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  غرق شدگی 

  عالئم غرق شدگی 

فردي که در حال غرق شدن است عالئم وحشت را نشان داده و با حرکات دست کمک می خواهد و نمی تواند روي  ●
 . آب بماند

 . لب ها و گوشها خاکستري می شوند ●

 . پوست بدن سرد و بی رنگ ●

 به دلیل خوردن مقادیر آب ورم شکم  ●

 تهوع و استفراغ  ●

 خفگی ●

 ژي و ناآگاهی لتار ●

 عدم تنفس ●

 خلط صورتی و کف آلود سرفه همراه با ●

 درد قفسه سینه ●

 قراريبی ●

  

  علل غرق شدگی 
 عدم توانایی شنا کردن ●

 طوفانی بودن دریا ●

 افتادن در آب به دلیل شکستگی یخ ●

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

  

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

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

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

 . آب سرد می تواند منجر  به افت دماي بدن بیمار شود ●
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اگر دوره غریق نجات دیده اید می توانید جهت نجات غریق وارد آب شوید، در غیـر ایـن صـورت احتمـال وقـوع       ●
 . آسیب به خود شما بیشتر خواهد بود

ت که براي رسیدن به غریق شنا کنید، جلیقه نجات بپوشید و وارد آب شوید، غریق را از پشـت بغـل   اگر نیاز اس ●
 . سعی کنید او را آرام نمایید زیرا غریق متشنج می تواند شما را غرق کند. کرده و به او نزدیک شوید

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

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

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

 . 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 ●

 . کنید هاي سرد و خیس را خارجلباس ●

 . مصدوم را با پتو بپوشانید ●

  

  ارزیابی اولیه 

سـتون فقـرات را در   . تعیـین مـی کنـیم     در ارزیـابی اولیـه بـا بررسـی وضـعیت بیمـار وضـعیت هوشـیاري وي را        

ممکـن  . ثابت و بی حرکـت کنیـد توجـه خـاص بـه راه هـوایی و تـنفس بیمـار داشـته باشـید           ،صورت احتمال آسیب

وضعیت هوشـیاري مصـدوم روي دهـد یـا  فـک و زبـان شـل شـده، بـه عقـب افتـاده و راه            است تغییرات شدید در 

بیمـار قـادر    ،واکـنش عـق زدن یـا سـرفه وجـود نـدارد      در ایـن وضـعیت     از آنجاکـه  هوایی را مسدود کند همچنـین 

  .نگهداشتن راه هوایی از ترشحات، خون و مواد استفراغی نیست به تمیز

ـ کـافی باشـد بنـابراین بـراي انجـام تهویـه       ممکن است تعداد وعمق تـنفس نـا    همـه  . ا فشـار مثبـت آمـاده باشـید     ب

بیمــاران دچــار تغییــر وضــعیت هوشــیاري بایــد تحــت درمــان بــا اکســیژن بــا فشــار بــاال قــرار گیرنــد زیــرا کــه   
  .اطمینان از تأمین اکسیژن کافی براي مغز در حفظ یا برقراري مجدد هوشیاري مهم است

  

 . آغاز نمائید   ABC یابی بیمار را براساس اصولدرصورت قطع تنفس ارز 

ir wayA  راه هوایی:  
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به دهان و بینی بیمار ، تنفس بیمار را از طریق شنیدن صداي آن و لمس بازدم بیمار روي گونه  با نزدیک کردن صورت خود

  .ثانیه بررسی کنید 10خود و دیدن حرکات تنفسی قفسه سینه براي 

اسـتفراغ شـده، دنـدان جـدا شـده از فـک ، دنـدان         در صورت غیر طبیعی بودن تنفس، دهان وي را از نظر وجود غذا، مـواد 

  .و یا هر شیء خارجی دیگر بررسی نموده و در صورت وجود آنها را خارج کنیدمصنوعی 

reathingB  تنفس:  

                                                                     

  .اگر بیمار هنوز تنفس ندارد باید فوراً تنفس مصنوعی را آغاز نمائید ،در صورت اطمینان از باز بودن راه هوایی

  

  

