
 ( Choking) اٌشرلخ



ستطيع التنبؤ بمن نهل 

 سيعيش ومن سيموت؟



 اٌشرلٗ

 جسئ١ب إِب االضتٕشبق ٠ؼ١ك اٌتٕفص ِجرٜ فٟ ١ِىب١ٔىٟ أطذاد•

 و١ّبد ٚصٛي تّٕغ فٟٙ جسئ١خ اٌشرلخ تىْٛ ػٕذِب .و١ٍب أٚ

  ٠طجت فإٔٗ و١ٍب ٠ىْٛ ح١ّٕب إِب .اٌرئت١ٓ إٌٝ اٌٙٛاء ِٓ وبف١خ

 ١ِّتب ٠ىْٛ ٚلذ االختٕبق

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82


     اٌٙٛائٝ اٌّّرأطذاد  
 األضجبة    

 ًدَ-ٝء١اٌم)اٌغؼبَ أٚ اٌطٛائً ِث-

 (افرازاد

ثٍٝ -إٌمٛد)ثتالع جطُ غر٠ت ِثً إ- 

 (ِطب١ِر

ْضمٛط اٌٍطب 

 اٌغرق 





 االضؼبفبد اال١ٌٚخ

 فٝ   

 حبٌخ اٌّصبة اٌٛاػٝ
 







حْل رساػ٘ل لف ّ الوصاب خلف قف  

 خصشٍ

أهام ٗذك قثضح هي اإلتِام جاًة ضغ  

  ذحد أّ الصشج فْق الوصاب تطي

  حالح فٔ ػذا ها القص ػظوح هؤخشج

 الثذٗي الشخص ّ الحاهل

تذفؼاخ الثطي ّأػلٔ الذاخل إلٔ اضغط  

 ( دفؼاخ5 )عشٗؼح

اّ ٗخشج حرٖ الثطي ػلٔ الذفؼاخ مشس 

 ّػَ٘ الوصاب ٗفقذ



 قم بتغيير وضع الضغط

 في حالتي البدانة والحمل 



 فٟ حبٌخ ٚجٛد اٌشخص ثّفردٖ

  

 



 االضؼبفبد اال١ٌٚخ

 فٝ   

 فبلذ ٌٍٛػٟحبٌخ اٌّصبة اٌ
 



ٗرصل اى شخص إ هي اطلة  

   تاالعؼاف

ظِشٍ ػلٔ الوصاب ضغ 

 ٌٔإهالح هغ للخلف الوصاب سأط أث  

 الجاًث٘ي إلحذٓ تغ٘طح

هغحح لؼول الفن داخل اصثؼل ادخل 

 الغشٗة الجغن الصالَ خطاف٘ح

ًفخح الوصاب اػطٖ الجغن ٗخشج لن ارا  

 الصذس اسذفاع ّالحظ (صف٘ش) ّاحذج

 



الوصاب تفخزٓ ذح٘ط تح٘ث سمثر٘ل ػلٔ اجلظالصذس ٗشذفغ لن ارا 

ذحد أّ الصشج فْق الثطي طخ هشمض ػلٔ ال٘ذٗي أحذ ساحح ضغ  

 األّلٔ ػلٔ األخشٓ ال٘ذ ضغ ٓالصذس القفص

ٗلفظ أى إلٖ عشٗؼحّ هررال٘ح  دفؼاخ 5 الثطي ألػلٔ اضغط  

 الغشٗة الجغن الوصاب

 

 





 لالطفال الششقح



 اٌجطُ اخراج اضتغؼٕب ارا•

 ٠طتؼ١ذ اٌغفً وبْ ٚ اٌغر٠ت

 فؼبي، ثشىً ٠ٚتٕفص ٚػ١ٗ

 آِٓ جبٔجٟ ٚضغ فٟ ٔضؼٗ

 اٌتٕفص ٚٔرالت ، (االفبلخ)

 أتظبر فٟ اٌٛػٟ ِٚطتٜٛ

  اإلضؼبف ض١برح ٚصٛي

 ػ١ٍٗ ٌالعّئٕبْ
 



  ٚاصجح اٌغر٠ت اٌجطُ ٠خرج ٌُ ٚارا•

 اٌتٕفص ٠طتغ١غ ال ٚاٌغفً وٍٟ االٔطذاد

 5 ٚاػغبءٖ اٌٙٛاء ِجرٞ ثفتح ٔمَٛ

 ػًّ فٟ ثبٌفٛر ٔجذء ثُ ثبٌفُ تٕفص

 االضؼبف ِب ٌغب٠خ اٌرئٛٞ اٌمٍت االٔؼبظ

 ٌٕب تٛصً
 





 

ُأضفً إٌٝ اٌرأش ثإحٕبء ل  

  جطذن ػٍٝ إ٠ب٘ب ٚاضؼب

 اٌرأش تىْٛ أْ ػٍٝ

 اٌجطُ ػٓ ِٕخفضخ

ِراد خّص ثمٛح اضغظ 

  ث١ٓ ا١ٌذ ِؼصُ ِطتخذِب

 اٌىتف ػظّتٟ

 للشضغ الششقح



 إرا اضتّر االٔطذاد

اجؼٍٗ ٠طتٍمٟ ػٍٝ اٌظٙر 

ٚاضغظ خّص ِراد ثمٛح ػٍٝ اٌصذر 

ٚاضؼب أصجؼ١ٓ إٌٝ ثالثخ أصبثغ أػٍٝ ػظّخ اٌمص 

اضتّر ػٍٝ رٌه حتٝ ٠سٚي االٔطذاد 
 

 



  هي أطشاف األصاتغ ػلٔ 3أّ  2ضغ   

    هٌرصف ػظوح القص ّ إصثغ ّاحذ

 أعفل

  الخط الُْؤ ها ت٘ي الحلور٘ي 

 

 ضغطاخ   5اضغط ػلٔ صذس الشض٘غ

 عشٗؼح

  للذاخل لطشد الجغن الغشٗة 

 

 مشس الخطْاخ إلٔ أى ٗلفظ الجغن الغشٗة  

 للخاسج



 اعرخشاج الجغن الغشٗة هي الفن








