
 

  

 مقدمه :

مرگهاي ناشی از خفگی به علت جسم خارجی در 
گروه سنی کودکان نسبت به سایر گروههاي سنی 

هاي ناشی از مرگ % 90یش از ب شیوع باالتري دارد.
جسم خارجی در اطفال،  در کودکان  در اثر خفگی

% آنها شیرخوار 65، سال اتفاق می افتد 5زیر 
ساالنه تعداد زیادي کودك به دلیل بلعیدن  هستند.

اشیاء ریز با عجله به بیمارستان آورده می شوند و 
جان خود را از دست می گاهی اوقات به همین علت 

 دهند.

به سادگی دچار خفگی می شوند؟چرا کودکان   

 دوست دارند براي شناخت دنیاي اطرافشان•
 اشیاء را در دهان بگذارند.

 .هنوز دندان درنیاورده اند•
ها باریک است و خیلی راحت دچار آن راه هوایی•

 د.شونانسداد می

 کند؟   چه چیزي کودکان را خفه می
هاي سفت مانند آب نبات، مغزها، بادام خوردنی   •

  زمینی، آجیل، تخمه، ذرت بو داده، استخوان

انند تکه هاي بزرگ تکه هاي بزرگ غذا م     •
بزرگ شیرینی، سوسیس، حتی با هاي گوشت، تکه

هایی مثل حبه انگور که خیلی نرم و کوچک خوردنی
  هستند هم ممکن است خفه شوند

هاي کوچک اشیاء ریز مانند سکه، دکمه و باطري     •
هاي کوچک یا تکه ب بازي، اسباساعت، سنجاق، پیچ 

، بادکنک قبل از  بازي هاي بزرگهاي کوچک اسباب
  اینکه باد شود یا وقتی می ترکد.

در صورت وارد شدن که عالئم شایع تعدادي از 

تنفسی و بسته شدن جسم خارجی به دستگاه 

 : دیده می شود راههاي هوایی

 شروع ناگهانی سرفه –
از دست رفتن کامل صدا (به علت انسداد کامل –

 راه تنفسی) 
  خشن شدن صدا–
 بلع مشکل یا دردناك –

 تغییر رنگ پوست کودك به خاکستري یا آبی –
( صداي سوت مانندي که به  خس خس سینه–

 هنگام بازدم شنیده می شود. )

سداد خفیف تا شدید جسم خارجی می تواند موجب ان

 راه هوایی شود:

، خفیف راه هوایی با جسم خارجی  انسداددر•

صداهایی  تواند سرفه کند و از خودکودك می

 . تولید نماید

، انسداد  شدید راه هوایی با جسم خارجی در•

تولید هیچ صدایی  سرفه کردن یا بهکودك قادر 

 . نیست

 
 

 

متناسب با سن  باید براي رفع انسداد تنفسی

 عمل کرد.

 در کودکان باالي یکسال

پشت کودك را به جایی سفت مثل پشتی •
 .صندلی یا سینه شما تکیه دهید

در پشت کودك قرار گیرید، هر دو دست را •
بر روي شکم و زیر قفسه سینه او به 

 .قالب کنیدیکدیگر 

اي محکم و سریع به شکم کودك ضربه•
 .وارد کنید

رود و دیافراگم را فشار داخل شکم باال می•
 .راند به باال می

فشار داخل قفسه سینه به طور با این ضربه •
رود و جسم خارجی از ناگهانی باال می

   .جهد داخل راه تنفسی به بیرون می

 

 

چنانچه کودکی بدنبال انسداد راه هوایی 

به او اجازه دهید با سرفه ، سرفه کند

 کردن راه هوایی خود را پاك کند.
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 :در کودکان زیر یکسال

 بوده ونسبتاً بزرگ  زیر یکسال، کودك کبداینکه بدلیل  

انجام اقدامات شود،ها حفاظت نمیبطور کامل توسط دنده

مربوط به کودکان باالي یکسال براي کودکان زیر یکسال 

 . شودوصیه نمیت

 ،براي رفع انسداد تنفسی کودك زیر یکسال بنابراین

بار فشردن قفسه  5ضربه به پشت و متعاقب آن  5

 این عمل. ) ( مطابق شکل پایین را انجام دهید. سینه

را تا زمانی که جسم خارجی بیرون رانده شود ادامه 

 دهید.

 

 

 

 :خفگی از پیشگیري کلیدي نکات

  :کنید ایجاد ایمن خواب محیط.۱
محکم  و سفت سطح یک روي بر پشت به را کودکان

 کودکان تختخواب خواب براي مکان ترین امن  .بخوابانید
 خواب براي والدین با خواب مشترك محل است، کودك

 پارچه حیوانات مانند نرم چیزهاي  .نیست امن کودکان
 از خارج را بی مصرف چیزهاي و رواندازها ها، اي، ملحفه
 باالي را وسایل متحرك  .نگه دارید کودك تختخواب
 .نگذارید کودك تختخواب

 را کودکان کردن بازي و غذا خوردن .۲
  :کنید ایمن

تقسیم  کوچک ه هايکت به کودك سن با متناسب را غذا
 نظارت خردسال کودکان خوردن غذا بره همیشکنید . 

 آن دادن قورت و غذا کامل جویدن به را کودکان .کنید
 هیتوص . کنید تشویق،  خندیدن یا کردن صحبت از قبل
 را ها بازي اسباب روي خطر هاي برچسب و سنی هاي

متناسب با سن کودك تهیه  هاي بازي اسباب و بخوانید
 نمایید.

 را  ریوي قلبی احیا و اولیه هاي کمک.۳
  :بگیرید یاد

باید فردي آگاه به عملیات احیاي قلبی ریوي اقدامات  
 در چگونگی دانستن .رفع انسداد تنفسی را انجام دهد

 احیاي انجام و هوایی راه از کوچک هاي تکه و آوردن غذا
  .دهد نجات را زندگی کودك تواند می  ریوي قلبی

 
 

 

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی 

 آذربایجان غربی

 معاونت بهداشت

 

 

 

 ویژه والدین

م:تهیه و تنظی  

خانواده و مدارس ،گروه سالمت جمعیت   

 منبع : کتاب مراقبت از کسانی که دوستشان داریم

، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت  

 

اگر جسم خارجی را در دهان کودك می بینید 
آن را خارج سازید . ولی از جستجوي جسم 
خارجی با فرو کردن انگشت در حلق کودك 

با این کار جسم  استپرهیز کنید. چون ممکن 
و یا سبب  خارجی را بیشتر به سمت حلق برانید

 .آسیب حلق شوید

 

اگر کودك جسمی را بلعید حتی اگر بدون عالمت 

باشد فورا به اورژانس بیمارستان برده شود. پزشک 

می تواند با کمک تصاویر رادیولوژي محل جسم 

خارجی را مشخص کند و با کمک ابزار مناسب جسم 

 را با دقت خارج کند.
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