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  غرق شدگی

   .یا مایعات دیگریا غوطه ور شدن در آب ت از قطع تنفس درنتیجه فرو رفتن غرق شدگی عبارت اس

  :وضعیت غرق شدگی در جهان

ر اثر غرق شدگی جان در سراسر دنیا دنفر  388000 ، 2004در سال سازمان بهداشت جهانی، هاي بر طبق برآورد بار بیماري 
درصداز کل  7، ناشی از حوادث غیر عمديق شدگی به عنوان سومین عامل مرگ ، به طوري که غراند خود را از دست داده

است که غرق شدگی به عنوان یک آن آمار و ارقام فوق نشان دهنده .را به خود اختصاص داده است به فوتمنجر حوادث
  .معضل مهم سالمت در جهان مطرح است

Ø  از مرگ هاي ناشـی از غرق شدگی در کشورهاي با درآمد کم و متوسط اتفاق می افتـد% 96در حدود.  
Ø  برابر بیشتر از استرالیا و آمریکاست 8آفریقا میزان مرگ ناشی از غرق شدگی در. 

Ø  از غرق شدگی ها درمنطقه اقیانوس آرام غربی و جنوب شرق آسیا اتفاق می افتد%  60بیشتر از . 

  :وضعیت غرق شدگی در ایران 

غرق  ، بر اساس آخرین گزارشات. ددر ایران نیز غرق شدگی به عنوان یک مشکل مهم سالمت محسوب می گرد   
آخرین آمار ثبت غرق شدگی در سواحل دریاي  .را به خود اختصاص میدهددرصد از کل حوادث 1/0ی در ایران گشد
گروه .می باشد 1391سال شش ماهه اول مورد غرق شدگی در  319 خلیج فارس و دریاي عمان حاکی از رخداد خزر،
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 مردان از مصدومین درصد 78 .اختصاص می دهددرصد بیشترین تعداد موارد غرق شدگی را به خود 21با  20- 24سنی 
 .است افتاده اتفاق محدوده خارج از طرح سالمسازيدر  مورد 224مورد حادثه 319از  .بودندزنان  درصد 22و 

  :عوامل خطر

مطالعات در رابطه با غرق شدگی به این .آگاهی از عوامل خطر پیش نیاز مهمی براي پیشگیري موثر از غرق شدگی است    
  .نکته اشاره میکند که در کشورهایی که مردم کنار آبهاي باز زندگی می کنند بیشتر در معرض خطر غرق شدگی قرار دارند

Ø سن  

 1- 4گروه سنـی  ،سـال 15در بین کودکان زیر . سن به عنوان یکی از مهمترین عوامل خطر در غرق شدگی مطرح است 
عمدتا مربوط به غرق شدگی در این سن .محسوب میشود شدگیدر معرض خطر غرق  سال به عنوان پرخطرترین گروه

سال در چین و  1-14بر طبق آخرین گزارشات غرق شدگی عامل اصلی مرگ در کودکان .است والدین کوتاهی در نظارت
افزایش خطر در سن نوجوانی ممکن است به دالیل کاهش  .دومین علت مرگ در این گروه سنی در امریکا به شمار میرود

   .معرض آبهاي باز در زمان کار یا فراغت باشددر  قرارگرفتنافزایش خطرپذیري و  مراقبت، افزایش استقالل،

Ø جنس  

غرق میزان بیشترین  احتماالً مطالعات نشان می دهد که .میزان غرق شدگی در مردان دو برابر زنان گزارش شده است
آنها رفتارهاي  یا نسبت به زن ها بیشتر در کنار آب هاي باز استشدگی در مردان مربوط به این است که محل کار مردها 

  .ي مانند تنها شنا کردن، مصرف الکل قبل از شنا، قایق سواري و شنا کردن در شب را از خود نشان میدهندبیشترپرخطر

Ø مصرف الکل  

 50تا  25استفاده از الکل حدود  .خصوصاً در نوجوانان بسیار دیده میشودمخاطره آمیز، در موارد غرق شدگی  رفتارهاي
  .درصد با مرگهاي وابسته به تفریحات آبی در بین نوجوانان و جوانان مرتبط است

Ø  وضعیت اجتماعی  

در برخی کشورهاي با درآمد کم و (مرگ ناشی از غرق شدگی در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهري  يباال میزان
نتایج مطالعات در کشورهایی با سطح درآمد پایین و متوسط مانند چین و  .شود به دسترسی به آب نسبت داده می) متوسط

