


اپيدميولوژي

شدگي غرق اثر در جهان سراسر در نفر ميليون نيم حدود ساالنه
دهند مي دست از را خود جان.
اتفاقي مرگ علت چهارمين شدگي غرق Accidental Death)(

.است سال 15 زير كودكان در مرگ علت دومين و    



:داردوجود )  (Peakدر بروز سني آن سه مرحله حداكثر شيوع 

 كم سن و سال كه تازه شروع به راه رفتن كرده اندكودكان
بالغين در حول و حوش سن بلوغ
سالمندان



: كرد خواهد شدگي غرق مستعد را فرد كه مواردي

  ، قلبي ، Autismهاي بيماري مثل رواني يا اورگانيك خاص اختالالت•
اضطراب ، تشنج

موارد ساير و الكل مصرف سوء و رفتاري و تكاملي اختالالت ديگر•

 از ناشي سنكوپ ،هيپوترمي دنبال به است ممكن شدگي غرق همچنين•

.شود ايجاد طوالنيQT فاصله و تشنج ،هيپرونتيالسيون،اضطراب

 يا فقرات ستون هاي آسيب علت به ميتواند عمق كم آب در شدگي غرق•

. آيد وجود به قايقراني از ناشي حوادث



آبناشي از غوطه ور شدن در هيپوترمي 
 احتمال هيپوترمي ناشي از غوطه ور شدن را بايد درهمه موارد غوطه

.ور شدن هاي تصادفي كه با آن برخورد مي كنيد در نظر بگيريد
 بر خالف نظر عامه مردم كه اعتقاد دارند كه فقطوقتي كسي در آب مي

ميرد كه دماي آب به نزديك دماي انجماد برسد، مرگ مي تواند در آب 
يا پايين تر ازآن در عرض ) درجه سانتي گراد 10(درجه فارنهايتي  50

.چند دقيقه اتفاق بيفتد



سندرم غوطه ورشدن
(Immersion Syndrome)

با ناگهاني تماس دنبال به قلبي هاي ريتمي ديس نتيجه در كه است سنكوپي 

.ميشود حاصل )بدن دماي از كمتر سانتيگراد درجه 5 حداقل( سرد آب

حرارت درجه اختالف ميزان با آب در شدن ور غوطه سندرم بروز احتمال 

.دارد مستقيم نسبت بدن و آب بين

 است از بروز اين آب ممكن خيس كردن سر و صورت قبل از ورود به

.كندعارضه جلوگيري 



سندرم هيپرونتيالسيون
شود مي انجام آبي زير شناي از قبل اغلب كه هيپرونتيالسيوني ،  

. است خطرناكي كار

سازد مي آباز خروج به وادار را فرد كه نفس تنگي ايجاد از قبل ، 

    عارض شدگي غرق نتيجه در و شده بيهوشي سبب هيپوكسي

. شود مي



عاليم خطر
نشانه ها يا عوامل مهم كه در تعيين خطرناك بودن يك حادثه غوطه ور 

:شدن بايد در نظر گرفته شوند عبارتند از
سرفه پايدار
 عدم وجود تنفس(يا آپنه)كوتاه بودن تنفس(ديس پنه(
 موقت يا دائم(تغيير وضعيت هوشياري يا از دست دادن هوشياري(
استفراغ
مصرف الكل يا مواد مخدر
 مثل تشنج،(شرح حال طبي گذشته بيمار كه به موضوع مربوط باشد
)عضالني-ديابت قندي، اختالل عصبي   



انواع غرق شدگي

Wet) ب                            Dry)الف

 
البته امروزه اعتقادی به اين موضوع وجود ندارد.



Dry Drowning
spasm( حنجره اسپاسم ، شدگی غرق های آسيب ۱۰-۲۰% در laryngeal(  

 آن دنبال به البته کند جلوگيری هوايی راه به آب ورود از است ممکن

.شود می هوشياری سطح کاهش باعث هيپوکسی



wet Drowning

  .شود مي عارض ها ريه داخل به آب آسپيراسيون اثر در•

سعي و كند مي حبس را خود نفس شخص شدگي غرق اوليه مراحل در 

 فرد هيپوكسي اثر در نهايت در ولي كند مي آمدن آب سطح به در

 ها ريه داخل به آب ورود منجر كه شود مي كشيدن نفس به مجبور

.شد خواهد

آب( آن تركيب از مهمتر ها ريه داخل به شده آسپيره آب ميزان نقش 

.ميباشد )شيرين يا شور



Hemodilution
آسپيره ۱۱cc/kgمعموال تا زمانی که حجم بااليی از آب يعنی بيشتر از 

 ۴CC/Kgاين در حالی است که اکثر قربانيان کمتراز .شود، رخ نمی دهد

.آسپيره می کنند



طبقه بندي آسيب در اثر ورود آب

 آن دنبال به و سورفاکتانت يکپارچگی ريختن هم بر باعث۳cc/kg-۱ آسپيراسيون

 ناهمخوانی و ريوی داخل شانت غيرقلبی، ريوی ادم آتکتازی، آلوئولی، کالپس

Ventilation)رسانی خون –تهويه Perfusion miss match) و هيپوکسی 

 نهايتاً  و عصبی آسيب عروقی، –قلبی کالپس به منجر تنفسی و متابوليک اسيدوز

. شد خواهد مرگ



تغييرات ناشي از ورود آب به ريه
 مواد و باكتريايي آلودگي خارجي، جسم آسپيراسيون چون عواملي•

