موضوع العدد

حوالي  360و 372الف حالة وفاة
بسبب الغرق سنوياً في العالم

رولى راشد
كالم كثير قيل وكتب عن البحر .والكثير من االدباء والشعراء تغنى
برحابته ،بجماله ،بلونه ،بغضبه وبحفظه لكثير من الكنوز وكتمه
لرزمة من االسرار .

سنويا ً خصوصا ً خالل موسم الصيف وفق أرقام «اجلمعية اللبنانية
للوقاية من اإلصابات الرياضية» و»مؤسسة األبحاث العلمية».
من املالحظ أ ّن جميع االقتصادات واألقاليم معنية باألعباء والوفيات
العاملية الناجمة عن الغرق غير أ ّن ثمة مالحظات هي:
• البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل تشهد وقوع %91
من الوفيات غير املتعمّ دة املرتبطة بالغرق؛
ُسجلة في العالم في إقليمي
• حتدث أكثر من نصف من حاالت الغرق امل ّ
منظمة الصحة العاملية لغرب احمليط الهادئ وجنوب شرق آسيا؛
• تبلغ معدالت وفيات الغرق أعلى مستوياتها في إقليم منظمة
الصحة العاملية ألفريقيا ،وتتجاوز ب  13-10مرة املعدالت ذات الصلة
ُسجلة في اململكة املتحدة واملانيا على التوالي؛
امل ّ
ورغم محدودية البيانات ،فإ ّن عدة دراسات تكشف عن معلومات
بخصوص التكاليف الناجمة عن الغرق .ففي الواليات املتحدة األمريكية
حتدث نسبة  % 45من وفيات الغرق بني أكثر الشرائح السكانية نشاطا ً
من الناحية االقتصادية .وتتسبّب حاالت الغرق الساحلية وحدها ،في
الواليات املتحدة ،في تكبّد  273مليون دوالر أمريكي كل عام في شكل
تكاليف مباشرة وغير مباشرة .أمّ ا في أستراليا وكندا ،فإ ّن التكاليف
السنوية اإلجمالية الناجمة عن اإلصابات املرتبطة بالغرق تناهز 85،5
مليون دوالر أمريكي و 173مليون دوالر أميركي على التوالي.

الضعف .كما أ ّن احتمال دخول الذكور املستشفى بسبب الغرق غير
أعوام و 14عاما ً أكثر بكثير من أي سبب آخر يحصد أرواحهم.
وتكشف اإلحصاءات الواردة من عدد من البلدان بشأن غرق األطفال عن املميت يتجاوز احتمال دخول اإلناث للسبب نفسه .وتشير الدراسات
إلى أ ّن ارتفاع معدالت الغرق بني الذكور مردّه زيادة تعرّضهم خملاطر املياه
عدة أمور منها ،خصوصا ً ،ما يلي:
• الغرق واحد من خمسة أسباب رئيسية لوفاة من تتراوح أعمارهم بني واتباعهم سلوكيات أكثر خطورة ،مثل السباحة مبفردهم وتعاطي
السفن.
عام واحد و 14عاما ً في  48بلدا ً من أصل  85بلدا ً تستوفي معايير إدراج الكحول قبل السباحة مبفردهم وركوب ُ
البيانات املتعلقة بالوفيات.
• أستراليا :ميثّل الغرق أهمّ أسباب الوفيات الناجمة عن اإلصابات غير مكامن البحر
املتعمّ دة التي يتعرّض لها األطفال من الفئة العمرية  3-1سنوات.
• بنغالديش :يقف الغرق وراء حدوث  %43من مجموع وفيات األطفال من من املمكن أن يكون البحر مضلال :حتى عندما يبدو هادئا من اخلارج ،فقد
جتري في داخله تيارات وسحب قوية جدا ،والتي في بعض احلاالت أيضا
الفئة العمرية  4-1سنوات.
• الصني :ميثّل الغرق أهمّ أسباب الوفيات الناجمة عن اإلصابات التي تشكل الدوامات .كما توجد في البحر حفر حتى في املياه الضحلة قد
يؤدي االنحراف الطفيف جانبا للسقوط في بئر عميقة وبالتالي الغرق.
يتعرّض لها األطفال من الفئة العمرية  14-1سنة.
• الواليات املتحدة :ميثّل الغرق ثاني أهمّ أسباب الوفيات الناجمة عن وبالتالي ،في أماكن السباحة املنظمة من املفترض أن توضع من قبل
اإلصابات غير املتعمّ دة التي يتعرّض لها األطفال من الفئة العمرية املنقذ عالمات تشير الى احلفر بواسطة احلبال أو األعالم .فمعظم
حاالت الغرق حتدث على بعد أمتار قليلة من الشاطئ.
 14-1سنة.

