
 کَدکاى جؼن خاسجی دس ( تا )خفگیتلع 

ایي کَدکاى توایل داسًذ اجؼام  کاى ًَپا ٍ ؿیشخَاساى ؿایع اػت چَىجؼن خاسجی: دس کَد تلع

یذُ ؿَد )تا کـیذى ًفغ( یا هتَاًذ داخل ساُ َّایی دخاسجی هیسا دس دّاى خَد تگزاسًذ. جؼن 

 گیش کشدُ تاعث فـاس تِ ساُ َّایی ؿَد. لَلِ ٍسٍد غزا( )هوکي اػت دس هشی

 ن تا گشفتگی کاهل ساُ َّایی هتغیش تاؿذ. عالئن: هوکي اػت تذٍى عالئ

 

سایي قؼوت هعوَالً تاعث گشفتگی صذا، ػشفِ، تغییش حٌجشُ(: گیش کشدى داتتذای ساُ َّایی )

ٍ ػپغ کل تذى یا  ّا ًاخي خشخش، تٌگی ًفغ، ػیاُ ؿذى لة ّا ،صذا، خَى حیي ػشفِ، صذای 

 ٌفغ ؿَد.یا تَقف دس تکاهل تاؿذ تاعث ٍقفِ اگش اًؼذاد ساُ َّایی 

هی تَاًذ تاعث دسد قفؼِ ػیٌِ ؿَد. تعذ اص اًؼذاد ایي قؼوت  ِ یا ّواى لَلِ ساُ َّایی: تشاؿ

عالئن اٍلیِ، هوکي اػت یک دٍسُ تذٍى عالهت ٍ تِ دًثال آى ٍیظگی ّای عفًَت سیَی )رات 

 الشیِ( ٍجَد داؿتِ تاؿذ.

َّایی فـاس ٍاسد ساُ  تِ گیش کشدى دس هشی: تاعث آتشیضؽ اص دّاى، هـکل دس تلع یا اػتفشاغ ٍ اگش

هوکي اػت تاعث تٌگی ًفغ، صذای خغ خغ تٌفؼی، ًاسػایی سیَی یا تَقف دس تٌفغ ؿَد 

 ؿَد. 



اص ػشفِ ٍ صذاّایی کِ احؼاع  یکِ ؿشح حال تلع جؼن خاسجی تایذ دس ّش فشدی علت ؿٌاػی:

 خفگی سا ًـاى هی دٌّذ تایذ هَسد تَجِ قشاس گیشد. 

 .یا عذم ؿٌیذُ ؿذى صذای تٌفؼی دس یک طشف قفؼِ ػیٌِ ( ٍیضتـخیص: صذای صَت هاًٌذ )

تعییي هحل جؼن خاسجی کوک کٌٌذُ  اػت دس گشدى ٍ قفؼِ ػیٌِ هوکيکغ سادیَگشافی اص ع

 تاؿذ. 

 آصهایؾ گاصّای خَى ؿشیاًی دس هَاسد ؿذیذ هَسد ًیاص اػت.

)اٍل ساُ َّایی سا تاص  ABCدسهاى اٍلیِ: دس ّش تیواسی کِ حال خَتی ًذاسد ٍ تیَْؽ ؿذُ اػت 

هیکٌین ػپغ ًفغ کـیذى سا کٌتشل هیکٌین ٍ دس صَست طثیعی تَدى هَاسد رکش ؿذُ ؿشٍع تِ 

 هطالةسا اًجام هی دّین هشاجعِ ؿَد تِ هاػاط قلثی یا ّواى فـاسدادى قفؼِ ػیٌِ هیکٌین(

 دس ػایت  قلثی سیَیاٍسطاًؼی ٍ قؼوت احیاء 

تشداؿتي جؼن خاسجی: اگش کَدک آسام اػت ٍ تَْیِ َّایی خَتی داسد تشداؿتي جؼن خاسجی  -

هکاى جؼن سا تغییش دّذ ٍ تَاًذ اًجام گیشد. دػتکاسی هوکي اػت تحت ؿشایط کٌتشل ؿذُ هی

گش کَدک دس ًفغ کـیذى هـکل داسد )دیؼتشع تٌفؼی(. اها تَْیِ تاعث اًؼذاد تیـتش ؿَد. ا

دسجِ تِ  03تٌفؼی خَتی داسد، کَدک سا تِ ؿکن تش سٍی صاًَی خَد طَسی تگیشیذ کِ ػشؽ 

پاییي تاؿذ )تا هَقع ضشتِ صدى جؼن خاسج ؿَد( ػپغ تا کف دػت ّا ضشتِ هحکن تِ پـت 

ؾ سا ًگاُ کٌیذ ( ػپغ تشگشداًیذ دهاback blowsًدٍ اػتخَاى ؿاًِ تضًیذ )کَدک دس ٍػط تیي 

 تا ًَک الی کِ کَدک سٍ تِ ؿوا قاس گشفتِدس حگشًِ  اگش جؼن دیذُ هی ؿَد خاسج کٌیذ ٍ

کاس سا تا  دٍ فـاس دّیذ. ایي پؼتاىتیي دٍ ًَک  ٍ  دس جلَی قفؼِ ػیٌِ تاس 5 اًگـتاى خَد

 ؿکل صیشصهاًی اًجام دّیذ کِ جؼن خاسج ؿَد یا اٍسطاًغ تشػذ. 



                                    

 تاس صدى تِ پـت 5)هشحلِ اٍل:              

 تاس فـاس تیي ًَک پؼتاى ّا (     5دٍم: هشحلِ            

یک کَدک غیشَّؿیاس تا تَْیِ َّای تذ ٍ ًاکافی تایذ اکؼیظى تا هاػک دادُ ؿَد تا صهاًیکِ تِ  -

 د تَػط دػتگاُ تشًٍکَػکَپی دس تیواسػتاى.جؼن خاسج ؿَ

ػالگی اص دادى اؿیاء ٍ اػثاب  0تَصیِ: تشای پیـگیشی اص تلع جؼن خاسجی ٍ خفگی کَدکاى تا 

ستٌذ اص تادام، پؼتِ، سیض تِ کَدک خَدداسی کٌیذ. ًوًَِ ای اص ایي هَاسد عثاتاصیْا یا تٌقالت 

شی ّای ػاعت تاط غیره. ػشسیض، آتٌثات، ػکِ،هْشُ ٍ ؿثیِ آى، گیشٍُ ذ، داًِ صسدآلَ اًگَس، ػٌج

شی ّای اػت تاعث ػَساخ ؿذى هشی ؿًَذ )تاطخطشًاکتشیي جؼن ّای تلع ّؼتٌذ چَى هوکي 

کتاتی کَچک(. اػثاب تاصی سا تشاػاع ػي کَدک خَد اًتخاب کٌیذ هعوَالً سٍی جعثِ ػي 

 .کَدک ؿًَذ چَى قطعات سیض هیتَاًٌذ تاعث خفگی کَدک ًَؿتِ ؿذُ اػت
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