
 جمعية القلب األمريكية تكرم إماراتيا من دبي

 ضحايا إنقاذ حياة شخص أُصيب بنوبة قلبية ضمن مبادرة المساعدة في إنقاذساهم كأول بطل إماراتي في 

 النوبات القلبية

 

اإلنعاش القلبي حول مسافر لالحتفال بفعالية 300 أكثر من  وشركائها المحليين تدرب جمعية القلب األمريكية

 في مطار دبي الدولي الرئوي في الحاالت القلبية الطارئة

 

وهي أبرز مؤسسة صحية  ، (American Heart Association) أقامت جمعية القلب األمريكية2017 – مارس 13 ،  دبي

ساهم  "بطل مطار دبي الدولي لتكريم أولجهودها لمكافحة األمراض القلبية الوعائية، فعالية اليوم في  تطوعية عالمية تكرس

قلبية" من دولة اإلمارات العربية المتحدة. ُتعتبر الجائزة بمثابة تكريم لشخص استفاد من  حياة شخص أُصيب بنوبةفي انقاذ 

المخصص  الشهر خاللالتدريب لتوفير الدعم المطلوب لشخص أو إلنقاذ حياته وهي جزء من أنشطة جمعية القلب األمريكية 

 .يا في شهر مارس في منطقة الشرق األوسط، والذي ُيحتفل به سنوبنوبات قلبية أُصيبوا منقذي حياة أشخاص تكريم ل

 

باستخدام اليدين فقط الرئوي  نعاش القلبيلإليا دبي في مطار دبي الدولي تدريبا مجانة صحدمت عيادة هيئة عالوة على ذلك، ق

 ما يساهمم، التدريب شخص 300 أكثر من  تلقى ساعات. وقد خمسعلى مدى وظفي المطار في خالل فعالية للمسافرين وم

الشرق في  بنوبات قلبيةفرد جديد من منقذي حياة أشخاص أُصيبوا 25000 تدريب لفي تحقيق هدف جمعية القلب األمريكية 

 .الشهر التكريمي  هذا في خالل األوسط وشمال أفريقيا

 

في العام حيث أنه عالية وأول ساعة من التدريب. هذه الفاألفراد الذين حضروا محمد ناجي علي دبوس ضمن  العريف وكان

كان العريف دبوس يشرف على كاميرات مراقبة الطرق في إحدى غرف العمليات التابعة لشرطة دبي عندما استفاد  الماضي،

ر سيارة التدريب الذي خاضه لتمييز شخص كان يتعرض لنوبة قلبية. وألنه كان يعمل عن بعد، فقد أرسل له على الفو من

 .طارئة القلبية الحالة مثل هذه ال. كانت هذه أول مرة يشهد فيها العريف دبوس ف وتم انقاذ المصاب وسيارة إسعا دورية

 

 ، المسؤول الطبي بالمركز الطبي للمطار وهيئة الصحة بدبي وأحد المتطوعين لدىجمعاليعبد الرزاق  وقد صّرح الدكتور

تصرف بحكمة  ضا. لقدسرته أيألمريض، بل للطل حقيقي، ليس فقط بالنسبة ب العريفجمعية القلب األمريكية قائالً: "إن هذا 

 ".عامالن أساسيان في زيادة فرص النجاة من النوبات القلبيةوهما ؛  وسرعة

 

 يشاهدون نلمهم الذي يؤديه األفراد الذيعلى الدور ابنوبات قلبية منقذي حياة أشخاص أُصيبوا لدد مبادرة الشهر المخصص تش

ما بين  قاقلبية وعائية تترك المريض معلّ  شخص يتعّرض لنوبة قلبية. على سبيل المثال، ففي حاالت توقف القلب، وهي مشكلة

شخص  ، تعتمد النجاة على حصول المريض على إنعاش قلبي رئوي فوري من الحياة والموت يتوقف فيها القلب بشكل مفاجئ

 .أضعاف ثالثةالضعفين الى  قداربمإنقاذه  صةفرزيادة مصاب على إنعاش قلبي رئوي إلى ريب منه. يؤدي حصول الق

 

 يتطلب اإلنعاش القلبي الرئوي التقليدي، الذي يتكون من األنفاس اإلنقاذية وضغطات الصدر، الخضوع لدورة تدريبية من

 أما اإلنعاش القلبي الرئوي بواسطة اليدين فقط فيمكن إجراؤه بواسطة أيهيئة تعليمية مثل جمعية القلب األمريكية.  قبل 



 ما يليل اليوم في مطار دبي الدولي. وفيشخص طوا300 شخص ويتطلب تعلمه بضع دقائق فحسب، كما فعل أكثر من 

 :الخطوتان البسيطتان لإلنعاش القلبي الرئوي بواسطة اليدين فقط

 

 .محلي اتصل برقم استجابة الطوارئ ال1.