الذكور اكثر عرضة للغرق

تعريف

تعطل التنفس جرّاء االنغمار في أحد السوائل؛
ّ
يتعرّض الذكور ،بشكل خاص ،خملاطر الغرق ،حيث يتجاوز املعدل والغرق هو حالة من
ُسجلة بينهم معدل وفيات اإلناث بنسبة وتُصنّف نتائج تلك احلالة في ثالث فئات هي املوت واملرض وانعدام املرض.
اإلجمالي لوفيات الغرق امل ّ

نحبه ونخشى مفاجاءاته .وطبعا هذه املفاجاءات مرتبطة بالغرق
وليس مبتعة رؤية تسابق االمواج على الشواطىء ،خصوصا وان البحر
مع ما يرمز اليه من مسابح صغيرة وكبيرة واحوض سباحة ،يُعد مرتع
هام ملمارسة اهم واشهر انواع الرياضات انطالقا من السباحة والتزلج
املائي ،والقفز في املاء ،الغوص ،املراكب البحرية« ،جيت سكي» وغيرها...
قد تتفاوت التقديرات العاملية ،بشكل كبيرحول احلجم احلقيقي
للمشكلة الصحية العمومية املرتبطة بالغرق ،اال ان ثمة معلومات الغرق يحصد االرواح
تفيد انه ميثّل ثالث أهمّ أسباب الوفيات الناجمة عن اإلصابات غير
للشك في ما يخص التقديرات املتعلقة بوفيات
ّ
املتعمّ دة في جميع أنحاء العالم ،حيث يقف وراء حدوث  %7من مجموع وهناك مجال واسع
الغرق .تستبعد األساليب الرسمية لتصنيف البيانات املتعلقة بالغرق
تلك الوفيات املتعلقة باحلوادث.
الوفيات الناجمة عن الغرق على الصعيد الدولي (االنتحار أو القتل)
وتشير التقديرات إلى وقوع مابني  360و 372الف حالة وفاة جرّاء الغرق وتلك الناجمة عنه بسبب كوارث الفيضانات وحوادث النقل املائي.
وتشير البيانات املستمدة من بلدان مرتفعة الدخل إلى أن أساليب
كل عام في شتى أنحاء العالم.
األطفال والذكور واألفراد الذين تُتاح لهم ،أكثر من غيرهم ،فرص التصنيف تلك تتسبب في تدن كبير دون املستوى املطلوب في متثيل
إجمالي الوفيات الناجمة عن الغرق بنسبة تصل إلى  ٪50في بعض
املعرضة خملاطر الغرق.
ّ
الوصول إلى املياه هم اكثر الفئات
استنادا ً الى منظمة الصحة العاملية ،تعدّ احلوادث البحرية السبب البلدان املرتفعة الدخل .كما أ ّن اإلحصاءات اخلاصة بحاالت الغرق غير
الرئيس الثاني للوفاة عند األطفال بعد حوادث السير .أمّ ا الغرق بشكلٍ املميتة في كثير من البلدان ليست متاحة بسهولة أو أنّها غير موثوقة.
خاص فيشكّ ل أهم مسبّب للوفاة عامليا ً عند الشريحة العمرية بني تقع أعلى معدالت الغرق في العالم بني صفوف األطفال من الفئة
العمرية التي تتراوح بني عام واحد و 4أعوام ،تليها فئة األطفال الذين
 1إلى  19سنة.
تتراوح أعمارهم بني  5و 9أعوام .ويودي الغرق في إقليم غرب احمليط
تسجل أكثر من  150ضحية غرقا ً وأكثر من  800إصابة الهادئ التابع للمنظمة بحياة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 5
ّ
وفي لبنان
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موضوع العدد
ما يعرف بالغرق احلقيقي أو الغرق املبتل ،وهو األكثر شيوعا من بني أنواع حترّك للمواجهة والوقاية