تنفس بیمار را از طریق شنیدن 
صداي آن و دیدن حرکات قفسه 

  سینه کنترل می کنیم

تـنفس   اگر بیمار تـنفس نداشـت سـریعاً    
 را آغاز کنید دهان به دهان

 مصدومبراي بررسی گردش خون 
 کنید نبض کاروتید را پیدا
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irculationC   گردش خون                            :  

بدین منظور با دو انگشت میانی و نشانه خـود  . از طریق بررسی نبض شریان کاروتید، گردش خون بیمار را ارزیابی نمائید

برجستگی غضروف تیروئید را در گردن بیمار لمس کنید، سپس انگشتان خود را آهسته به طرف گوش بیمار بلغزانید تا در 

وي ری –ثانیه موفق به یافتن آن نشدید الزم است که احیاي قلبی  10اگر طی .شکاف باریکی نبض شریان کاروتید را پیدا کنید

    .را آغاز کنید

  Cardio pulmonary resuscitation ریوي  –احیاي قلبی:  

  :باز کردن راه هوایی 

چنانچه احتمال آسیب مهره هاي گردنی مطرح نمی باشد در حالی که بیمار به پشت خوابیده با کف یکدست پیشانی را           

اگـر بیمـار بیهـوش و در حـال     . عقب بکشید و همزمان با انگشتان دست دیگر که زیر چانه بیمار است چانـه را بـاال بکشـید    

ح نمی باشد او را به یک طرف برگردانده ، دهانش را باز و ترشـحاتش را پـاك   استفراغ است و آسیب مهره هاي گردنی مطر

 .نمائید

این  مانور را  بدون حرکت دادن سر فقط بـا بـاال کشـیدن چانـه      بایستمیدر صورت احتمال وجود آسیب مهره هاي گردنی 

  . انجام داد

     

  

  چانه باال جهت باز نمودن –مانور سر عقب 

  د مصدوم انجام  می شودراه هوایی فر 
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  :                             تنفس مصنوعی 

براي انجام تنفس دهان به دهان، سر بیمار را به عقب خم نمائید به طوري که دهان او کمی باز شود، با انگشتان دسـتی کـه   

ن را بر روي دهان بیمار قـرار داده  روي سر بیمار است سوراخ هاي بینی را مسدود کرده و بعد از انجام یک دم عمیق دهانتا

ثانیه هـوا را    5/1الی 1به طوري که لبهاي شما دور تا دور لبهاي بیمار را بگیرد و با نیرو ولی به صورت آهسته براي مدت 

د تـا  سوراخ هاي بینی را باز کنی وسرتان را کنار کشیده  ،داخل ریه هاي بیمار بدمید و بعد از مشاهده باال آمدن  قفسه سینه

  .      هواي دمیده شده خارج شود

  :                                                     ماساژ قلبی 

الزم است بیمار روي یک سطح سفت و . چنانچه بیمار عالوه بر ایست تنفسی نبض نیز ندارد باید ماساژ قلبی را شروع کنید

روي قفسه سینه بیمار کنار می زنیم محل مناسب براي ماساژ نیمه تحتانی  ابتدا لباس را از. در حالت خوابیده به پشت باشد

جناغ سینه باالتر از زائده خنجري استخوان جناغ سینه می باشد ، کف دست بایستی عمود بر جناغ و در کمترین تمـاس بـا   

 سانتیمتر 4-5دود به عمق ح بالغین در دنده ها باشد با دستهاي خود به طوري که شانه ها مستقیماً باالي نقطه فشار باشد 

  .فشار وارد نمایید

  . ماساژ را با حرکات روان و آرام انجام دهید و از حرکات جهشی به علت احتمال ایجاد آسیب به دنده ها ، خودداري نمائید 

نبض کاروتید را بـه   تنفس مصنوعی می دهید، ادامه داده و هر چند دقیقه 2ماساژ قلبی  30این عمل را به نحوي که در ازاي 

  .ثانیه  بررسی نمائید و به محض تشخیص آن ماساژ قلبی را قطع نمائید 10مدت 

                                                                       

  

  

