22.2.22
ال ننسى
جهاز تنظيم نبضات القلب ينقذ الحياة

متى تبث الحملة?
التلفاز – سيبدأ البث ابتدا ًء من يوم الثالثاء القادم الموافق 15.02.2022
الشاشات واللوحات االعالنية – ابتدا ًء من يوم الثالثاء القادم الموافق
15.02.2022
شبكات التواصل االجتماعي – ذروة الحملة الثالثاء22.02.2022 :

جمعية أمراض القلب في إسرائيل

ارسال بريد الكتروني للموظفين–
سيبدأ التواصل من اليوم وحتى يوم الثالثاء 22.2.2022
بالرغم من اننا لسنا أطباء ولكن بإمكاننا انقاذ الحياة!
المبادرة االجتماعية "שמים לב" ,تم تأسيس الفكرة من قصتها الشخصية للسيدة ليهي كورن ,بعد اصابة ابيها دافيد بسكتة قلبية خالل العمل ،ولم يتم توصيله بجهاز تنظيم ضربات القلب بالرغم من
تواجده بجانبه .بالتعاون مع مركز السلطات المحلية ،مفعال هبايس ,جمعية أطباء القلب في إسرائيل ,تطبيق "איפה דפי?" وفرق اإلنقاذ في إسرائيل – خرجت للنور حملة لرفع الوعي حول أجهزة
ظهرا[ .بالتزامن مع موعد االرسال]
تنظيم ضربات القلب ،والتي ستصل لذروتها يوم الثالثاء ,22.2.22 ،الساعة 12:00
ً
يسرنا أيضا مشاركتكم انتم ،موظفو البلدية /الشركة ,ان تكونوا جز ًءا ً
فعاال معنا في هذه الحملة:
 .1قوموا بتصوير أنفسكم بجانب جهاز تنظيم ضربات القلب خالل أوقات فراغكم.
 .2انشروا الصورة على شبكات التواصل االجتماعي الخاصة بكم في يوم الذروة للحملة  -الثالثاء 22.2.22- ,الساعة  12:00تماما (وليس قبل;)).
 .3إرفاق الهاشتاج#انتباه #لست طبيب_ولكن_استطيع_انقاذ_حياة #איפה_דפי
 .4ضعوا عالمة على صفحات الفيسبوك الخاصة بكم /االنستجرام  defi.day.israelالشركة السلطة المحليه خاصتنا X
 .5أذكر الكلمات في نص المنشور" :انتباه– جهاز تنظيم ضربات القلب – ينقذ الحياة"
نرحب بكم للدخول إلى موقع المشروع ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية والتعرف على الموضوعhttps://www.israeldefi.org :
تواجد األجهزة القريبة من مكان الشركة/السلطة المحلية  Xهن( :الرجاء اكمال بالمالءمة حسب السلطة الخاصة بكم!)
مثال :المدخل/الردهة/الطابق Yفي مبنى السلطة المحلية الخاصة بنا X
يمكن المالءمة حسب المعلومات المتوفرة لديكم
نشكركم جميعا لمشاركتنا .
للمزيد من التفاصيل( :حدد جهة االتصال ذات الصلة وتفاصيلها– المتحدث  /رئيس المكتب  /او أي شخص من اختياركم)

