًجبم 

 ظی هیتْاًذ هیشاى ثبسگؼت ثیوبراى را ثظیبر ثبال ثجزد.ػولیبت احیبء للجی تٌف
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 احیبء للجی ریْی در ثبلغیي

  

گبُی در هحل کبر، خیبثبى ّ یب خبًَ ثب فزدی رّثزّ هیؼْین کَ ثذّى تحزک در 

گْػَ ای افتبدٍ اطت. هی ثبیذ کبری ثزای  ّی اًجبم دُین اهب ًویذاًین اس کجب 

ّهی اّلیي گبم امویٌبى اس اهٌیت خْد ّ ثزلزاری ػزّع کٌین. هبًٌذ ُز هـذ

اهٌیت ثیوبر هیجبػذ. ثفزف فزد هْرد ًظز در کٌبر طبختوبًی افتبدٍ کَ در ػزف 

ریشع اطت. اثتذا هْاظت خْد ثبػیذ کَ آّار ثز طز ػوب ًزیشد. طپض طؼی 

کٌیذ کَ ثب کوک خْد، دیگزاى ّ طزّیظِبی اهذاد)آتؼٌؼبًی( فزد را اس هحل 

 یذ.دّر کٌ

پض اس امویٌبى اس اهٌیت هحل ثبیذ هبثیي ثیِْع ثْدى ّ خْاة ثْدى تفزیك لبئل 

ػْیذ. ثزای ایٌکبر ثَ آراهی  ثَ ػبًَ ثیوبر سدٍ ّ اس جوالتی جِت ثزلزاری ارتجبم 

اطتفبدٍ هیکٌیذ. هثأل ثپزطیذ: " ؿذای هٌْ هیؼٌْیذ؟" ّ یب " حبلتْى خْثَ؟"اگز 

ػوب ًؼبى ثذُذ ثوؼٌبی ّجْد حیبت در ثیوبر  ثیوبر تغییزی در ّاکٌغ ثَ ؿذای

اطت )ثیوبر خْاة اطت ّ یب در اثز حبدثَ ای ُْػیبریغ کبُغ یبفتَ(. در 

 غیزایٌـْرت ثیوبر ًیبسهٌذ احیبء هیجبػذ.

تب ایي هزحلَ ثب فزدی رّثزّ ػذٍ ایذ کَ ُْػیبر ًیظت. ثٌبثزایي طزیؼأ الذام ثَ 

ػوب هیجبػذ اس اّ ثخْاُیذ کَ ثَ  درخْاطت کوک کٌیذ. اگز کظی در ًشدیکی

( امالع دُذ ّ طزیؼأ ثزای کوک ثظْی ػوب 115اّرژاًض پیغ ثیوبرطتبًی)

 ثبسگزدد.

در ایٌجب ُن ثوبًٌذ ثیوبراى حبدثَ دیذٍ ثبیذ ثظزاؽ راٍ ُْایی ّ تٌفض رفت. ثب 

ًشدیک کزدى گْع ثَ دُبى ثیوبر ُن هیتْاًیذ ؿذای ًفض کؼیذى ّ ُن جزیبى 

ّی پْطت خْد حض کٌیذ. اگز ثَ لفظَ طیٌَ ثیوبر ًگبٍ کٌیذ هوکي ُْا را ثزر

ًفض  2اطت حزکت آًزا ثجیٌیذ. اگز هتْجَ تالع تٌفظی در ثیوبر ًؼذیذ طزیؼأ 

دُبى ثَ دُبى ّ یب دُبى ثَ ثیٌی ثَ ثیوبر ثذُیذ. اگز لفظَ طیٌَ ثیوبر حزکتی 

 ْایی را ثبس ًوْد.ًذاػت ثوؼٌبی اًظذاد راٍ ُْایی اطت. ثبیذ ثب هبًْر راٍ ُ
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هبطبژ در  100تٌفض ثبیذ طزیؼأ هبطبژ را ػزّع کزد. هبطبژ ثب تؼذاد  2پض اس

 30تحتبًی اطتخْاى جٌبؽ اًجبم هیؼْد.  در همبثل ُز  1/3دلیمَ ثزرّی در 

 2تٌفض ثذُیذ. ثزای جلْگیزی اس خظتگی ّ ثِیٌَ ثْدى احیبء ُز  2هبطبژ 

 دلیمَ فزد هبطبژ دٌُذٍ تؼْیق گزدد. 

