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إنعاش القلب
أجهزة في شوارع الدنمارك أنقذت حياة كثيرين

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

اإلســـعـــاف  آالت  خـــدمـــة  تــعــتــبــر 
ــهــــزة  األولــــــــــــي، وخــــصــــوصــــا أجــ
من  لعالج  الكهربائية  الصدمة 
انتشارًا في  أكثر  قلبية،  تدهمهم نوبات 
الــدنــمــارك مــقــارنــة مــع بقية دول الــعــالــم، 
إذ يـــوجـــد فـــي مــدنــهــا أكـــثـــر مـــن 17 ألــف 
صـــنـــدوق زجـــاجـــي تــحــتــوي عــلــى أدوات 
ــع مـــيـــزة الــتــعــرف  ــات األولــــيــــة مـ ــافـ ــعـ اإلسـ
الدقيق والسريع إلــى أقــرب واحــدة منها 
عبر خريطة تظهر على الهواتف النقالة 

والحواسيب. 
الــخــدمــة ليست حــكــرا على كبريات  هــذه 
املــــــــدن، بــــل حـــتـــى فــــي الــــقــــرى الــصــغــيــرة 
والــنــائــيــة يــمــكــن لــلــســكــان، بــحــكــم املــــرور 
الـــيـــومـــي عــنــد املــتــجــر الـــــذي يــجــمــع أهــل 
مئات  بضعة  وبمسافة  الــواحــدة،  القرية 
مـــن األمـــتـــار عـــن أبــعــد مـــنـــزل، تــظــهــر تلك 
الصدمة  بمقابض  الــشــفــافــة  الــصــنــاديــق 

الكهربائية لإلنعاش. 
الدنمارك، ومثلها  آلة اإلنعاش في  ميزة 
في السويد، أنها تعمل بالبطارية، ويعاد 
شــحــنــهــا بــمــجــرد إعــادتــهــا إلـــى مــكــانــهــا. 
ــات تـــعـــطـــي صــدمــة  ــبـــضـ وهــــــي تــــصــــدر نـ
ــلـــب إلعــــــــادة ضــــخ الــــدمــــاء  ــقـ لـــعـــضـــالت الـ
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــجــســم بــــدل الــتــفــرج 
عـــلـــى املــــصــــاب بـــتـــوقـــف الـــقـــلـــب لــلــطــبــيــب 
ــــرى تختلف  اإلســـعـــافـــي، وهــــي مـــيـــزة أخـ
عــن ســـيـــارات اإلســـعـــاف الــعــاديــة بسرعة 
بــهــذا الشكل هــو ملنع  وصــولــهــا. التدخل 
ــى الــــدمــــاغ،  ــ تـــوقـــف ضــــخ األوكـــســـجـــن إلـ
والــتــي تــتــراجــع بــن 7 إلـــى 10 فــي املــائــة 
مــع كــل دقيقة تمر بـــدون إنــعــاش. سرعة 
مـــســـاعـــدة املـــصـــاب بــالــنــســبــة لــلــســلــطــات 

تزيد من احتمال النجاة.

وسيلة إنقاذ
ــك  ــرانـ ــلـــب اإليـــــرلـــــنـــــدي، فـ ــقـ كــــــان طـــبـــيـــب الـ
بــنــشــر آالت  مــــن طـــالـــب  أول  بـــانـــتـــريـــدج، 
إنعاش القلب خارج املشافي، واآللة األولى 
التي استخدمت في تلك السنوات لم يكن 
وزنــهــا أقـــل مــن 50 كــيــلــوغــرامــا، مــا يعني 
فــي كثير  لــم تكن صالحة لالنتشار  أنــهــا 
من األمكنة. اليوم ال تزن هذه اآلالت سوى 
بضعة مئات من الغرامات، وبالتالي هي 
أكثر انــتــشــارا، رغــم أن ثمنها كــان باهظا 

في بدايات استخدامها في البلد.
التجربة الدنماركية التي بدأت مبكرا في 
بداية األلفية الجديدة كانت تعتمد على 
املسعفن  وصـــول  لتسهيل  اآللـــة  انتشار 
إلـــيـــهـــا، فــيــمــا شــهــد 2011 طـــفـــرة كــبــيــرة 
فــي املـــجـــال. انــخــفــاض الــتــكــلــفــة أدى إلــى 
انــتــشــار اآلالف منها، هــذا عــدا عــن إقــدام 
آالف آخرين على اقتناء آلة اإلنعاش في 
منازلهم وشركاتهم ومتاجرهم، والقيام 
بتسجيلها رسميا لدى خدمة الطوارئ، 
لتنضم إلى خريطة االنتشار واملساهمة 

