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 تمي وعمل القلبالتنفس بدء اعادة لمساعدة في ل توقف قلب وتنفس شخص ما بالنوبة القلبية الرئوية.  حالةتسمى 

مستشفى جريت  الصادرة منتصف نشرة المعلومات هذه  (.  CBRسي بي آرالقلبي الرئوي ) اإلنعاشإجراء استخدام 

  . اإلنعاشأوعدم محاولة محاولة  وكيفية التوصل لقرار وجوب اإلنعاشإجراء  ايتضمنهم )جوش( ورموند ستريتأ

نؤمن  رغم ذلك، فإننا . طفلمر يتعلق بخاصة اذا ما كان األ ،عض الناسبسبب الحزن ليعن الموت  الحديث نأ قدرن إننا

من خالل العمل   شتراك باتخاذ القرارات.الكافية لإلن تفهم كل ما يتعلق بصحة طفلك لتكون لديك المعلومات أنه عليك أب

 في المستقبل. هذا اإلجراءلالحاجة  اقتضتفقط في حال  خاصة بهمسيطور فريق طفلك خطة  ،معك

 خدمة الصحة الوطنيةلأمانة تابعة  –مستشفى جريت أورموند ستريت لألطفال 

  القلبي الرئوي؟ اإلنعاش هوما 

عملية  لمتشتيمكن أن  . تذا توقفإ إعادة بدء التنفس والقلبمحاولة في ( سي بي آر) القلبي الرئوي اإلنعاشيستخدم 

 : مور التالية األعلى  اإلنعاش

  من الفم إلى الفم"التنفس" 

 على األنف والفم وقناعبكيس الرئتين  نفخ  

 عن طريق األنف أو الفم وضع أنبوب في القصبة الهوائية  

  القلب خارجلالدم  زالةالصدر إل بحزم على تكرار الضغط  

  القلبنبض الصدمات الكهربائية في محاولة إلعادة بدء  

  أو العظامالدموية في األوعية  دويةأحقن. 

 .بعض أو كل هذه التدابيريمكن محاولة 

التنفس  أو توقفهو الوصول لمرحلة بطؤ شديد في التنفس األطفال والشباب  نعاش عندكثر ترجيحا للحاجة لإلالسبب األ

 .لدعم التنفس والفم فوق األنفاستخدام كيس وقناع ب نفخ الرئتين يمكنفي هذه الحالة،  تماما. 

 دائًما؟ اإلنعاشإجراء  هل ينجح
 :ضمنها منعوامل، عدة طفلك على  إنعاشفرصة عتمد ت 

 لماذا توقف التنفس و / أو القلب  

 في الماضي ت لديهمحاليا أو كانالتي يعانون منها طبية المشاكل المراض أو األ  

 العامة همحالت. 

عندهم  االستقرارة عادة حالإ فيمكن، سبب التوقفاعتمادا على وتوقف،  الذي إذا كان تنفس الطفل هو الشيء الوحيد

 إذا توقف القلب، فإن فرصةلكن  عي. صطنااإلالتنفس استخدام باألكسجين أو دعم التنفس  إليصالوقناع  باستخدام كيس

ضرر ألجزاء  هناك يكونسف ،القلبدة عمل عاهناك امكانية إلحتى لو كان   .لألسف أقل من ذلك بكثيرتكون النجاح 

عادة ف القلب،عمل إعادة التنفس و تإذا تم  .لفترة طويلة اإلنعاشلعملية  ك حاجةلإذا كانت هناخاصة  أخرى من الجسم،

 جزئياربما  أو كليااألطفال قد يتعافون  بعض في وحدة العناية المركزة.  غالبا ما تكون هناك حاجة إلى عالج أكثر كثافة،

 بسبب تلف في الدماغ والبقاء في اليتعافى األطفال اآلخرون أبًداقد .   بينما ضافيةإلاة يصحال مع حدوث بعض المشاكل

   .تعافيوال النجاةفرصة  كلما انخفضت، طولأنعاش إعملية لحاجة  كلما كان هنالك غيبوبة. 

