موضوع العدد

انواع احلوادث البحرية وسبل الوقاية منها
سحب التيار احد السباحني عليه عدم الذعر والسباحة بشكل موازي
للشاطئ حتى يشعر بعدم سحب التيار له ثم يعود الى الشاطئ.

السقوط واالنزالق

زياد حلبي
رئيس اجلمعية اللبنانية للوقاية
من االصابات الرياضية (السيب)

ان شاطئ البحر الصخري وضفاف االنهر وخصوصا برك السباحة هي
اماكن تكثر فيها حوادث السقوط ،وبالتالي التعرض لالذى والرضوض
والكسور نتجية الطحالب التي تنمو في االماكن الرطبة .وتكمن
الوقاية في زيادة انتباه االشخاص الى اماكن سيرهم وانتعال احذية
مناسبة عند السباحة على الشواطئ الصخرية.

ما يقارب املئة شخص تقريباً هو عدد االشخاص الذين ميوتون سنوياً القفز في املياه (الشك)
نتيجة احلوادث البحرية وبغياب االحصاءات الرسمية ،تبقى هذه االرقام
غير دقيقة ومؤكدة ،إال ان العدد إن تراجع قليالً أو ارتفع فهو كبير لبلد
بحجم لبنان .وإن غياب االحتياطات والرقابة على بعض الشواطئ
واملسابح وعدم معرفة معظم االشخاص بإجراءات السالمة هو
السبب الرئيسي لهذه احلوادث .ونظرا ً الرتفاع عدد احلوادث البحرية
سنويا ً ،انشئت عام  2005في اجلمعية اللبنانية للوقاية من االصابات
الرياضية (السيب) جلنة تعنى بدراسة اسباب احلوادث البحرية وسبل
الوقاية منها.

تتعدد االخطار املائية واسبابها ،اال ان اكثرها شيوعا ً هو الغرق الذي
ايضا َ تتعدد اسبابه ،اال ان نتيجته واحدة.
من االسباب املباشرة للغرق هو التهّ ور والسباحة في البحر الهائج،
خصوصا ً بغياب رقابة رجال االنقاذ املتخصصني ،ومنها ايضا ً السقوط
في املياه عن دون قصد او الوصول الى مياه عميقة اثناء السباحة
في املياه الضحلة .والنصيحة االساسية لتجنب هكذا حوادث هي
ببساطة تعلم السباحة .اال ان هذا ال يعني املبالغة في التهوّرحيث
ان معظم السباحني واكثرهم خبرة عرضة للغرق نتيجة عدة اسباب
منها :التقلصات العضلية والبحر الهائج ،فيبقى عدم التهوّر هو
السبيل الوحيد للسباحة االمنة.

التيارات البحرية

التيار البحري هو من اسباب الغرق األساسية علما ً ان التيار ال يسحب
السباح الى االسفل ،ببساطة ان التيار ناجت عن عدم قدرة االمواج
ّ
القادمة باجتاه الشاطئ من العودة الى البحر بشكل طبيعي ،وذلك
الصطدامها بعوائق قد تكون رملية او صخرية ،فتغير هذه االمواج
اجتاهها و حتفر قنوات تتدفق من خاللها عائدة الى البحر بشكل تيارات
مائية .وكلما زادت االمواج وقويت كلما كان التيار اقوى .لذا عدم
السباجة في البحر الهائج هو من االولويات في جتنّب التيار .وفي حال
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هو من أخطر انواع الرياضات البحرية حيث الشباب يتبارون في
القفز من ارتفاعات مختلفة دون اي مراعاة لعمق املياه ،علما ً ان قفزة
من ارتفاع  5سم عن املاء حتتاج الى عمق مترين لتكون آمنة  .ومن
االصابات الناجتة عن الشك ،الكسور واجلروح .اال ان اخطرها هو كسر

العمود الفقري ما قد يسبب شلالً رباعيا ً .لذا على
محبي هذا النوع من الرياضة معرفة عمق املياه
التي سيتم القفز فيها ومالءمتها لالرتفاع املنوي
القفز منه.

احلروق الشمسية

كثيرون ممن يذهبون اليوم الى البحر الكتساب
اللون البرونزي وتكون النتيجة اسبوعا ً كامالً من
االلم نتيجة احتراق اجللد .ان هذه احلروق هي اقل
اذى مقارنة باالذي املمكن للشمس احداثه حيث من
املمكن ان تسبب حروقا ً بدرجات مختلفة .فالوقاية
من هذه احلــروق تشمل عدم التعرض الشعة
الشمس طويالً ،خصوصا في وقت الذروة أي بني
الساعة  11ظهرا ً والثالثة بعد الظهر واستعمال
الكرميات الواقية بدرجة  15SPFعلى اقل تقدير.
ويجب اعادة دهن الكرمي كل ساعة ونصف على
االقل حيث ان فاعليته تختفي بعد هذه املدة ،مع
التركيز على شرب املياه كل ساعة وإلباس االطفال
قميص قطني بالوان فاحتة التي ترشح من خاللها
االشعة ما حتت احلمراء وحتمي من احلرارة مع االنتباه
الى ان عيون االطفال لغاية سن الثانية عشرة
تكون حساسة اكثر من عيون البالغني ،لذا البد من
استعمال نظارات شمسية حتمل شعار  CEالتي
تضمن امتصاص االشعة ما فوق البنفسجية وما حتت احلمراء.