في عمليات اإلنقاذ.
عــرش عدد  الــدنــمــارك عامليا على  تتربع 
املصابن  أرواح  إلنقاذ  التدخل  عمليات 

بالسكتة القلبية، وهو ما تعكسه األرقام 
الرسمية عن حاالت اإلنقاذ التي ارتفعت 
من 4 في املائة في 2001 إلى  أكثر من 13 
في املائة، عبر تلك اآلالت. وبفضل تعاون 
املـــواطـــنـــن مـــع الــــطــــوارئ ارتــفــعــت نسبة 
ــقــــاذ مـــن املـــــوت الـــنـــاجـــم عـــن الــســكــتــة  اإلنــ
أو  ــارة،  املــ تــدخــل  بــارتــفــاع نسبة  القلبية 
الجمهور، بـ 65 في املائة. وتسعى خدمة 
الــطــوارئ ومؤسسة األمــان لتوسيع هذا 

التدخل إلى نسبة 85 في املائة.
وإلــــى جــانــب انــتــشــار هــــذه الــتــقــنــيــة فــإن 
ــعــــاف  ــة »إســ ــاسـ ــيـ ــــارك تـــنـــتـــهـــج سـ ــمـ ــ ــــدنـ الـ
أولي« إلزامي للعاملن في القطاع العام، 
كاملدارس ودور رعاية األطفال واملسنن 
لــيــبــقــى  دوري  تــــجــــديــــد  مـــــع  ــا،  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
ــفــــرض الـــقـــوانـــن عـــلـــى كــل  لـــــلـــــدورات. وتــ
مواطن فوق الـ18 سنة، يرغب باستصدار 
رخــصــة قــيــادة ســيــارة، أو دراجــــة نــاريــة، 
الخضوع لدورة إسعاف أولي، يكون فيه 
ويلزم  للسائقن،  أســاســا  القلب  إنــعــاش 
ــون بـــالـــتـــوقـــف فــــي حـــال  ــنــ ــواطــ هــــــؤالء املــ
حـــدوث حـــادث ســيــر لتقديم اإلســعــافــات 

األولية ريثما تحضر سيارات اإلنقاذ.
ــاريـــع فـــي مــؤســســة »أمـــــان«  مـــديـــرة املـــشـ

الــدنــمــاركــيــة، غــيــرتــا تـــومـــاس، تـــرى بــأن 
الدنمارك بمثل هذه السياسة باتت دولة 
مــتــقــدمــة عــاملــيــا فــي نــســب إنــقــاذ السكتة 
ثــالثــة أضــعــاف، بعد توقف  إلــى  القلبية 
إلــى حسن  القلب، »وهــذا يستند أساسا 
تصرف الجمهور والرغبة في التدخل مع 
 112 لخط  املهنية  لــإلرشــادات  االستماع 

)الطوارئ(«.

مشروع تطوعي
ــا انـــضـــم اآلالف  فــــي كــوبــنــهــاغــن وحــــدهــ
إلــى تطبيق »راكــضــون مــن أجــل القلب«. 
التطبيق يتيح ألكثر من 17 ألف متطوع، 
إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــدخـــل فــــي الــــقــــوت املــنــاســب 

إلنقاذ حياة مصاب.
ســالســة الــتــدخــل تــرتــبــط أيــضــا بتطبيق 
الذين  املواطنن  لكل  آخر متاح  إسعافي 
يوجد في هواتفهم »تطبيق 112«. فإذا ما 
أصيب شخص بنوبة أو حادث، ما عليه 
ســـوى الــضــغــط عــلــى الــتــطــبــيــق مـــن دون 
أن يــتــفــوه بكملة واحــــدة، وخـــالل دقــائــق 
يصله إمــا »راكــضــون من أجــل القلب« أو 
اإلسعاف من خالل تحديد املكان الفوري.
مـــســـاعـــدة  تــطــبــيــق  إلـــــى  اآلالف  انـــضـــمـــام 