  .میزان غرق شدگی بیشتري دارند هاشهر ودکان ساکنکاوگاندا و بنگالدش نشان میدهد که کودکان روستایی نسبت به 

Ø فقدان تجهیزات ایمنی  

 .محسوب می گرددخطرساز  نیز از عواملحمل و نقل آبی  وسایلفقدان تجهیزات ایمنی قابل استفاده یا در دسترس در 
گذشته .همه کشتی ها چه حمل و نقل چه تفریحی ضروري است دراستفاده از وسایل شناورکننده مانند جلیقه نجات، 

  .وسایل شناورکننده، تعمیر و نگهداري ضعیف چنین تجهیزاتی عامل خطر مضاعفی خواهد بود فقداناز 
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Ø اقلیت هاي قومی  

  ..پوست نشان داده انددر آمریکا، اقلیت هاي قومی میزان باالتري از غرق شدگی را در مقایسه با همتایان سفید 

Ø قایق ها و کشتی هاي غیر ایمن 

این حوادث شمار مشخصی .رخ میدهددر نتیجه حمل و نقل در قایق هاي کوچک و غیرایمن و با ازدحام حوادثی ساالنه 
ونی قایق گمد پایین واژآدر کشورهایی با سطح درمتاسفانه .از مرگهاي ناشی از غرق شدگی را به خود اختصاص می دهد

  .به حساب می آید رودخانه خصوصاً در فصل هاي بارانی یا هنگام تعطیالت موضوعی پیش پا افتادههنگام عبور از 

Ø صرع  

... و صرع در افزایش خطر مرگ ناشی از غرق شدگی در همه منابع آبی شامل حمام، استخر، دریاچه ها ابتال به بیماري 
  .شناخته شده استموثر 

  راهبرد هاي پیشگیري از غرق شدگی

راهبرد هاي پیشگیرانه در موارد غرق شدگی نیاز به رویکردي کلی بر اساس الگوي مشاهده شده از غرق شدگی در ارائه 
  .مرگ هاي ناشی از غرق شدگی قابل پیشگیري می باشند اکثربا تالش در اجراي مداخالت ایمن،  .محل رخداد حادثه دارد

Ø و محیطی اقدامات مهندسی  

توسعه و پیاده سازي  .ر می باشدـحذف عوامل خط دگی، متدهاي مهندسی برايــشموثرترین راه پیشگیري از غرق 
جامعه می تواند از حجم آبهاي روان مورد استفاده براي شرب و  افراد سیستم هاي آب لوله کشی قابل دسترس براي

، خالی نگه پروژه هاي عمرانی زهکشی  گودالها، چاههاي ساختمانهاي نیمه کاره، ،عالوه بر این موارد .استحمام  بکاهد
سطل ها و وارونه قرار دادن آنها، نصب درپوش براي چاهها، تاسیس مراکز تفریحی ایمن براي شنا نیز از وان ها و داشتن 

  .در پیشگیري از غرق شدگی بسیار موثرندجمله مواردي هستند که 

Ø استانداردها و مقررات  

در کشورهاي پیشرفته . اتژي در پیشگیري از حوادث نقش بسزایی داشته باشدقانون و اعمال آن میتواند به عنوان یک استر
چشمگیري در پیشگیري از غرق شدگی به خصوص در اجباري کردن قانون نصب حفاظ هاي چهار طرفه در استخرها تاثیر 

همچنین داشتن تجهیزات ایمنی شخصی مانند جلیقه نجات استاندارد در کودکان و شنا آموزان و نیز  .کودکان داشته است
تهیه وسایل ایمنی براي تمام سرنشینان قایق هاي تفریحی و کشتی ها میتواند در صورت بروز حوادث احتمالی بسیار پر 

  . اهمیت باشد

Ø توسعه آموزش و مهارت ها  

بررسی ها نشان میدهد که افزایش مهارت شنا . شگیري از غرق شدگی  آموزش شنا می باشدیکی از روشهاي ممکن براي پی
آموزش والدین و مراقبین در مورد خطرات احتمالی  .می تواند به عنوان یک عامل حفاظتی حتی در کودکان مطرح باشد 
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بیشتر  ی نسبت به خطر ندارنددرك صحیحکودکانی که . ستگرش کودکان در مورد خطرادر ایجاد نغرق شدن گام موثري 
  . در معرض خطر غرق شدگی قرار دارند