الغرق ويتراوح نسبة انتشاره ما بني  75إلى  .% 95وفي هذا النوع يتسرب
املاء إلى ممرات اجلهاز التنفسي والرئة ،لينتقل من بعدها إلى الدم.
وينقسم الغرق األولي بناء على نوع املاء إلى قسمني:
 الغرق في املياه العذبة :الغرق في تلك املياه يؤدي إلى انخفاض مستوىتركيز الكلور والكالسيوم في بالزما الدم .ومن عالماته أيضا انخفاض
تركيز األوكسجني في األوعية الدموية .بعد اإلسعاف األولي للغريق
وإنقاذه في هذه احلالة يحدث عادة الوذمة الرئوية ()Pulmonary edema
مع خروج رغوة دموية من ممرات اجلهاز التنفسي.
 الغرق في املياه املاحلة (مياه البحر) :الغرق في املياه املاحلة يرافقهارتفاع في مستوى الكلور والكالسيوم ،والدم يصبح أكثر متاسكا.
ومن مميزات الغرق احلقيقي في املياه املاحلة الظهور السريع للوذمة
الرئوية ( )Pulmonary edemaمع خروج رغوة بيضاء من املمرات
التنفسية.
الغرق االختناقي
واملعروف أيضا بالغرق الناشف ،ونسبة انتشاره مقارنة مع األنواع
األخرى تتراوح ما بني  5إلى  %20من أنواع الغرق .وهو يحدث كرد فعل
إلنقباض احلنجرة وإغالق مجرى التنفس ( )Laryngospasmeمؤديا
بذلك إلى االختناق واليحدث تسرب للمياه إلى املمرات التنفسية .وهذا
يالحظ لدى األطفال والنساء ،كما تالحظ في حال السقوط في املاء
القذر أو املاء احلاوي على الكلور ،وبها يالحظ دخول كميات كبيرة من
املاء إلى املعدة ،كما ميكن أن يحدث بها الوذمة الرئوية (Pulmonary
 )edemaولكن ليس من النوع النزيفي.