املـــصـــابـــن بـــالـــنـــوبـــات يــتــيــح خــــالل ثــــواٍن 
ــــود آلــــة اســتــعــادة  الــتــعــرف إلــــى مـــكـــان وجـ
الطريق  فــي  معه  ليتناولها  القلب،  نبض 
إلى الجار أو املكان الذي يوجد فيه مرسل 
ــارة نـــداء االســتــغــاثــة. بــالــتــأكــيــد هــؤالء  إشــ
ــيـــارات  املـــتـــطـــوعـــون لـــيـــســـوا بـــديـــال عــــن سـ
اإلســـعـــاف واملــمــرضــن واألطــــبــــاء، فــهــؤالء 
ُيبقي  بينما  الطريق  في  تكون سياراتهم 
املـــواطـــنـــون الــشــخــص عــلــى قــيــد الــحــيــاة. 
ــل هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، بــحــســب مــا  ــهــــدف كــ وتــ
تــشــيــر إلـــيـــه مـــؤســـســـة »أمــــــــان« وجــمــعــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  لـــ األمــــراض القلبية 
السكتات  الـــوفـــاة بسبب  حـــاالت  »تــصــبــح 
ــتـــوى، وخــصــوصــا  ــسـ ــي أقـــــل مـ الــقــلــبــيــة فــ
أن انــتــعــاش الــقــلــب ممكن وبــســهــولــة بــدل 
الوقت بحيث  السلبي وتضييع  التصرف 
ينقطع األوكــســجــن عــن الــدمــاغ ويــصــاب 
الــتــدخــل  بــالــغــة، فعلمية  بـــأضـــرار  الـــنـــاس 
)التدليك(  بالضغط  ســواء  مخيفة  ليست 
على الــصــدر 15 مــرة ونفخ الــهــواء بعدها 
ــــف بــعــد أو  ــــالق األنـ مـــن خــــالل الـــفـــم مـــع إغـ
مع  الكهربائية،  الصدمات  آلــة  باستعمال 
إبقاء الرأس بحالة مستقيمة حن استلقاء 

الشخص ليكون مجرى الهواء مفتوحا«.

انخراط عربي
ســاهــم شـــاب عــربــي يــدعــى مــحــمــود، كــان 
إنقاذ  فــي  آرهـــوس  يتجول وســط مدينة 
حياة سيدة سقطت على األرض، بفضل 
ــة بــالــقــرب مــنــه،  ــ تــنــبــهــه لـــوجـــود تــلــك اآللـ
قيادة  أثناء دروس  »تعلمت  يقول:  وهــو 
الــــســــيــــارة كـــيـــف يـــجـــب أن نـــدلـــك الــقــلــب، 
لــكــنــنــي بــمــجــرد رؤيـــتـــي قــبــل ثــــوان لتلك 
اآللـــة ركــضــت نــحــوهــا، وطلبت مــن املــارة 
االتصال فورا بالطوارئ وأنقذنا السيدة 

التي بتنا أصدقاء مع أسرتها«. 
وانــضــم »مــحــمــود« مــؤخــرا إلــى »تطبيق 
الجري من أجل القلب« باعتباره »طريقة 
جــيــدة ملــســاعــدة الــنــاس وإنــقــاذ حياتهم، 
وخــصــوصــا كـــبـــار الـــســـن الـــذيـــن يصعب 

عليهم التصرف في مثل هذه الحاالت«.
ــه »رغـــم  ويـــقـــول مــواطــنــون فـــي الـــشـــارع إنـ
تراجع  بسلبيات  الحديثة  الهواتف  ربــط 
الــعــالقــات االجــتــمــاعــيــة ، إال أنــهــا فــي هــذا 
املجال، وخصوصا التطبيقات، تنقذ حياة 
لــويــزا سورنسن.  آنــا  الــنــاس«، كما تشير 
وتــذكــر املــواطــنــة صــوفــيــا أن »انــتــشــار آلــة 
الــصــدمــة الــكــهــربــائــيــة إلنــعــاش الــقــلــب في 
األمــاكــن الــعــامــة، وســرعــة الــوصــول إليها، 
أمر كان بالنسبة ملن هم في عمري شيئا 
الــيــوم باتت  الــعــلــمــي، لكنها  الــخــيــال  مــن 

حقيقة«.
وأخــيــرا، ال بد من التذكير بــأن االهتمام 
الدنماركي بسرعة الوصول إلى املصابن 
ــنــــوبــــات الـــقـــلـــبـــيـــة يــــدفــــع الـــســـلـــطـــات  ــالــ بــ
الصحية إلى تخصيص »دراجــات نارية 
لــأطــبــاء بــألــوان صــفــراء تميز اإلســعــاف 
بــحــيــث يــنــتــقــل األطــــبــــاء املــتــخــصــصــون 
بسرعة إلى املصاب فيما تتبعهم سيارة 
اإلسعاف، وتلك تقنية أخرى من تقنيات 

خفض أعداد الوفيات بنوبات قلبية.