Ø مدیریت غرق شدگی  

زود از آب  را حتی اگر فردي. صدمات ناشی از غرق شدگی  به دنبال عدم توانایی فرد در تنفس و کمبود اکسیژن بروز میکند
بروز عوارض . اتفاق بیفتدبراي او مغزي شدید ممکن است مجموعه اي از عوارض تنفسی تا آسیب دیدگی هاي  خارج کنند

بنابراین راهکار مهم پیشگیري از غرق شدگی براي تمامی گروههاي  .بعد از نجات یافتن استمغزي و روانی مهمترین عارضه 
   .سنی، آموزش مهارت هاي احیا می باشد

  عالئم غرق شدگی 
کات دست کمک می خواهد و نمی تواند روي آب فردي که در حال غرق شدن است عالئم وحشت را نشان داده و با حر ●

 . بماند

 . لب ها و گوشها خاکستري می شوند ●

 . پوست بدن سرد و بی رنگ ●

 ورم شکم به دلیل خوردن مقادیر آب  ●

 تهوع و استفراغ  ●

 خفگی ●

 ژي و ناآگاهی لتار ●

 عدم تنفس ●

 سرفه همراه با خلط صورتی و کف آلود ●

 درد قفسه سینه ●

  قراريبی ●

  علل غرق شدگی 
 عدم توانایی شنا کردن ●

 افتادن در آب به دلیل شکستگی یخ ●

 شیرجه زدن شنا کردن وضربه خوردن و آسیب دیدن در حین  ●

 طوفانی بودن دریا ●

 توجه به جریانهاي شکافندهعدم   ●

باید دوباره  این حجم وسیع از آب می. کنند امواج دریا با حرکت به سمت ساحل همواره حجم زیادي از آب را به طرف خشکی منتقل می
هایی به طرف  راهه بینی، درون آب دریا آب به داخل دریا برگردد و براي این منظور در نقاطی از ساحل، به صورت تقریباً غیر قابل پیش

این جریانها . یابد جریان می) یعنی از سمت ساحل به سمت دریا(شود که در آن آب با سرعت زیادي بر خالف جهت امواج  دریا ایجاد می
شود که  ، یا جریانهاي مرگبار گفته می)Rip Currents(امالً از امواج آب متفاوت بوده و به آنها جریانهاي ساحلی، جریانهاي شکافنده ک

  .آورند ، تلفات جانی بسیاري را به بار میبویژه در سواحل دریاي خزردر بسیاري نقاط جهان و 
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دسته این بادبزن . باشد جریان شکافنده از باال شبیه یک بادبزن دستی است که دسته آن به سمت ساحل و دهانه آن به سمت دریا می
نظر از اینکه شناگر چقدر شنا بلد است یا چقدر توان جسمی دارد، عمالً برگشت وي به سمت ساحل را  بیشترین قدرت را دارد و صرف

براي درك بهتري از قدرت این جریان باید گفت که سرعت این جریان . کشاند سریعاً با خود به داخل دریا میغیر ممکن ساخته، او را 
تواند بر خالف آن شنا  معموالً از رکورد سرعت شناي المپیک نیز باالتر است؛ بدین معنی که حتی بهترین قهرمان شناي المپیک نیز نمی

گاهی فقط (متر و طول آن به داخل دریا بسیار متفاوت است  60تا بیش از  3شکافنده بین عرض جریان . کرده و به طرف ساحل برگردد
ها متر به داخل  گاهی نیز تا ده و دهد بوده در ناحیۀ شکسته شدن امواج یا همان محلی که موج فرو ریخته و کف سفید رنگ تشکیل می

  ).شود دریا کشیده می
  

  
  
در بسیاري موارد دیده شده که افراد بسیاري در دریا مشغول شنا . تشخیص زمان تشکیل جریان شکافنده براي افراد عادي دشوار است

سروصدا غرق  رسد، اما در همین بین یک نفر در میان جریان شکافنده به سادگی و بی کردن بوده، همه چیز عادي و خوشآیند به نظر می
اج است، احتمال تشکیل . افنده الزاماً مختص دریاهاي طوفانی و مناطق پرخطر نیستلذا جریان شک. شود می مواقعی که دریا مو
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لذا در این شرایط نباید وارد آب دریا شد و بهترین کار این است که شنا را به زمانی دیگر موکول . هاي شکافنده بسیار زیاد است جریان
توانند رخ  ها می ها و اقیانوس داشته باشید که جریانهاي شکافنده در تمام دریاها، دریاچهتوجه . هاي ساحل لذت برد کرد و از زیبایی