هبوط احلرارة املفاجئ

يؤدي التعرّض للشمس لوقت طويل الى ارتفاع حرارة اجلسم ،وعند
النزول الى املياه ذات احلرارة الباردة جدا ً يتعرّض اجلسم لصدمة نتيجة
هبوط حرارته بشكل حاد ما يؤدي الى زيادة دقات القلب او فقدان الوعي.
وقد تكون النتيجة في بعض االحيان املوت ،وتتمثل الوقاية بتنبيه
اجلهاز العصبي الى تغيير حرارة اجلسم ،وذلك بوضع قليل من املياه
في محيط الرقبة واالكتاف قبل النزول الى املاء او النزول التدريجي الى
املياه مع محاولة السابح بتبريد اجلزء الغير مغمور باملياه من جسده
بواسطة يديه.

الغوص حتت املاء بواسطة معدات الغوص (سكوبا)

ان رياضة الغوص هي من امتع الهوايات البحرية ،اال انها تخضع
لقوانني علمية دقيقة  .وملعرفتها يحتاج الشخص الى اجراء دورة
على ايدي اخصائيني في مركز غوص مؤهل ،حيث ان هذا املركز ال
يعلّم فقط كيفية التنفس حتت املاء امنا يعلّم ايضا ً اجراءات السالمة
واصول الغوص اآلمن وكيفية مواجهة اي مشكلة حتت املاء دون
التعرّض للخطر واحتساب املدة التي ميكن للغواص البقاء فيها حتت
املاء دون التعرض خلطر زيادة النيتروجني في دمه ،لذا يجب علينا عدم
السماح لشخص غير متخصص في التعليم تعليمنا كيفية الغوص

حيث ان نسبة اخلطر تزداد كثيرا ً في حال جهل اصول الغوص ،وعدم
استعمال املعدات الالزمة ،وعدم احتساب كمية الهواء املناسبة
للغطسات .كما ان اخطر انواع الغوص هو الغوص االفرادي املمنوع
من كل اجلميعات واملؤسسات والنوادي التي تعنى مبوضوع الغوص
عامليا ً ومحليا ً.

لسعات احليوانات البحرية

ابرزها قناديل البحر التي تبدأ باجتياح البحر في اوقات محددة من
الصيف .واملعروف عنها انها تسبّب لسعات مؤذية عند مالمستها
للجسم .واحلل يكمن مبراقبة املياه قبل السباحة والتأكد من عدم
وجود قناديل فيها وعدم مالمستها عند موتها او وجودها خارج
بسمها بعد موتها ،علما ً ان
املياه ،حيث ان هذه احليوانات حتتفظ ّ
السبيل الوحيد لتقليل عدد قناديل البحر هو السماح للسالحف
البحرية بالنمو والتكاثر مجددا ً بعد اختفائها في السنوات االخيرة
نتيجة التلوث والصيد العشوائي ،سيما ان قنديل البحر هو االكل
املفضل للسالحف البحرية .اما في حال التعرّض للسعة قنديل البحر
فيجب فرك مكان اللسعة بالرمل حتى تزول الطبقة اخملاطية ،ثم
فرك االصابة مبادة االمونياك بعد تخفيفها باملاء .اال انه في حال كانت
االصابة بالوجه حيث ال ينصح باستعمال هذه املادة واألستعاضة
عنها ببكربونات الصودا.
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موضوع العدد

الرياضات املائية امليكانيكية

بعض سائقي «الالنشات» والدراجات املائية (جت سكي) يكونون
جاهلني لقوانني قيادتها حيث يستعملون هذه اآلليات في اماكن
تواجد السباحني او في اماكن قريبة من الشاطئ ،وهذا االمر ممنوع
حيث ان القانون يفرض ابتعاد هذه االليات عن الشاطئ مسافة
 500متر وحصر دخولها وخروجها من الشاطئ في اماكن بعيدة عن
السباحني .كما يجب على سائقي هذه االليات ومرافقيهم ارتداء
سترة الصدر( او الطفو) النقاذهم في حال وقوعهم في املاء خصوصا ً
في حالة فقدانهم الوعي .كما يجب على سائق هذه اآلليات ان يكون
لديه إملام باألشارات و األعالم البحرية.

ارشادات وقائية للعائالت

 تعلم السباحة خصوصا ً لالوالد التأكد من معرفة الولد السباحة كل سنة النه من املمكن ان ينسىالسباحة.
 عدم األكل والنزول مباشرة الى املياه عدم تناول الكحول جتنب املزاح املؤذي ( التدافع او محاولة االغراق) عدم السباحة في الليل -عدم السباحة منفردا ً
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 السباحة في اماكن تواجد عمال االنقاذ وضمن االماكن احملددةللسباحة
 عدم السباحة في السدود وفي مصبات االنهار اتباع اجراءات السالمة -عدم السباحة في البحر الهائج

مشروع «الالسيب»

بعد دراسة شاملة قامت بها جلنة الوقاية من احلوادث البحرية في
«الالسيب» ملسببات احلوادث البحرية وخصوصا ً الغرق تبني ان معظم
احلوادث حتدث في اماكن غير مراقبة لذلك نسعى عبر وزارة الداخلية
والبلديات الى حتفيز كل بلديات املناطق على طول الشاطئ اللبناني
إلنشاء مسبح شعبي منوذجي مجاني يراعي كل اجراءات السالمة،
مع توظيف عمال انقاذ مؤهلني ملراقبة مناطق السباحة .عندها نحن
على ثقة بأن نسبة احلوادث البحرية ستنخفض الى حد كبير علما ً
اننا مستمرون بحمالت التوعية عبر وسائل االعالم املرئية واملسموعة
واملقروءة ،وأيضا ً عبر املدارس واجلمعيات االهلية ،وعبر قيادة اجليش
وقيادة قوى االمن الداخلي اللتني سمحتا لنا باعطاء احملاضرات الى
الضباط واجملندين في املؤسستني املذكورتني وتبادل املعلومات واخلبرات
بيننا وبينهم لزيادة سبل واجــراءات الوقاية ملمارسة جميع انواع
الرياضات البحرية بامان أكثر.
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