 .طبية مماثلة تحاال من المهم أن نتذكر أن األطفال مختلفون، حتى لو كان لديهم
 

 .احتاجه إذايفيد طفلك سوف  اإلنعاشإجراء ن أب يعتقدون واوعما إذا كان حالة طفلكعن لطبي سيتحدث معك الفريق ا

 نعاش كل طفل؟إهل تتم محاولة 

  ظر في قرارنيتم ال، عندئذ سليس في مصلحة طفلك هذا ولكن إذا كان هناك اعتقاد أن اإلنعاشمحاولة  المبدئي هوموقفنا 
 .لطفلالعليا لمصلحة ال بناًء علىعالج الطفل التصرف المسؤول عن  الطبيالفريق على  دائمايجب عدم القيام باإلجراء.  
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إذا كان  األلم أو المعاناة، خاصةمدة خالل إطالة  كبر منأبضرر  اإلنعاش إجراءن يتسبب التدخل الطبي مثل أمن الممكن 
   .نهاية حياته من قريبالطفل يعاني بالفعل من مرض خطير و

سبب معك سيناقشون  عندها معاناة،السيطيل األلم أو اإلنعاشبان لطفل يعتقد على رعاية االقائم الطبي إذا كان الفريق 
سوف يناقش  . يام حياتهأخر آ تكفل اكبر قدر من الراحة الممكنة لطفلك فيأخرى  سبل عن يحدثونكسهذا و اعتقادهم
 . على هذه القرارات فور حدوثها يطرأ تغيير أي الطبيالفريق 

شأن اتخاذ قرار بعندها يجب على الفريق الطبي وفريق الطوارئ  ،ي تجاوبأيبد طفلك ولم  اإلنعاش إجراءتم البدء بإذا 
 . عدم جدواهاب همفقط عند تأكد اإلنعاشيقاف عملية بإ الصعب  قرارالسوف يتخذون  . اإلنعاشعملية  يقافإ وأ مواصلة
جميع  في بعض األحيان، على الرغم من . عن االخريختلف كل طفل ن أل اإلنعاشلعملية إطار زمني محدد  ال يوجد

 .وفاةتكون النتيجة هي الولألسف  انقاذ الطفلال يمكن ، فاإلنعاشجميع محاوالت 
 

 ؟اإلنعاش إجراء لمناقشة لماذا نحتاج

شكال أمن  شكلهو  اإلنعاش  .و قلب طفلكأس فحتمالية توقف تنبإ شعرإذا  اإلنعاش إجراءيناقش معك الفريق الطبي س
في الطبي الفريق يرغب   الحاالت. كلغير ناجح في  الذي هو لألسفوالطوارئ  في حالة توّغليالتدخل الطبي ال

في بعض األحيان،   .اإلنعاشجراء عند محاولة القيام بإمور ذات الصلة األ تحتاج إلى فهم لذلكالمناقشات بإشراكك 
إذا تمكن من األمور ن يشرح لك أالطبي إذا حدث هذا، سيحاول الفريق .  بشكل غير متوقع الطفل توقف تنفس وقلبي

 .على رعاية طفلكولويتهم التركيز أتكون  سوففي تلك الحالة ، ولكن القيام بذلك

 ؟اإلنعاش تم اتخاذ قرارعدم محاولةذا إما الذي يحدث 
لمناقشة  خرىأطبية إضافة إلى ذلك، ىسيتم دعوة فرق  طفلك. أفضل رعاية ممكنة  توفيرسيستمر جميع الموظفين في 

ى راحة خيارات العالج التي يمكن أن توفر للحفاظ علوما هي افضل لدعم احتياجات طفلك فضل طريقة ممكنة أية كيف
 . بقدر اإلمكان األلم وتخليصه منطفلك 

ه هذ .(ReSPECT ِرْسبِْكتْ ) "لطوارئوعالج لرعاية وخطة موصى بها ملخصة خطة " سيعمل الفريق معك إلكمال
وثيقة ال ههذضاف تسوف  في حالة الطوارئ.  رعاية والعالج الذي سيحتاجه طفلكلل على ملخص محدد الخطة تحتوي

على تعرف ال وفرق االستجابة لحاالت الطوارئتنبيه حتى يتسنى لجميع الموظفين في جوش  مع طفلك الطبي سجلىى إل
عضاء األمع  وتشاركها لتحتفظ بهاوثيقة هذه ال أيضا سوف نعطيك . طفلكاألفضل مصلحة العالج يتناسب مع  لافض