 :هاي شکافنده عبارتند از هاي قابل رؤیت جریان برخی نشانه. دهند
  .آب در محل جریان شکافنده آرام و بدون موج است -
   .رنگ آب در محل جریان شکافنده با بقیه نقاط تفاوت دارد -
  .کنند آب کف آلود، خزه یا زباله در محل جریان شکافنده به سمت دریا حرکت می خطی از -
  .شوند آیند، در محل جریان شکافنده دچار شکست می امواجی که به سمت ساحل می -
نوك . دارداي عالیمی شبیه اشکال هاللی وجود  در ساحل ماسه. اي است در بسیاري از نقاط در سواحل گیالن و مازندران ساحل ماسه -

  .هالل جایی است که جریان شکافنده تشکیل می شود
  

  
  
  

 :روش فرار از جریان شکافنده
دوم اینکه هرگز، هرگز و هرگز بر خالف جریان . چنانچه درون یک جریان شکافنده گرفتار شدید، نخست آرامش خود را حفظ کنید

این اقدام مرگبار منجر به خسته شدن کامل شناگر شده و شناگر از رمق افتاده به راحتی غرق . شکافنده و به سمت ساحل شنا نکنید
  :اکنون دو گزینه پیش روي شماست .روي آب نگاه داریدعوض خود را بر در . خواهد شد

    
  :اگر توان بدنی باالیی براي شنا دارید   -1

شکل (به صورت موازي با ساحل حرکت کرده و از مسیر جریان کامالً خارج شوید و سپس به صورت مورب به سمت ساحل برگردید  - الف
  ).زیر را ببینید

در اعماق زیرین آب، جریان شکافنده قدرت کمتري . شکافنده، موازي با ساحل در عمق آب شنا کنیدیا اینکه براي خروج از جریان  -ب
توان به این طریق از مسیر جریان فرار کرده، آنگاه از آب عمیق به آرامی و به صورت مورب به سطح بازگشت و به صورت  لذا می. دارد

  .باشد وانایی حبس نسبتاً طوالنی تنفس میدقت کنید که این روش نیازمند ت. مورب به ساحل برگشت
    

  :اگر توان بدنی معمولی دارید  -2
در . دهد معموالً جریان پس از طی چندین متر تا چند ده متر، قدرت خود را از دست می. هم جهت با جریان به سمت دریا حرکت کنید

چندین متر و دور شدن از جریان، ابتدا نفس بگیرید، سپس  توانید با صورت موازي با ساحل از جریان فرار کرده و پس از طی اینجا می
الزم به ذکر است که معموالً دریا در خارج ناحیه شکست امواج . تقاضاي کمک کنید و بعد به صورت مورب به سمت ساحل برگردید

شود، و این ناحیه براي  می اي است که موج در آنجا فرو ریخته و به رنگ کف سفید دیده ناحیه شکست امواج، ناحیه. تر است آرام
بنابراین شناگري که بتواند خود را در در خارج ناحیه شکست امواج روي سطح آب نگاه دارد، از جریان . شناکردن مناسب نیست

  ).البته به طور کلی فاصله گرفتن زیاد از ساحل براي بیشتر شناگران به هیچ وجه قابل توصیه نیست(شکافنده در امان خواهد بود 
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 :چند توصیھ مھم
اگر شما یا عزیزانتان هنوز . تواند حتی جان شناگران بسیار ماهر را به خطر اندازد جریان شکافنده معموالً بسیار قوي بوده و به راحتی می

شتن خود بر روي اید، اگر به توان بدنی خود براي شنا کردن در دریاي مواج و فنون شناور نگه دا شنا در دریا را کاملِ کامل فرا نگرفته
یا الاقل در همان لبۀ دریا از خنکی آب لذت ببرید، و دچار دردسرهاي . موج اطمینان ندارید، بهترین کار این است که در دریا شنا نکنید

د که با اي وجود دار هاي ماسه پشته) به ویژه از آستارا تا نکا(در بستر آب سواحل دریاي خزر    .ناپذیر نگردید فوق و مصیبتهاي جبران
جایی، عمق آب شدیداً افزایش  ولی با فقط اندکی جابه. عمقی حضور داریم شود که در ناحیه کم ایستادن بر روي آنها چنین تصور می

در برخی مناطق . کنند اي ناپایدار بوده و گاهی زیر پاي فرد فرو ریخته و او را در عمق زیاد آب گرفتار می هاي ماسه یابد؛ ضمناً پشته می
این حالت مشابه این است که بر روي لبۀ کوهی حرکت کنید که با یک قدم به جلو، زیر . شود ز عمق آب به صورت ناگهانی زیاد مینی