ثظیبری اس افزاد توبیلی ثَ دادى تٌفض هـٌْػی ًیظتٌذ ّ اس احتوبل آلْدگی ثب 

تزػحبت ثیوبر ّ اثتال ثَ ثیوبری هی ُزاطٌذ. اهب حمیمت ایٌظت کَ احتوبل 

اًتمبل ثیوبری در ػزاین تٌفض هـٌْػی ثظیبر ثظیبر کن هیجبػذ کَ لبثل 

ثیوبر ًیظتیذ  چؼن پْػی اطت. ثب ایٌحبل اگز توبیلی ثَ دادى تٌفض ثَ

 ثبر در دلیمَ اداهَ دُیذ. 100حذاالل هبطبژ را ثب طزػت 

دلیمَ ثب جبثجبیی افزاد  2اگز تْاًبیی ثزرطی ًجق ثیوبر را داریذ هیتْاًیذ ُز 

هبطبژ دٌُذٍ ًجق ثیوبر را ثزرطی کٌیذ.  اگز ًجق ثیوبر ثزگزدد احیبء هتْلف 

اؿل در احیبء ثز ایي اطت هیؼْد. ثِتزیي ًجق ثزای ثزرطی، ًجق گزدى اطت. 

کَ اگز تْاًبئی چک ًجق را ًذاریذ ّ یب در ثْد یب ًجْد ًجق ػک داریذ احیبء را 

 اداهَ دُیذ.

تؼذاد هحذّدی اس ثیوبراى ثب ّجْد ثزگؼت ػولکزد للت، تٌفض ًذارًذ. در ایي 

ثبر  12تب  10ثیوبراى تٌِب دادى ًفض هـٌْػی کفبیت هیکٌذ تؼذاد تٌفض ثَ هیشاى 

 دلیمَ کفبیت هیکٌذ. در

(  ّ یب رطبًذى ثیوبر ثَ 115الذاهبت فْق تب رطیذى اهذادگزاى پیغ ثیوبرطتبًی)

 ثیوبرطتبى ثبیذ اداهَ یبثذ.
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 احیبء للجی ریْی در کْدکبى

گبُی در خیبثبى ّ یب خبًَ ثب کْدکی رّثزّ هیؼْین کَ ثذّى تحزک در گْػَ ای 

ّی اًجبم دُین اهب ًویذاًین اس کجب ػزّع افتبدٍ اطت. هی ثبیذ کبری ثزای  

کٌین. در اثتذا اس اهٌیت خْد ّ کْدک هطوئي ػْیذ. اگز اهکبى ثزّس خطز ثزای 

 ػوب ّ کْدک ّجْد دارد طزیؼأ کْدک را اس هحل دّر کٌیذ.

پض اس امویٌبى اس اهٌیت هحل ثبیذ هبثیي ثیِْع ثْدى ّ خْاة ثْدى تفزیك لبئل 

راهی  ثَ ػبًَ مفل  سدٍ ّ اس جوالتی جِت ثزلزاری ػْیذ. ثزای ایٌکبر ثَ آ

ارتجبم اطتفبدٍ هیکٌیذ. ثِتز جولَ در کْدکبى ًبهجزدى اطن آًِبطت. هثأل ثگْییذ: 

"هحوذ جبى، خْثی؟"  اگز کْدک ّاکٌؼی   ّ یب تغییزی در ّاکٌغ ثَ ؿذای 

ْع ػوب ًؼبى ثذُذ ثوؼٌبی ّجْد حیبت در ّی هیجبػذ. هثأل خْاثیذٍ ّ یب اس ُ

رفتَ ّلیکي حذالل دارای للت ّ تٌفض هیجبػذ. در غیزایٌـْرت کْدک ًیبسهٌذ 

 احیبء هیجبػذ.

تب ایي هزحلَ ثب کْدکی رّثزّ ػذٍ ایذ کَ ُْػیبر ًیظت. ثٌبثزایي طزیؼأ الذام 

ثَ درخْاطت کوک کٌیذ. اگز کظی در ًشدیکی ػوب هیجبػذ اس اّ ثخْاُیذ کَ ثَ 

امالع دُذ. اگز تٌِب ُظتیذ ثزخالف ثشرگظبالى  (115اّرژاًض پیغ ثیوبرطتبًی)

دلیمَ الذام ثَ هبطبژ للجی  ّ تٌفض  2ًفض ثَ کْدک دادٍ ّ ثزای  2اثتذا 

ُوشهبى کٌیذ ّ طپض ثزای امالع ثَ اّرژاًض کْدک را تزک کٌیذ. اگز کْدک ّسى 

 کوی دارد هیتْاًیذ ّی را ًیش ُوزاٍ خْد اًتمبل دُیذ.