طفلك  مع تقدم عمرالضرورة ( عند ِرْسِبْكتْ ) وثيقةال هذه  يمكن تحديث.  فريق الرعاية الصحية لطفلكمن خرين اآل
 م. حالتهفي تغير حدوث أو
 

 ؟طفلنا لالنعاش قبل اتخاذنا للقرار احتاج إذاماذا يحدث 

 المسؤول ستشارياإلالطبيب يكون بيد ساو التوقف  اإلنعاش إجراءالقيام بقرار لكن و اإلنعاشمحاولة  هو المبدئيموقفنا 
إذا كنت قد  . فضل لمصلحة طفلكألعلى ما هو ايستند  فإن القرار ،كما هو الحال دائما  .)أو نائبه(عن رعاية طفلك 

 .عتباراإل بعينهذه التوصيات الفريق الطبي أخذ ي سوف عندئذ ،(ReSPECT ِرْسِبْكتْ مألت الوثيقة )

 ؟رأيناهل يمكننا تغيير 
مساعدتك ل وجودام الطبيالفريق يكون س . (ِرْسبِْكتْ تعبئة الوثيقة )يمكنك تغيير رأيك في أي وقت ،حتى بعد االنتهاء من 

 .سئلةأمن  يخطر على بالككل ما  سألإلهذا خالل هذه العملية، 
 

 ؟الموضوع حول هذا ي شخص في المستشفى )جوش(أستطيع التحدث مع أهل 
  هميمكن ال.  ومعتقدات دينية أ لديهم  للجميع بصرف النظر عما اذا كانتدعم لدينا ال فريق العبادة والرعاية الروحيةيقدم 

فريق العبادة والرعاية بتصال اإل جناحالطلب من موظفي ليرجى ا . فضلتم ذلكإذا  ن عن ديانتكمل بممثلياتصاإليضا أ
 .8232 رقم: التحويلةأو   020 7813  8232 :قمرال علىالروحية 

 
من طلب اليرجى   .لمساعدتكم في كل وحدة عناية مركزةيوجد لدينا ممرضات متخصصات  بالتواصل مع األسرة 

 . نيابة عنك هماالتصال ب الجناح موظفي
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القرار  اتخاذحول عملية  لديك مخاوف اذا كانتأو الطبيخارج الفريق ا كنت ترغب في التحدث إلى شخص ما من إذ
في منطقة الموجود  ( في مكتبهمPalsز بال) المرضى نصح وتنسيق خدماتفريق من مشورة اللطلب تصال يمكنك اإل

 .7862 رقم: التحويلةأو   020 7829 7862على الرقم   مستشفى جوش ستقبال الرئيسية فياإل

 

 

 المعلومات والدعممزيد من 

 هناك عدد من المنظمات الوطنية التي تقدم الدعم والنصيحة ألي شخص في وضع مماثل:

 ن  ر  تشلد   ك  س   فور   ن  ش  ك  آ Action for Sick Children –  0800 074 4519 :رقم هاتفعلى الا مجاناالتصال بهم 

 نترنت:زيارة موقعهم على اإلمساء أو  4.30صباًحا إلى  9:30ثنين إلى الجمعة من الساعة اإل
 www.actionforsickchildren.org.uk 

   د ل  ي  تشا ل  وWell Child -  أو يمكنك زيارة موقعهم على  ،0845  458 8171لديهم أيًضا خط مساعدة مجاني

 www.wellchild.org.uk: نترنتاإل

 

   ز  ف  الي   شورت   فور   ر  ذ  ج  ت Together for Short Lives -  0808 8088 100 :ل بخط المساعدة علىاتصاإليمكنك  

 www.togetherforshortlives.org.uk: نترنتعلى اإل مأو زيارة موقعه

 

   ب ك ت س    www.respectprocess.org.ukعلى الموقع اإللكتروني:  ReSPECT process س  بروس   ر 

 

 
 : جّمع المعلومات

 "Child and Family Information Group الطفل واألسرةبالتعاون مع "مجموعة معلومات " Resuscitation Service خدمة اإلنعاش"
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