وﻧﮉﺳﺮ ،اﻳﺴﮑﺎٹ اور ﻣﻴﮉن ﮨﻴﮉ ﺑﭽﭙﻦ ﮐﯽ ﻋﺎم ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎں

ﮐﺴﯽ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﮨﻮش ﻣﻴﮟ ﮐﺲ ﻃﺮح ﻻﺋﻴﮟ

ﭘﻴﭩﻪ ﭘﺮ ﻣﮑﮯ ﻣﺎرﻧﺎ ،ﺳﻴﻨﮯ ﭘﺮ دﺑﺎؤ ڈاﻟﻨﺎ اور ﮐﺎرڈﻳﻮﭘﻠﻤﻮﻧﻴﺮﯼ رﻳﺴﺴﻴﭩﻴﺸﻦ )(CPR
اﻳﮏ ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ CPR
 .1ﺳﺮ ﮐﻮ دهﻴﺮے ﺳﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﮔﻬﻤﺎ ﮐﺮ اور ﭨﻬﻮڑﯼ ﮐﻮ اوﭘﺮ اﭨﻬﺎ ﮐﺮ اﻳﮏ ﮨﺎﺗﻪ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﭘﺮ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﺣﻠﻖ ﮐﻮ
ﮐﻬﻮﻟﻴﮟ۔ ﻣﻨہ ﻳﺎ ﻧﺎﮎ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ ﻧﻈﺮ ﺁﻧﮯ واﻟﯽ رﮐﺎوٹ ﮐﻮ ﻧﮑﺎﻟﻴﮟ۔
 .2اﭘﻨﺎ ﻣﻨہ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﻣﻨہ اور ﻧﺎﮎ ﭘﺮ رﮐﻬﻴﮟ اور ،ﻳہ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺳﻴﻨہ اوﭘﺮ اﭨﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ ،اس ﮐﮯ ﻣﻨہ ﻣﻴﮟ
ﻣﺴﻠﺴﻞ اور ﻣﻀﺒﻮﻃﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﭘﻬﻮﻧﮑﻴﮟ۔ ﭘﺎﻧﭻ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﭘﻬﻮﻧﮏ ﻣﺎرﻳﮟ۔
 .3دو اﻧﮕﻠﻴﻮں ﮐﻮ ﺳﻴﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻴﭻ ﻣﻴﮟ رﮐﻬﻴﮟ اور ﺳﻴﻨﮯ ﮐﯽ ﮔﮩﺮاﺋﯽ ﮐﮯ اﻳﮏ ﺗﮩﺎﺋﯽ ﺗﮏ ﻧﻴﭽﮯ دﺑﺎﺋﻴﮟ۔ اﻳﮏ ﻣﺴﻠﺴﻞ رﻓﺘﺎر
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺳﻴﻨﮯ ﮐﮯ  30دﺑﺎؤ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ )ﺟﺲ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ ﺳﮑﻨﮉ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ دﺑﺎؤ ﮐﯽ رﻓﺘﺎر ﮨﻮ( ،دو ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
ﭘﻬﻮﻧﮏ ﻣﺎرﻳﮟ۔
 .4ﺳﻴﻨﮯ ﮐﮯ  30دﺑﺎؤ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠﮯ اور دو ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﭘﻬﻮﻧﮏ ﻣﺎرﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻤﻞ اس وﻗﺖ ﺗﮏ ﺟﺎرﯼ رﮐﻬﻴﮟ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ وﮦ
ﺑﺤﺎل ﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻳﮟ ﻳﺎ اﻳﻤﺮﺟﻨﺴﯽ ﻣﺪد ﺁ ﺟﺎﺋﮯ۔