ض ًشد کْدک آهذٍ ّ ػولیبت احیبء را اداهَ دُیذ. ثب ًشدیک پض اس امالع ثَ اّرژاً 

کزدى گْع ثَ دُبى ثیوبر ُن هیتْاًیذ ؿذای ًفض کؼیذى ّ ُن جزیبى ُْا را 

ثزرّی پْطت خْد حض کٌیذ. اگز ثَ لفظَ طیٌَ ثیوبر ًگبٍ کٌیذ هوکي اطت 

ُبى ًفض د 2حزکت آًزا ثجیٌیذ. اگز هتْجَ تالع تٌفظی در ثیوبر ًؼذیذ طزیؼأ 

ثَ دُبى ّ یب دُبى ثَ ثیٌی ثَ ثیوبر ثذُیذ. اگز لفظَ طیٌَ ثیوبر حزکتی 

 ًذاػت ثوؼٌبی اًظذاد راٍ ُْایی اطت. ثبیذ ثب هبًْر راٍ ُْایی را ثبس ًوْد.
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هبطبژ در  100تٌفض ثبیذ طزیؼأ هبطبژ را ػزّع کزد. هبطبژ ثب تؼذاد  2پض اس

 30تحتبًی اطتخْاى جٌبؽ اًجبم هیؼْد.  در همبثل ُز  1/3دلیمَ ثزرّی در 

 2تٌفض ثذُیذ. ثزای جلْگیزی اس خظتگی ّ ثِیٌَ ثْدى احیبء ُز  2هبطبژ 

ى تٌفض ثَ کْدک دلیمَ فزد هبطبژ دٌُذٍ تؼْیق گزدد.  اگز توبیلی ثَ داد

 ثبر در دلیمَ اداهَ دُیذ. 100ًیظتیذ حذاالل هبطبژ را ثب طزػت 

دلیمَ ثب جبثجبیی افزاد  2اگز تْاًبیی ثزرطی ًجق کْدک را داریذ هیتْاًیذ ُز 

هبطبژ دٌُذٍ ًجق ثیوبر را ثزرطی کٌیذ.  اگز ًجق ثیوبر ثزگزدد احیبء هتْلف 

ى اطت. اؿل در احیبء ثز ایي اطت هیؼْد. ثِتزیي ًجق ثزای ثزرطی، ًجق گزد

کَ اگز تْاًبئی چک ًجق را ًذاریذ ّ یب در ثْد یب ًجْد ًجق ػک داریذ احیبء را 

 اداهَ دُیذ.

تؼذاد هحذّدی اس ثیوبراى ثب ّجْد ثزگؼت ػولکزد للت، تٌفض ًذارًذ. در ایي 

ثبر  20تب  12ثیوبراى تٌِب دادى ًفض هـٌْػی کفبیت هیکٌذ تؼذاد تٌفض ثَ هیشاى 

 در دلیمَ کفبیت هیکٌذ.

(  ّ یب رطبًذى ثیوبر ثَ 115الذاهبت فْق تب رطیذى اهذادگزاى پیغ ثیوبرطتبًی)

 ثیوبرطتبى ثبیذ اداهَ یبثذ.
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 ػزاین خبؽ در ػولیبت احیبء للجی تٌفظی

هیتْاى گفت کَ ثزای ُز فزدی کَ ُْػیبر ًیظت ّ ثب ؿذا کزدى ّ تکبى دادى 

ًویذُذ ثبیذ الذام ثَ احیبء کزد. یک اؿل را ثیبد داػتَ ثبػیذ کَ ّاکٌؼی ًؼبى 

ػولیبت احیبء را ثبیذ ػزّع کٌیذ تب سهبًیکَ ثذلیل ػْاُذ  ًیبسی ثَ اداهَ 

ًجبػذ)ػْاُذ دال ثز هزگ ثیوبر( ّ یب رطیذى افزادی هجزة تز کَ اداهَ ػولیبت 

 ثَ آًِب ّاگذار ػْد.

تْجَ ثَ ػزاین ثیوبر ّ ًظز پشػک هظئْل سهبى تْلف احیبء هؼخؾ ًجْدٍ ّ ثب 

هیتْاى ػولیبت را لطغ کزد. ثٌبثزایي هب ثؼٌْاى فزدی کَ ثز ثبلیي ثیوبر هیزطین 

ثبیذ ػولیبت را ػزّع کٌین ثزآّرد ًیبس یب ػذم ًیبس ثَ اداهَ ػولیبت را ثَ پشػکی 

 کَ در ثیوبرطتبى هظتمز اطت ّ ّطبیل تؼخیـی در دطت دارد ّاگذار کٌین. 