  .دهد به همین راحتی جان خود را از دست می   تواند به عقب برگردد و فردي که شنا بلد نباشد، دیگر نمی. اي پدیدار شود پایتان دره
هاي آب و فاضالب آنها، در  خزر در چند سال اخیر موجب شده که بسیاري از ساختمانها و تأسیسات ساحلی، و چاهباال آمدن آب دریاي 

در سواحلی که پاکسازي صورت نگرفته، شناگر در هنگام شیرجه ممکن است با اشیاء چوبی و فلزي و . زیر آب ساحل مدفون شوند
  .توانند شناگران را به داخل خود بمکند هاي آب و فاضالب می ضمناً چاه. سنگی به جاي مانده از این ساختمانها برخورد کند

  :کمک هاي اولیه
 ) تماس بگیرید 115با اورژانس . (ضمن حفظ خونسردي، هر چه سریعتر درخواست کمک کنید ●

در غیر این صورت طنـاب و یـا چـوبی درون آب    . در صورت امکان با حفظ ایمنی خود، دست فرد غرق شده را بگیرید ●
 . بیندازید تا او را بیرون بکشید

چوب و یا قایق را در کنار قربانی قرار داده از کشیدن بیمار به داخل قایق خودداري کنید، زیرا احتمال برگشت قایق و  ●
 . در داخل آب وجود دارد افتادن هر دوي شما

 . آب سرد می تواند منجر  به افت دماي بدن بیمار شود ●

اگر دوره غریق نجات دیده اید می توانید جهت نجات غریق وارد آب شوید، در غیر این صورت احتمال وقوع آسیب به  ●
 . خود شما بیشتر خواهد بود
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ت بپوشید و وارد آب شوید، غریق را از پشت بغل کرده و اگر نیاز است که براي رسیدن به غریق شنا کنید، جلیقه نجا ●
 . سعی کنید او را آرام نمایید زیرا غریق متشنج می تواند شما را غرق کند. به او نزدیک شوید

اگر تصور می کنید که ستون مهره وي آسیب دیده، دستتان را زیرچانه وي قرار داده و صورت او را باال بگیرید به گونه  ●
 . گردن و بدن در یک راستا باشداي که سر، 

 . بهترین راه براي نجات غریق قرار دادن وي بر روي یک تخته شناور است ●

احتمال آسیب به سر و (حرکت نگاه دارید زمانی که غریق را از آب بیرون کشیدید، سر و گردن او را حمایت کرده و بی ●
 ).گردن بسیار زیاد است

 . به او تنفس دهان به دهان بدهید ●

 . احیاء قلبی ـ ریوي را در صورت عدم وجود نبض آغاز نمایید ●

 . سپس او را به پهلوي چپ بخوابانید ●

 . حرکت نگاه داریددر صورت امکان او را بی ●

 . در صورتی که مصدوم استفراغ کرد، دهان او را پاك نمایید ●

 . هاي سرد و خیس را خارج کنیدلباس ●

  . مصدوم را با پتو بپوشانید ●
  

  گیرينتیجه 

مطالعات اخیر نشان  میدهد  .است ویژه ايکه نیازمند توجه است  مطرح مشکل بهداشت عمومی به عنوان یک  رق شدگیغ
ومین علت مرگ ناشی از ستوجه به این نکته که غرق شدگی . غرق شدگی بسیار بزرگتر از برآورد جهانی است آمار که

اقدامات پیشگیري کننده را بسیار با اهمیت  ،در برخی کشورها استحوادث غیر عمدي در جهان و اولین علت مرگ کودکان 
نسبت به حوادث و آسیب هایی که مورد غفلت و کوتاهی قرار گرفته اند دقت سیاستگزاران باید  .و ارزشمند می کند
  .بیشتري داشته باشند

  کالم آخر

Ø در ساعات حضور غریق نجات شنا کنید و فقط در طرح هاي سالمسازي.  
Ø  کودکان را کنار آب رها نکنیدحتی براي لحظه اي هم.  
Ø  توجه نمایید...) و بنر، پرچم، تابلو(به عالئم هشدار دهنده.  
Ø  جلیقه نجات بپوشیدحتما ... درهنگام استفاده از قایق، جت اسکی و.  
Ø قبل از شیرجه عمق آب را بسنجید.  
Ø  در آب توجه کنیدو مرگبار به جریانهاي شکافنده.  
Ø یدشود بپرهیز می هاي خطرناك که باعث بر هم خوردن تعادل از شوخی هنگام شنا.  
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