مبادرة في الدنمارك تعيد األمل لمرضى القلب )العربي الجديد(

زجاجي، معلق على  توضع في صندوق  اآلالت  الكهربائية، هذه  بالصدمات  القلب  إنعاش  آالت  الدنماركية  المدن  تنتشر في 
الجدران بارتفاع في المتناول، مع إرشادات بسيطة للمواطنين

هوامش

سما حسن

مثل معظم بنات وأبناء جيلي، لم يكن يربطنا بالعالم 
الخارجي سوى هذا الجهاز الصغير، »الراديو« الذي 
اســتــغــرب ابــنــي الــصــغــيــر وجـــــوده فـــي درج مــعــتــم، 
ولــم يكن  فــي بيتنا،  مــذيــاع  وصــاح مندهشًا: هناك 
املذياع.  أمــه وهــذا  أي عالقٍة كانت قائمة بني  يعرف 
وكنت أقلد أمي التي لم يكن املذياع يفارقها لحظة. 
وقعت  ولــذلــك  املــصــريــة؛  اإلذاعـــة  نتابع  كنا  وبالطبع 

على برنامج  مميز، وهو »على الناصية«.
ــذيـــن تلتقيهم  الـ بــالــضــيــوف  الـــغـــض  ــرح خــيــالــي  ســ
املذيعة حسنة الــصــوت، واملــحــاورة بــذكــاء واقــتــدار، 
وحفظت اسمها، آمال فهمي، ولكني كنت أتخيل أن 
اللقاء على ناصية أي شارع ال يتعدى تبادل التحية 
إجابتها  تكون  األحـــوال  عن  أسئلٍة  وبضع  العابرة، 
عن  أمــي  علمتنا  كما  ومــعــتــادة،  ومقتضبة  سريعة 
آداب الطريق، لكن املذيعة آمال فهمي كان لقاؤها مع 
أحد املارة الذين كانت تردد في كل مرة أنها تلتقيهم 
على الناصية يطول ليستغرق أكثر من نصف وقت 

البرنامج.
ناقشت أمي في وجهة نظري، فضحكت وأخبرتني 
ــبــرامــج،  بــســر »الــصــنــعــة« عــنــد املــذيــعــني ومـــعـــّدي ال

أن  تتوقعه  الــذي  بذكائي  أستنتج  لم  أنني  وتعجبت 
الحلقات واللقاءات يتم اإلعداد والترتيب لها مسبقًا. 
املذيعة  عليه  تطلق  الـــذي  الــضــيــف  مــع  وبالتنسيق 
اســم ناصية  وتــحــّدد  ــارة«،  املــ »أحـــد  تعبير  نة 

ّ
املتمك

الشارع التي التقت به عندها.
أخبرتني أمي أنها قد اتصلت، في إحدى املرات التي 
البرنامج،  هــواتــف  بأحد  الــقــاهــرة،  فيها  تــزور  كانت 
لــكــي تــتــم اســتــضــافــتــهــا، وأنــهــم بالفعل حــــّددوا لها 
قد  فلسطني  إلــى  مــوعــد سفرها  لكن  للقاء،  مــوعــدًا 
حان، وغادرت من دون أن تلتقي بهم. ولم تخبرني 
أمــي عن محور املــوضــوع الــذي كانت ستتحدث به، 
بالقطار  السفر  عــن رحــلــة  كــانــت ستتحدث  وربــمــا 
من فلسطني إلى مصر، وكم كانت تستهويها تلك 
 في غرام كل التفاصيل في »أم 