يسعدنا مشاركة المنشورات التي
ينشرها الموظفون بعد
الساعة12:00

نشر اعالن بتفاصيل السلطة المحلية /نشر على الشبكات االجتماعية لمشاركتها يوم
الثالثاء ،22.2.2022 ،الساعة  12:00تما ًما☺
من المهم الحفاظ على الصياغة:
اليوم سكان /موظفو [اسم السلطة/الشركة] يعيرون االنتباه! اخرجوا للبحث عن جهاز تنظيم ضربات القلب ! وكذلك نحن بشركة/سلطة محلية X
نحن فخورون بالمشاركة في اليوم الوطني للتوعية لرفع مستوى الوعي الستعمال أجهزة تنظيم ضربات القلب ،لتفاصيل أخرى يمكنكم الدخول
للرابط Israeldefi.org
#انتباه #لست طبيب_ولكن_استطيع_انقاذ_حياة #איפה_דפי
@defi.Israel.day
يجب إضافة التصميم التالي إلى المنشور– קישור
يمكن إضافة لوجو السلطة/الشركة في المنشور
(*تخضع التصميمات لحقوق الطبع والنشر  ،نطلب منك اتباع اإلرشادات)
بعد إضافة الشعار  ،يرجى إرساله إلينا للموافقة – defi.Israel@gmail.com

*لرؤساء السلطات  /للرؤساء التنفيذيين للشركات
منشور شخصي من قبل رئيس البلدية  /للرؤساء التنفيذيين للمؤسسة للتوزيع على
الشبكات االجتماعية  -للمشاركة يوم الثالثاء ,22.2 ,الساعة  12:00تماما☺
فحوى:
كما هو معلوم لديكم ،أنا لست طبيبًا ،لكن أنا وأنتم قادرون على إنقاذ األرواح!!
في هذا اليوم /سكان  Xيعيرون االنتباه – جهاز تنظيم ضربات القلب ينقذ الحياة!
لتفاصيل أخرى يمكنكم الدخول للرابط Israeldefi.org

#انتباه #لست طبيب_ولكن_استطيع_انقاذ_حياة
#שמים_לב #לא_רופא_אבל_יכול_להציל_חיים #איפה_דפי
@defi.day.Israel

أضف التصميم التالي مع صورة
رئيس البلدية  /الرئيس التنفيذي في المكان المحدد
ראו דוגמה .קישור לתבנית (גבר)
קישור לתבנית (אישה)

إذن متى سنبدأ?
15.2.22
تحميل التصميمات المرسلة على الشاشات واللوحات اإلعالنية المختلفة حتى تاريخ 22.2.22
ارسال بريد الكتروني للموظفين
ظهرا
 22.2.22الساعة 12:00
ً
تصميم للسلطة/الشركة مع إضافة بتصميم الحملة +بوست شخصي لرئيس البلدية/الرئيس التنفيذي مع التصميم المالئم
نحافظ على التصميم
#انتباه #لست طبيب_ولكن_استطيع_انقاذ_حياة
وال ننسى התיוג @defi.day.Israel
וההשטאגים #שמים_לב #לא_רופא_אבל_יכול_להציל_חיים #איפה_דפי

تريدون معرفة المزيد
ر
شح واسع للمهتمي

عن الحملة
المبادرة االجتماعية "שמים לב" ,تم تأسيس الفكرة من قصتها الشخصية للسيدة ليهي كورن ،بعد اصابة ابيها دافيد بسكتة قلبية خالل
العمل ،ولم يتم توصيله بجهاز تنظيم ضربات القلب بالرغم من تواجده بجانبه .بالتعاون مع مركز السلطات المحلية ،مفعال هبايس ،جمعية
أطباء القلب في إسرائيل ،تطبيق "איפה דפי?" وفرق اإلنقاذ في اسرائيل– خرجت للنور حملة لرفع الوعي حول أجهزة تنظيم ضربات
القلب.
 22.2.2022هو يوم قطري لرفع الوعي حول أهمية أجهزة تنظيم ضربات القلب .حيث سيكون هناك نشاط مجتمعي وطني ،من أجل
تقليص المخاوف بشأن استخدام جهاز مزيل الرجفان ،وبالتالي زيادة عدد االستخدامات في البلد وإنقاذ األرواح.
رؤيا
رفع الوعي لدى الجمهور العام والمسؤولية الشخصية لتحديد واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حالة السكتة القلبية في الحيز العام :معرفة
المكان لجهاز تنظيم ضربات القلب ومعرفة كيفية االستعمال وقت الحاجة بدون تردد او خوف وذلك من اجل امل اكثر في الحياة من وقت
توقف القلب عن النبض وحتى إعطائه ضربة كهرباء.