تؼذادی اس ثیوبراى ًیبس ثَ ػزّع  احیبء ًذارًذ؛ در ّالغ ایي افزاد هزدٍ اًذ ّ احیبء 

در آًِب ارسػی ًذارد. ًوًَْ آى افزادی ُظتٌذ کَ دچبر جوْد ًؼؼی ػذٍ اًذ 

کَ ًؼبى اس هزگ در طبػبت پیغ هیؼْد. افزادی کَ دچبر تجشیَ ّ تؼفي ػذٍ 

ت احیبء در آًِب ارسػی ًذارد. جوغ اًذ ثذلیل آًکَ رّسُب اس هزگؼبى گذػتَ اط

ػذى خْى در ثخؼِبی تحتبًی ثذى، جبئی کَ در توبص ثب سهیي اطت کَ 

 ثؼکل خًْوزدگی اطت اس دیگز ًؼبًَ ُبی هزگ اطت. 

اس مزف دیگز تؼذادی اس ثیوبراى ثب ایٌکَ ثب اًجبم احیبء تغییزی در ّكغ آًِب رخ  

ذ. ثیوبراى هظوْم ثب دارُّب اس ایي ًویذُذ ثب ایٌحبل ًویتْاى گفت کَ هزدٍ اً

دطتَ اًذ. اگز فزدی دچبر هظوْهیت ثب دارّئی گزدد ثبیذ احیبء را آًمذر اداهَ داد 

تب پبدسُز دارّ ّ دیگز الذاهبت السم ثَ ثیوبر ثزطذ. ثیبى هزگ در ایي افزاد ثظیبر 

 دػْار ثْدٍ ّ گبُی طبػتِب ػولیبت احیبء مْل هیکؼذ ّ ثیوبر ثبس هیگزدد.

افزادی کَ دچبر کبُغ ػذیذ دهبی ثذى ػذٍ اًذ اس دیگز هـذّهبًی ُظتٌذ کَ 
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ًویتْاى ثزاحتی ػولیبت احیبء را در آًِب هتْلف کزد. افزاد ثب کبُغ دهبی ثذى 

ثبیذ گزم ػًْذ تب ثتْاى در هْرد لبثلیت حیبتؼبى ًظز داد. ثظیبری اس دارُّبئی 

کزد در ایي افزاد تب افشایغ ثِیٌَ در  کَ در افزاد ثب دهبی مجیؼی هیتْاى اطتفبدٍ

 دهبی ثذًؼبى لبثل اطتفبدٍ ًیظت.

حلْر ُوزاُبى ثیوبر در اتبق احیبء در ثیوبرطتبًِب هْردی اطت کَ ٌُْس ثز آى 

تْافك ًیظت. دیذى ػولیبت احیبء تْطن ُوزاُبى تحول هزگ ّ اس دطت رفتي 

بر کٌبر ثیبیٌذ. اس مزفی ػشیشػبى را افشایغ هیذُذ ّ ثِتز هیتْاًٌذ ثب هزگ ثیو

ُوزاُبى در اتبق احیبء ثب ثیمزاری خْد ّ اػغبل فلبی هْجْد هیتْاًٌذ در اًجبم 

احیبء تذاخل ایجبد کٌٌذ. ثظیبری اس ُوزاُبى کٌتزل خْد را اس دطت دادٍ ّ ثطزف 

ثیوبر هیزًّذ ّ لجل اس رطیذى هزگ حتوی ثیوبر ثَ اثزاس فزاؽ ّ گزیَ هیپزداسًذ. 

افزاد ثب دیذى ػزاین ّخین ثیوبر هوکي اطت اس ُْع رفتَ ّ ثشهیي  تؼذادی اس

افتبدٍ ّ ثبػث ػًْذ کَ ثجبی توزکش تین احیبء ّ پشػکبى  ثزرّی یکٌفز هججْر ثَ 

ًفز گزدد. درؿْرتیکَ پشػک هظئْل  2اًجبم درهبى ّ ؿزف ًیزّی تین احیبء ثز 

ی اجبسٍ حلْر ُوزاُبى را تین احیبء ثب درًظز گزفتي فلبء ّ هْلؼیت سهبًی ّ هکبً

ثذُذ، ثِتز اطت کَ ًشدیکتزیي افزاد ثیوبر ثب داػتي ُوزاٍ در اتبق احیبء حلْر 

 پیذا کٌٌذ.
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