در هر ماساژ قفسه سینه باید 
ســانتی متــر فشــرده      5-4

  .شود
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را به یک امدادگر دیگر واگذار کنید یا بر  CPRتا زمانی که بیمار نفس کشیده و نبض پیدا کند یا تیم احیاي پیشرفته برسد یا 

  .را ادامه بدهید CPRاثر خستگی قادر به ادامه کار نباشید، باید 

 
  

  گساالن در بزر پیشگیري از غرق شدگی
 . دیو یا استخر شنا نکن دریاچهدریا، هیچ گاه به تنهایی در . شنا یاد بگیرید ●

 . زمانی که در قایق هستید، جلیقه نجات بپوشید ●

 . قبل از شیرجه، عمق آب را بسنجید ●

 .در عمق بیشتر از این مقدار شیرجه نزنید. متر باشد 5/2حداکثر عمق آب باید  ●

 . را بگذرانید CPRدورة  ●

  

  )اطفال(هاي اولیه در غرق شدگی کمک
در صورتی که نفس مـی کشـد او را بـه پشـت و روي یـک سـطح سـفت و محکـم         . کودك را سریعاً از آب خارج کنید

 ریوي -احیاء قلبی . تماس بگیرد 115اورژانس سریعاً اقدام به تنفس دادن نمایید و از کسی بخواهید که با . بخوابانید

  . را تا رسیدن نیروهاي امدادي ادامه دهید

 : ایی کودكباز کردن راه هو

یک . در صورتی که عالئم تنفس را مشاهده نکردید دهان خود را روي بینی و دهان او قرار داده و دو تنفس بدهید ●
 . مجدد به وي تنفس بدهید .که قفسه سینه باال و سپس پایین برود کنیدثانیه صبر 

در صورت عدم حرکت قفسه سینه، مجدداً تنفس . در صورتی که قفسه سینه حرکت می کند، نبض وي را چک کنید ●
 . بدهید

در اطفـال قسـمت   (دو انگشت خود را روي گردن کودك در نزدیکی حنجره قرار دهید : گیري و بررسی نبضاندازه ●
دارد هر سه ثانیـه   در صورتی که نبض وجود. ییدثانیه صبر نما 5.) داخلی بازو بین آرنج و شانه را لمس نمایید

تنفس دادن را تا وقتی کـه کـودك   . هر دقیقه نبض را چک کنید ) بیست تنفس در دقیقه( .دك بدهیدیک تنفس به کو
 . توانایی نفس کشیدن پیدا نکرده، ادامه دهید

 : در صورتی که نبض را پیدا نکردید  ●

دو انگشت خود را در مرکز این خط بگذارید . سینه بکشید بین دو نوكی یک خط فرضی افق: زیر یک سال  شیرخواران

  . تا عمق یک سانتی متر انگشتان را فشار دهید
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را در همان جا قرار داده و ) جوانان و بزرگساالن هر دو دست در(انتهاي کف یک دستتان : کودکان یک ساله و یا بزرگتر 

  . بدهید فشار به عمق دو سانتیمتر

این سیکل را تا وقتی که نبض . تنفس بدهید دوکودك را با دست گرفته، دهانتان را روي دهانش گذاشته و  سپس بینی

  . کودك را حس کرده و یا نیروي کمکی برسد ادامه دهید

  

  

  

  

  

 : کاندپیشگیري از غرق شدگی در کو

 . هیچگاه کودکان را در کنار ساحل تنها نگذارید ●

 .شنا کردن را به کودکان بیاموزید ●

 . که به تنهایی شنا کنند اجازه ندهید  ●

 . کودکان داخل قایق و نزدیک ساحل باید جلیقه نجات بپوشند ●

 . خودداري کنیدهمراه با کودکان به آب و دریاي طوفانی  نزدیک شدن از  ●

  .را آغاز نمایید CPRدر حین انتقال غریق به ساحل به او تنفس بدهید و به محض رسیدن به ساحل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ی در گروه هاي سنی مختلفمصنوع تنفس انجام به نهیس قفسه فشردن نسبت

  2به  30: بزرگساالن  يبرا -
  2به  30: ايي افراد حرفهنفر کی اءیاح در: ان رخواریش و انکودک يبرا -
  1 به 3: شده متولد تازه نوزاد يبرا -
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