اﻳﮏ ﺳﺎل ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ CPR
 .1ﺳﺮ ﮐﻮ دهﻴﺮے ﺳﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﮔﻬﻤﺎ ﮐﺮ اور ﭨﻬﻮڑﯼ ﮐﻮ اوﭘﺮ اﭨﻬﺎ ﮐﺮ اﻳﮏ ﮨﺎﺗﻪ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﭘﺮ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ان ﮐﮯ ﺣﻠﻖ ﮐﻮ
ﮐﻬﻮﻟﻴﮟ۔ ﻣﻨہ ﻳﺎ ﻧﺎﮎ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ ﻧﻈﺮ ﺁﻧﮯ واﻟﯽ رﮐﺎوٹ ﮐﻮ ﻧﮑﺎﻟﻴﮟ۔
 .2ان ﮐﯽ ﻧﺎﮎ ﺑﻨﺪ ﮐﺮﻳﮟ۔ اﭘﻨﺎ ﻣﻨہ ان ﮐﮯ ﻣﻨہ ﭘﺮ رﮐﻬﻴﮟ اور ﻳہ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐہ ان ﮐﺎ ﺳﻴﻨہ اوﭘﺮ اﭨﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ ،ان ﮐﮯ ﻣﻨہ
ﻣﻴﮟ ﻣﺴﻠﺴﻞ اور ﻣﻀﺒﻮﻃﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﭘﻬﻮﻧﮑﻴﮟ۔ ﭘﺎﻧﭻ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﭘﻬﻮﻧﮏ ﻣﺎرﻳﮟ۔
 .3اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ ان ﮐﮯ ﺳﻴﻨﮯ ﮐﮯ درﻣﻴﺎﻧﯽ ﺣﺼہ ﭘﺮ رﮐﻬﻴﮟ اور ،اﻳﮏ ﻳﺎ دوﻧﻮں ﮨﺎﺗﻬﻮں ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ،اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ
ﮐﯽ ﮨﺘﻬﻴﻠﯽ ﺳﮯ ﺳﻴﻨﮯ ﮐﯽ ﮔﮩﺮاﺋﯽ ﮐﮯ اﻳﮏ ﺗﮩﺎﺋﯽ ﺣﺼہ ﺗﮏ ﻧﻴﭽﮯ دﺑﺎﺋﻴﮟ۔
 .4اﻳﮏ ﻣﺴﻠﺴﻞ رﻓﺘﺎر ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺳﻴﻨﮯ ﮐﮯ ﮨﺮ  30دﺑﺎؤ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ )ﺟﺲ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ ﺳﮑﻨﮉ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ دﺑﺎؤ ﮐﯽ رﻓﺘﺎر
ﮨﻮ( ،دو ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﭘﻬﻮﻧﮏ ﻣﺎرﻳﮟ۔
 .5ﺳﻴﻨﮯ ﮐﮯ  30دﺑﺎؤ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠﮯ اور دو ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﭘﻬﻮﻧﮏ ﻣﺎرﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻤﻞ اس وﻗﺖ ﺗﮏ ﺟﺎرﯼ رﮐﻬﻴﮟ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ وﮦ
ﺑﺤﺎل ﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻳﮟ ﻳﺎ اﻳﻤﺮﺟﻨﺴﯽ ﻣﺪد ﺁ ﺟﺎﺋﮯ۔

اﻳﮏ ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﺮ ﻣﺎرے ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﮑﮯ





اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﺎ ﺳﺮ ﻧﻴﭽﮯ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﭘﻮزﻳﺸﻦ ﻣﻴﮟ ﺳﮩﺎرے ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ رﮐﻬﻴﮟ۔ ﮐﺸﺶ ﺛﻘﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﺳﮯ ﮨﭩﺎﻧﮯ ﻣﻴﮟ
ﻣﺪد دے ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﺑﻴﭩﻬﻴﮟ ﻳﺎ ﮔﻬﭩﻨﻮں ﮐﮯ ﺑﻞ ﮐﻬﮍے ﮨﻮں اور ﺑﭽہ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﮔﻮد ﻣﻴﮟ ﺳﮩﺎرا دﻳﮟ۔ اﮔﺮ ﻳہ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﺁﮔﮯ
ﺟﻬﮑﮯ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﭘﻮزﻳﺸﻦ ﻣﻴﮟ رﮐﻬﻴﮟ اور ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺳﮯ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﺮ ﻣﮑﮯ ﻣﺎرﻳﮟ۔
ﺟﺒﮍے ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﺮم ﻋﻀﻼت ﮐﻮ ﻧہ دﺑﺎﺋﻴﮟ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﻳہ رﮐﺎوٹ ﮐﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﺧﺮاب ﮐﺮدے ﮔﺎ۔
اﻳﮏ ﮨﺎﺗﻪ ﮐﯽ ﮨﺘﻬﻴﻠﯽ ﭘﻴﭩﻪ ﮐﮯ ﺑﻴﭻ ﻣﻴﮟ رﮐﻪ ﮐﺮ ﮐﻨﺪهﮯ ﮐﯽ ﭼﻮڑﯼ ﮨﮉﻳﻮں ﮐﮯ درﻣﻴﺎن ﭘﺎﻧﭻ ﺗﮏ ﺗﻴﺰ ﻣﮑﮯ ﻣﺎرﻳﮟ۔

اﮔﺮ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﺮ ﻣﺎرے ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﮑﮯ ﺳﮯ دم ﮔﻬﭩﻨﮯ ﻣﻴﮟ ﺁرام ﻧﮩﻴﮟ ﻣﻠﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ اﺑﻬﯽ ﮨﻮش ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اور اﻳﮏ ﺳﺎل
ﺳﮯ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺳﻴﻨﮯ ﭘﺮ دﺑﺎؤ ڈاﻟﻴﮟ۔

اﻳﮏ ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﻴﻨﮯ ﭘﺮ ﻣﺎرے ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﮑﮯ




ﺑﭽہ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺑﺎزو ﭘﺮ ﺳﮩﺎرے ﺳﮯ رﮐﻬﻴﮟ ،ﺟﻮ ﺁپ ﮐﯽ ران ﭘﺮ )ﻳﺎ ﺁر ﭘﺎر( رﮐﻬﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﺐ ﮐہ ﺁپ ﺑﻴﭩﻬﮯ ﻳﺎ ﮔﻬﭩﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻞ
ﺟﻬﮑﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮں۔
ﺳﻴﻨﮯ ﮐﯽ ﮨﮉﯼ ﺗﻼش ﮐﺮﻳﮟ اور ﺑﻴﭻ ﮐﯽ دو اﻧﮕﻠﻴﺎں ﺑﻴﭻ ﻣﻴﮟ رﮐﻬﻴﮟ۔
ﺳﻴﻨﮯ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﻗﻄﺮ ﮐﮯ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻳﮏ ﺗﮩﺎﺋﯽ ﺗﮏ دﺑﺎﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺳﻴﻨﮯ ﮐﮯ ﭘﺎﻧﭻ ﺗﻴﺰ دﺑﺎؤ ڈاﻟﻴﮟ۔

ﺻﻔﺤہ  1از 2

وﻧﮉﺳﺮ ،اﻳﺴﮑﺎٹ اور ﻣﻴﮉن ﮨﻴﮉ ﺑﭽﭙﻦ ﮐﯽ ﻋﺎم ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎں

اﻳﮏ ﺳﺎل ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﺮ ﻣﺎرے ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﮑﮯ




اﮔﺮ ﺑﭽہ ﺳﺮ ﻧﻴﭽﮯ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﺮ ﻣﺎرے ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﮑﮯ اور زﻳﺎدﮦ ﻣﺆﺛﺮ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔
ﮐﺴﯽ ﭼﻬﻮﭨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﮔﻮد ﻣﻴﮟ رﮐﻬﻴﮟ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺁپ ﮐﺴﯽ ﺷﻴﺮ ﺧﻮار ﺑﭽہ ﮐﻮ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔
اﮔﺮ ﻳہ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﺁﮔﮯ ﺟﻬﮑﮯ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﭘﻮزﻳﺸﻦ ﻣﻴﮟ رﮐﻬﻴﮟ اور ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺳﮯ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﺮ ﻣﮑﮯ ﻣﺎرﻳﮟ۔