أصدرت املنظمة مؤخرا التقرير العاملي عن الغرق والوقاية .
مكرسا ً ملوضوع الغرق
ّ
وهي املرة األولى التي تعدّ فيها املنظمة تقريرا ً
حصرا ً .ويشير التقرير إلى أن الغرق موضوع جرى جتاهله إلى حد كبير
حتى اآلن ،وأن قدرا ً كبيرا ً من العمل ينبغي أن تنجزه احلكومات واألوساط
املعنية بالبحوث والسياسات إلعطاء األولوية للوقاية من الغرق ودمجه
في برامج الصحة العمومية األخرى.
ويوجه التقرير العاملي عن الغرق توصيات إلى احلكومات لوضع وتنفيذ
ما يناسب أوساطها حتديدا ً من برامج فعالة بشأن الوقاية من الغرق
وحتسني البيانات املتعلقة بالغرق ووضع خطط وطنية بشأن السالمة
في املياه .ويشير التقرير أيضا ً إلى طبيعة الغرق املتعددة القطاعات،
ويدعو إلى زيادة التنسيق والتعاون بشأن الوقاية من الغرق فيما بني
وكاالت األمم املتحدة واحلكومات واملنظمات الرئيسية غير احلكومية
واملؤسسات األكادميية.
وعملت املنظمة على املستوى القطري مع وزارات الصحة في بعض
البلدان املنخفضة الدخل وتلك املتوسطة الدخل بشأن الوقاية من
الغرق من خالل استخدام احلواجز التي تتحكم في الوصول إلى املياه
وإنشاء مراكز للرعاية النهارية لألطفال قبل بلوغهم سن االلتحاق
باملدارس .وإضافة إلى ذلك ،تولّت املنظمة أيضا ً في بلدان منخفضة
الدخل متويل ابحاث تتقصى مسائل ذات أولوية تتعلق بالوقاية من الغرق.
أما على الصعيد اإلقليمي ،فإن املنظمة تقوم بتنظيم برامج تدريبية
وعقد حلقات عمل جتمع معا ً بني ممثلني عن احلكومات واملنظمات غير
احلكومية ووكاالت األمم املتحدة العاملة في مجال الوقاية من الغرق.

الغرق الثانوي
يرجع إلى توقف القلب بسبب سقوط املصاب في املاء البارد جدا،
والعائد إلى ردة فعل في حال تسرب املياه إلى املمرات التنفسية أو إلى في لبنان ،هناك املرسوم رقم  15589الصادر في  21أيلول  1970حدد
األذن الوسطى في حال إصابة طبلة األذن .ومن عالماتها املميزة حدوث الشروط العامة إلنشاء واستثمار املؤسسات السياحية  ،فأناط بوزارة
انقباض لألوعية الدموية الطرفية وبشكل قوي ،أما الوذمة الرئوية السياحة صالحية مراقبة املؤسسات السياحية ،واقترن املرسوم
( )Pulmonary edemaففي العادة الحتدث.
بثمانية مالحق ،يتعلّق امللحق الثامن منه باحلمامات البحرية وأحواض
السباحة.
عالمات املرض مع الغرق
ومبوجب فقرات املرسوم مينع كل مستحم يجهل السباحة جتاوز
املسافة التي ال يتمكن من وطء قاع البحر بأقدامه فيها حتى وإن كان
اجلدير ذكره ان هناك العشرات من حاالت الغرق التي حتدث لألطفال بعد مجهزا ً بعوامات.
ساعات من خروجهم من ماء البحر أو املسابح .وهذه احلالة تعرف باسم
«الغرق اجلاف» ،وحتدث خالل فترة تتراوح بني ساعة و 24ساعة نتيجة أما املرسوم رقم  9618الصادر بتاريخ  22كانون األول  ،2012فقد حدّ د
دخول كمية من املياه عن طريق اخلطأ الى الرئتني.
مهنة منقذ السباحة في احلمامات البحرية وأحواض السباحة.
عوارض الغرق اجلاف:
بالطبع هذه املراسيم القوانني بحاجة للتطوير والتحديث ملواكبة كل
• السعال نتيجة تهيّج الرئتني التي تفرز سوائل ونتيجة لذلك يغرق االجراءات املمكنة لتفادي احلوادث البحرية واملائية والنهرية .ملف هذا
الطفل فعال في الفراش.
العدد يتناول الغرق وكيفية الوقاية منه والقوانني التي تضمن سالمة
• اخلمول وصعوبة في التنفس أو التحرك املفرط عند النوم.
املسابح والذين يرتدونها مع العلم ان هناك الكثير للعمل في هذا اجملال
• ألم في الصدر وتعرق مفرط للجلد أو تغييرات في لون البشرة إلى مما يساعد على إبعاد شبح اخلوف عن الرياضات البحرية.
األزرق/الرمادي ما يشير إلى نقص االوكسجني في الدمِّ.
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