 .ضربة في الدقيقة إلى أن تصل المساعدة120 إلى 100 اضغط بقوة وسرعة في منتصف الصدر بمعدل 2.

 

 صحة دبيمدير برنامج األطباء المقيمين في مستشفى راشد، هيئة و طب الطوارئ استشارييقول الدكتور فراس النجار، 

 يا علىلذين لم يتم تدريبهم رسمحاالت توقف القلب. فحتى أولئك ا"لكل ثانية أهميتها في : ومتطوع في جمعية القلب األمريكية 

 اإلنعاش القلبي الرئوي من خالل األنفاس يمكنهم إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي بواسطة اليدين فقط، وهو أسلوب بسيط وفعال

 ف القلب تحدث خارجرا ألن معظم حاالت توقالمؤكسج لألعضاء الحيوية. ونظ فر الدما يوم، م يؤدي إلى ضخ القلب

 ."حياة أحد أفراد عائلتك أو أصدقائكهي المستشفى، فمن المرّجح أن تكون الحياة التي تنقذها 

 

 إنقاذ هؤالء بأن ماام نتيجة حاالت توقف القلب، علكل ع ستة ماليين شخص على الصعيد العالمي في بيتوفى مايقار 

بالمئة من مجمل حاالت 35 أن  المحلي، أوضحت هيئة صحة أبوظبي الصعيد. وعلى ممكنا مع التدخل المناسب  األشخاص

لتتجاوز بذلك نسبة حوادث الطرق  كانت ناتجة من أمراض قلبية وعائية،2014 الوفاة في اإلمارات العربية المتحدة في العام 

الخطيرة المرتبطة بالقلب في اإلمارات  كسبب رئيسي للوفيات في الدولة. ويشير هذا الرقم إلى انتشار كبير للحاالت الصحية

 .توقف القلبو النوبات القلبية بحاالتوهذا عامل خطر رئيسي يرتبط العربية المتحدة، 

 

 يقول العريف دبوس: "إن أهم جزء في أي تدريب هو القدرة على تمييز حاالت كهذه واستيعاب كيفية االستجابة لها. أشعر

 را على تمييز عالمات حدوث نوبة قلبية يحتمل أن تكون قاتلة، وأشجعألكون قادبأنني محظوظ لخضوعي لتدريب أعدني 

 ."حياة شخص ما حتاج المهارات التي تعلمتها إلنقاذالتدريب ألنك ال تعلم متى ست اآلخرين على حضور هذا

 

 التوجيهية المتاحة عبر ئلالوسايمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول اإلنعاش القلبي الرئوي بواسطة اليدين فقط عبر 

ورات اإلنعاش القلبي تتوفر دوكذلك عين لجمعية القلب األمريكية. التاب موقع الويب و YouTubeاإلنترنت على صفحة 

الشهر  كجزء من برامجها التعليمية المتاحة في التدريب التابعة لها القلب األمريكية ومراكز عبر مراكز جمعيةالرئوي 

لإلنعاش القلبي الرئوي بواسطة  دوراتضا مراكز التدريب . توفر أيبنوبات قلبية المخصص لمنقذي حياة أشخاص أُصيبوا 

 .وشمال أفريقيا نا في كل أنحاء منطقة الشرق األوسطن حضورها مجايمكوالتي  اليدين فقط

 

  - النهاية-

 

 حول جمعية القلب األمريكية

 سببان من األسباب الرئيسيةوهما أمراض القلب والسكتات القلبية  تكرس جمعية القلب األمريكية جهودها إلنقاذ األشخاص من

 من المتطوعين لتمويل األبحاث المبتكرة والمكافحة من أجل تطبيق سياسات صحةللوفاة في العالم. ونحن نتعاون مع الماليين 

 عامة أكثر فعالية وتوفير أدوات ومعلومات إلنقاذ الحياة لمنع هذه األمراض وعالجها. ُتعد جمعية القلب األمريكية إحدى أقدم

 ت القلبية في العالم. لمعرفة المزيد أووأكبر المؤسسات التطوعية التي تكّرس جهودها لمكافحة أمراض القلب والسكتا

 لمعرفة المزيد حول تدريبTwitter. و Facebook أو تابعنا على www.heart.org المشاركة، تفضل بزيارة الموقع 

https://www.youtube.com/embed/Cw1UeIkQ7bg
http://www.international.heart.org/ar/handsonly
http://www.international.heart.org/ar/handsonly
http://www.international.heart.org/ar/handsonly
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