اﮔﺮ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﺮ ﻣﺎرے ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﮑﮯ ﺳﮯ دم ﮔﻬﭩﻨﮯ ﻣﻴﮟ ﺁرام ﻧﮩﻴﮟ ﻣﻠﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ اﺑﻬﯽ ﮨﻮش ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اور اﻳﮏ ﺳﺎل
ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﻋﻤﺮ ﮐﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﻴﭧ ﭘﺮ دﺑﺎؤ ڈاﻟﻴﮟ۔

اﻳﮏ ﺳﺎل ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﻴﭧ ﭘﺮ ﻣﺎرے ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﮑﮯ






ﺑﭽہ ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﮐﻬﮍے ﮨﻮں ﻳﺎ ﮔﻬﭩﻨﻮں ﮐﮯ ﺑﻞ ﺟﻬﮑﻴﮟ۔ اﭘﻨﮯ ﺑﺎزو ﺑﭽہ ﮐﮯ ﺑﺎزوؤں ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﭧ ﮐﮯ اوﭘﺮﯼ
ﺣﺼہ ﮐﮯ ﮔﺮد رﮐﻬﻴﮟ۔
اﭘﻨﯽ ﻣﭩﻬﯽ ﺑﻨﺪ ﮐﺮﻟﻴﮟ اور اﺳﮯ ﻧﺎف اور ﭘﺴﻠﻴﻮں ﮐﮯ درﻣﻴﺎن رﮐﻬﻴﮟ۔
اس ﮨﺎﺗﻪ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ دوﺳﺮے ﮨﺎﺗﻪ ﺳﮯ ﭘﮑﮍﻳﮟ اور اﻧﺪر اور اوﭘﺮ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺗﻴﺰﯼ ﺳﮯ ﮐﻬﻴﻨﭽﻴﮟ۔
ﭘﺎﻧﭻ ﺑﺎر ﻳہ ﻋﻤﻞ دﮨﺮاﺋﻴﮟ۔
ﻳﻘﻴﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ ﮐہ ﺁپ ﭘﺴﻠﻴﻮں ﮐﮯ ﻧﭽﻠﮯ ڈهﺎﻧﭽہ ﭘﺮ دﺑﺎؤ ﻧہ ڈاﻟﻴﮟ ﮐﻴﻮﻧﮑہ اس ﺳﮯ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭻ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔

ﺳﻴﻨﮯ ﻳﺎ ﭘﻴﭧ ﮐﮯ دﺑﺎؤ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ،اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﺎ دوﺑﺎرﮦ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﻴﮟ:




اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﭼﻴﺰ اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﭩﯽ ﮨﮯ اور ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ اﺑﻬﯽ ﮨﻮش ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﺮ ﻣﺎرے ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﮑﮯ ﻳﺎ ﭘﻬﺮ
ﺳﻴﻨﮯ ﮐﮯ دﺑﺎؤ ﻳﺎ ﭘﻴﭧ ﮐﮯ دﺑﺎؤ ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠہ ﺟﺎرﯼ رﮐﻬﻴﮟ۔
اﮔﺮ ﺁپ اﺑﻬﯽ ﺑﻬﯽ اﮐﻴﻠﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﻣﺪد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁواز ﻟﮕﺎﺋﻴﮟ ﻳﺎ ﺑﻼ ﺑﻬﻴﺠﻴﮟ۔
اس ﻣﺮﺣﻠہ ﻣﻴﮟ ﺑﭽہ ﮐﻮ اﮐﻴﻼ ﻧہ ﭼﻬﻮڑﻳﮟ۔

ذرﻳﻌہ NHS :ﭼﻮاﺋﺴﻴﺰ ،اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻃﺒﯽ اﻣﺪاد CPR/ DoH ،ﭘﻴﺪاﺋﺶ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎل 2009۔
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