.

المشكلة
في دولة إسرائيل ما يقارب  8000-حالة موت بسبب السكتة القلبية ،منها  50%تحدث خارج المستشفيات .وتعتبر المسبب الثاني للموت
في إسرائيل
في حالة وقوع سكتة قلبية ،يتوقف القلب عن الخفقان بصورة منتظمة مما يؤدي الى نقص في تدفق الدم واالوكسجين ألعضاء الجسم.
السبيل الوحيد إلعادة انتظام دقات القلب هي عن طريق ضربة كهرباء ،حيث ان العامل الوحيد والمهم في انقاذ حياة المصاب هي سرعة
إعطاء اإلسعاف االولي الالزم – بزيادة كل دقيقة تقل فرصة إعادة معدل ضربات القلب إلى المعدل الطبيعي بحوالي  ,٪10لذلك لدينا في
الواقع بضع دقائق فقط إلعطاء شخص ما ضربة كهربائية .تشير الدراسات إلى أنه بعد  4دقائق ،قد يبدأ تلف الدماغ بسبب نقص في
تدفق األكسجين إلى الدماغ .بالنظر إلى أهمية الوقت ،فقد وجد أن المارة لهم األهمية المضاعفة في اإلنقاذ رغم كفاءة طواقم اإلنقاذ
سنة  2008شرع قانون "قانون أجهزة تنظيم ضربات القلب" في الحيز العام وتم وضع عشرات اآلالف من األجهزة فيه .على الرغم من
ذلك ،فإن الوعي العام بشأن بساطة استخدام الجهاز منخفض ويبلغ عدد االستخدامات سنويًا بضع عشرات ،نسبة النجاة في إسرائيل في
حالة السكتة القلبية في المجتمع هي  ٪6فقط رقم أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يبلغ حوالي  ،٪10وفي بعض الدول المتقدمة تصل
إلى حوالي .٪21
اهداف الحملة
رفع معدل النجاة من السكتة القلبية المفاجئة خارج المستشفى في إسرائيل من  ٪6حتى  %10فوق المتوسط لدول  . OECDوتقليل عدد
اإلصابات الجهاز العصبي عند الناجين.

اهداف الحملة
• تحسين إمكانية الوصول للجهاز - AEDضمان التوفير الفوري ألجهزة  AEDلكل عابر سبيل في أي مكان وزمان.
• رفع الوعي في الحيز العام لبساطة استخدام األجهزة وأهميتها:
• االلمام بمكان الجهاز ونشره للجمهور حين احتياجه.
• التعرف السريع على الموقف الذي يجب استخدام الجهاز فيه وتقصير الوقت حتى يتم استدعاء طواقم اإلنقاذ.
• إزالة الحواجز النفسية المتعلقة بسالمة استخدام الجهاز :جهاز آمن للغاية ،ال يتطلب تدريبًا أو معرفة مسبقة وتلقائية في إدارة الموقف
بتعليمات واضحة باللغة العبرية.

المهام
•حملة إعالمية -نداء لضرورة زيادة الوعي والدعوة إلى العمل من قبل الجمهور العام

•يوم قطري  – 22.2نروج لليوم القطري في األنشطة ولإلرشادات للجمهور العام.
• ال تقتصر الحملة على اليوم القطري ،ولكن يجب تخصيص مساحات إعالنية محلية لهذا الغرض ،أي أن بيان التاريخ على الالفتات سيتم
فقط في أماكن محددة وليس ضمن تصميمات الحملة اإلعالمية.
• فعاليات للمدى البعيد:

• تخصيص يوم توعية من كل عام
• تشكيل مجموعة ضغط لتعديل القانون بموجبه تحديد الية للتسجيل والتنفيذ

نشكركم على التعاون