ٌ
الرحلة، وبأنها واقعة

الدنيا«.
ــدأ خــيــالــي يــنــحــســر مـــع متابعة  وفــهــمــت الــلــعــبــة، وبــ
حلقات البرنامج، خصوصا حني التقت املذيعة آمال 
يتحدث  وبـــدأ  تعبيرها،  املـــارة، حسب  بــأحــد  فهمي 
بإسهاٍب مطول والفــٍت عن خطأ شنيع، وقعت فيه 
إحدى املطابع املصرية بحق طباعة نسٍخ جديدة من 
الــســورة القرآنية، وحــّدد  الــقــرآن الكريم، وذكــر اســم 
ــع فــيــه الــخــطــأ، وكــان  ــــذي وقـ الــصــفــحــة ثــم الــســطــر ال

الــخــلــط بــني أداة تــنــويــن فـــوق أحـــد الـــحـــروف، ولست 
أحسب أن أحدًا قد اهتم بتصويب الخطأ.

كبرنا وانتهت عالقتنا باملذياع، لتحل محله وسائل 
ترفيه وتــواصــل أخـــرى، ولــم أعــد أتــابــع املذيعة آمــال 
املصرية وترقت  باإلذاعة  ارتبط اسمها  التي  فهمي 
فـــي عــــدة مـــنـــاصـــب، والـــتـــقـــت بــكــبــار الــشــخــصــيــات 
السياسية والــفــنــيــة داخـــل مــصــر وخــارجــهــا، وهــي 
املذيعة الوحيدة التي حصلت على جائزة مصطفى 
وعلي أمني للصحافة، بسبب ربطها بني الصحافة 
واإلذاعة، وقد حصلت أيضا على لقب »ملكة الكالم« 

في استفتاء موسع أجري في دول عربية عديدة.
ــال فــهــمــي عـــن عــمــر 92 عــامــًا.  ــ ــة آمـ ــيــ رحـــلـــت اإلذاعــ

ويمكن أن ننعاها بقولنا: إنها إذاعية وإعالمية من 
الزمن الجميل، وعلى الرغم من أن حلقات برنامجها 
كــانــت بــتــرتــيــب مــســبــق مــثــل كـــل الــبــرامــج اإلذاعـــيـــة 
اليوم،  التي تتبع األسلوب نفسه حتى  والتلفزيونية 
لكنها لم تنحدر إلى املستوى الذي وصلت إليه بعض 
نسبت  حيث  الحالي،  الوقت  في  الالمعات  املذيعات 
وتلفيقها؛  للضيوف  مشكالت  فبركة  تهمة  إليهن 
دون  من  التلفزيوني،  للبرنامج  اإلعجابات  لحصد 
أي الــتــفــاٍت لسمعة الــشــعــب وصـــورتـــه أمــــام الــعــالــم، 
قضايا  لتمرير  كــومــبــارس  بممثالت  واالســتــعــانــة 
مثيرة للجدل، مثل تلبس الجن باإلنسان. كما أنها 
لــم تحنث بــوعــودهــا مــع الــضــيــوف، بــل ساهمت في 
جمع التبرعات ملرضى القلب واألورام، على النقيض 
مما حــدث مــع إعــالمــيــاٍت ال يملكن ســوى جمالهن 
إلى فضائح  الناس  موهبة، وحيث حولن مشكالت 
لهم، وتخلني عن وعودهن التي أطلقنها على الهواء 

مباشرة.
ولذلك، وعلى الرغم من أن املذيعة الراحلة آمال فهمي 
واكبت كل رؤساء مصر، إال أنها ظلت تسعى خلف 
مشكالت املواطن املصري وهمومه، حتى أصبح أمل 
هذا املواطن البسيط أن يلتقي باإلذاعية الراحلة في 

برنامج كان اسمه »على الناصية«.

على الناصية

وأخيرًا

ظلت اإلذاعية الراحلة آمال 
فهمي تسعى خلف مشكالت 

المواطن المصري وهمومه

باختصار

يتوفر في املدن الدنماركية أكثر 
من 17 ألف صندوق زجاجي 

يحتوي على أجهزة اإلسعافات 
األولية إلنعاش القلب.

■ ■ ■
يساعد »تطبيق 112« في 

التعرف الدقيق والسريع إلى 
أقرب جهاز إنعاش من خالل 
خريطة تظهر على الهواتف 

النقالة والحواسيب. 

■ ■ ■
تطمح مؤسسة »أمان« وجمعية 
أمراض القلب عبر هذه املبادرة 
إلى إبقاء املواطنني املصابني 

على قيد الحياة.
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