موضوع العدد

الغرق :الوقاية خير من العالج
االنسان بفعل انقطاع االوكسيجني عن االوعية الدموية.

تصنيف حاالت الغرق
الدكتور ناجي صعيبي
أخصائي في طب الطوارئ
رئيس اجمللس اللبناني
لالنعاش القلبي الرئوي
الغرق هو السبب االول للموت من جراء احلوادث عند االطفال والسبب
الثالث للموت من جراء احلوادث عند البالغني بعد حوادث السير وحوادث
العمل (وفقا ملنظمة الصحة العاملية) .وعلى عكس ما يعتقد كثيرون
فان حاالت الغرق في املسابح اخلاصة هي أكثر شيوعا من حاالت الغرق
في البحر أو النهر.

ملاذا يغرق االنسان؟
قد يختنق االنسان باملاء (أو بسوائل أخرى) لالسباب التالية:
• عدم القدرة على السباحة خصوصا ً عند االطفال
• حصول عارض صحي في املاء :على سبيل املثال ال احلصر :غيبوبة
ناجتة عن انخفاض مستوى السكر عند بعض املرضى او عن كدمة
على الرأس او عن جلطة دماغية أو عن نوبة صرع ،الخ...
• عندما يكون الفرق كبيرا بني احلرارة اخلارجية التي تؤثّر
على درجة حرارة
اجلسم ودرجة حرارة املياه .في هذه احلالة ميكن أن يتعرّض
االنسان الى صدمة اذا غطس في املياه بسرعة وهذا ما
يعرف بالصدمة احلرارية (.)Choc Thermodifférentiel

كيف يختنق االنسان عندما يغرق؟
بعد الغطس حتت املاء تغلق اجملاري التنفسية عند احلنجرة
تلقائيا ( )Laryngospasmeملدة تقارب الدقيقتني لتجنب
دخول املاء الى الرئتني ،واذا لم يتم سحب الشخص من
املاء بسرعة تفتح اجملاري وتدخل املياه الى الرئتني فيحصل
االختناق .في بعض احلاالت تبقى احلنجرة منغلقة ملدة
طويلة ويحصل االختناق من دون دخول املياه الى الرئتني
وهذا ما يعرف بالغرق الناشف .في كلتا احلالتني يختنق
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تصنّف حاالت الغرق بحسب تأثيرها على املؤشرات احلياتية مثل حالة
الوعي والتنفس والدورة الدموية وتقسم الى اربع فئات:
 -1حاالت الغطس من دون ابتالع املياه او ما يعرف بالAquastress
في هذه احلالة يشعر املصاب بخوف شديد ويرجتف من جراء حالة
الغطس ولكن يتم سحبه من املياه بسرعة  :غالبا ما تكون املؤشرات
احلياتية طبيعية في هذه احلالة ويجب التوّجه الى غرفة الطوارئ الجراء
فحص سريري شامل ووضع املصاب حتت املراقبة لبعض الوقت .في
معظم االحيان ،يخرج املصاب من املستشفى بعد أقل من  24ساعة
وال يعاني من أي مضاعفات.
 -2حاالت الغرق البسيط مع انقطاع خفيف لالوكسيجني
Ischémie mineure
في هذه احلالة يبتلع االنسان كمية صغيرة من املياه وتظهر عليه
بعض العوارض مثل السعال وضيق خفيف في التنفس اال أن حالة
الوعي تكون طبيعية والدورة الدموية وضغط القلب ضمن املعدالت
الطبيعية .من الضروري وضع املصاب حتت املراقبة في املستشفى ملدة
تتراوح بني  24و 72ساعة (بحسب السوابق الصحية وحالة املصاب
الصحية) واجراء صورة شعاعية للصدر وبعض الفحوصات اخملبرية.
غالبا ما يخرج املصاب من دون أي مضاعفات.

 -3حاالت الغرق مع انخفاض كبير في نسبة االوكسيجني في الدم
Ischémie majeure
في هذه احلالة يبتلع االنسان كمية كبيرة من املياه وتظهر عليه عوارض
تشير الى حصول احتقان رئوي حاد وقد تتدهور حالة الوعي وتتأثر
الدورة الدموية وينخفض ضغط القلب .من الضروري وضع املصاب حتت
التنفس االصطناعي وادخاله غرفة العناية الفائقة للعالج واملراقبة.
ان نسبة حصول املضاعفات في هذه احلاالت هي رهن بعدة أمور اهمها
حالة املصاب العامة وسوابقه الصحية وايضا اخلبرة واملهنية التي
يتمتّع بهما الطاقم الطبي.
 -4حاالت توّقف القلب بفعل االنقطاع الكامل لالوكسيجني Anoxie
في هذه احلاالت ينقطع االوكسيجني ملدة طويلة عن االوعية الدموية
ويؤدي الى توقف في القلب يستدعي اجراء عملية انعاش قلبي رئوي
فورية تبدأ في مكان احلادث من قبل أي انسان متدرّب على االسعافات
االولية وتستكمل من قبل فرق االسعاف وصوال الى غرفة الطوارئ .ان
نسبة حصول املضاعفات في هذه احلاالت كبيرة جدا حتى ولو جنحت
فرق االسعاف وبعدها الفريق الطبي باعادة الدورة الدموية ،ذلك وان
انقطاع االوكسيجني عن الدماغ ملدة تفوق االربعة أو خمسة دقائق قبل
التدخل االسعافي والطبي تنذر مبضاعفات دماغية كبيرة ال رجوع عنها.
من هنا تبرز أهمية الوقاية االولية مبراقبة املسابح وتوعية الناس لتفادي

حاالت الغرق والوقاية من الدرجة الثانية بتفعيل دور فرق االسعاف
وغرف الطوارئ في املستشفيات وتدريب مراقبي املسابح على االنعاش
القلبي الرئوي.

في اخلالصة
يجب أن نعرف أن:
• الوقاية أهم من العالج .في هذا اجملال تلعب وسائل االعالم دورا محوريا
ونشكر نقابة املستشفيات ومجلة «الصحة واالنسان» على تسليط
الضوء على هذا املوضوع.
• بعد أي حادثة غرق حتى اذا كانت احلالة الصحية للمصاب جيدة يجب
التوجه الى مركز للطوارئ الجراء تقييم طبي شامل ووضع املصاب
حتت املراقبة ذلك وأنه من املعروف طبيا أن بعض العوارض قد تظهر
بعد فترة.
• أهمية مراقبة االطفال وعدم تركهم لوحدهم خصوصا ً في املسابح
اخلاصة.
• اهمية تدريب مراقبي املسابح على االسعافات االولية واالنعاش
القلبي الرئوي.
• أهمية تفعيل دور فرق االسعاف والطواقم الطبية في غرف الطوارئ
في املستشفيات.
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