 را ريوي نهايي بهبود تواند مي شيميايي هاي محرك يا شده استفراغ
.دهند قرار تأثير تحت

 مگر هستند گذرا معموالً و بوده جدي ندرت به الكتروليتي اختالالت•
 يا هموگلوبينوري هيپوكسي از ناشي كليوي شديد آسيب اينكه

.باشد شده حاصل ميوگلوبينوري
•CBCو باشد شده عارض هموليز مگر است نرمال معموالDICبه نيز 

.دهد مي رخ ندرت



اهميت دماي آب
 ميزان ) درجه سانتي گراد يا كمتر 5( در غرق شدن در آب سرد

.موفقيت احياء در آب يخ باال بوده و احياي طوالني توصيه مي شود

 شانس بقاي بيشتر مددجو در آب سرد به دليل پايين آمدن دماي

.مركزي بدن و كاهش نياز بدن به اكسيژن بيشتر است



پيش آگهي
 به عروقي –قلبي وCNS خوب عملكرد با كه قربانياني اكثر در•

.بود خواهد كم مانده باقي ناتواني ميزان رسند، مي بيمارستان

         بيمارستان وارد عروقي –قلبي ناپايداري يا كما با كه مصدوميني•
CNS هيپوكسيك و ايسكميك آسيب علت به بدي آگهي پيش شوند، مي

.داشت خواهند

 به ورود حين ها آن وضعيت كه قربانيان 15 - 20 % در نهايتاً•
 نخواهد ممكن دقيق بيني پيش است، الذكر فوق حالت دو بين بيمارستان

.بود



پيش آگهي
ميزان آسيب ريوي و سيستم اعصاب مركزي تعيين كننده پيش آگهي •

.نهايي خواهد بود

مهمترين عامل موثر بر پروگنوز در هر غوطه ور شدني، طول مدت  •

.غوطه ور شدن و هيپوكسي متعاقب آن مي باشد

 -بيماراني كه دچار غرق شدگي در آب گرم شده اند و با ايست قلبي•

تنفسي به اورژانس آورده مي شوندپيش آگهي ضعيفي با شيوع باالي 

.اختالالت نورولوژيك خواهند داشت



پيش آگهي
بيمارستاني اورژانس به آسيستول كه گرم آب در شده غرق بيمار 

.يافت نخواهد بهبود نرولوژيك پايدار عوارض بدون گردد، تحويل
احياي و است بهتر بسيار سرد آب در شده غرق بيمار در احيا عاقبت 

.گردد مي توصيه طوالني
صحنه در احيا نتيجه :

 نرولوژيك مشكالت % 5 و ميرند مي بيمارستان در شده احيا موارد % 20
  در آسيستول دچار بالغين و كودكان در كامل بهبود .داشت خواهند شديد

.است انتظار مورد سرد آب در شدگي غرق موارد در بويژه صحنه،



مكانيسم آسيب

:شيرين آب
:هموديلوشن•
) 11cc/kg( <آسپيراسيون•
سورفاكتانت اختالل•
)آسپيراسيون زياد حجم(هموليز•

)آسپيراسيون زياد حجم(هيپوناترمي•

:شور آب
هموكانستريكشن•
هيپركالمي•
هيپرناترمي•



اگر چه اختالالت الكتروليتي در موارد غرق شدگي منجر به  

مرگ نقش مهمي ايفا مي كند، ولي فاكتور اصلي در پيش  

.است هيپوكسيآگهي غرق شدگي، 



اورژانس هاي مربوط به شيرجه زدن
حوادث مربوط به قايق

 و گردن در هايي آسيب دچار زن شيرجه فرد كه كنيد فرض هميشه بايد شما
 نشان واكنش تحريكات به هنوز زن شيرجه اگر حتي است؛ شده فقرات ستون

.دهد مي



اقدامات ايمني در اورژانس هاي مربوط به آب
  آب به مربوط هاي اورژانس در

، داريد بيمار به رسيدن به نياز
درنهايت را كار اين بايد اما 
خودتان ايمني براي نگراني 
.دهيد انجام 



هرگز به قصد نجات به درون آب نرويد، مگر اين كه  

:طبق همه معيارهاي زير عمل كنيد

شناگر خوبي باشيد.

تكنيك هاي نجات غريق را به طور خاص آموزش ديده باشيد.

وسايل شخصي شناور ماندن روي آب را بپوشيد.

توسط ناجي غريق هاي ديگر همراهي شويد.



مراقبت پيش بيمارستاني
 مهارت غريق نجات يا شنا در اگر باشيد خود جاني امنيت مراقبت هميشه

.نياندازيد خطر به را خود زندگي جهت بي نداريد،

.شود خارج آب از ، شده داده نجات تر سريع چه هر بايد قرباني

Rescaue) مصنوعي تنفس Breathig)آب داخل حتي( سريعا بايد(  
 را آن توان مي دهنده نجات براي جاني خطر صورت در اما .شود شروع

 پاي كف رسيدن( انداخت تأخير به آب از خروج يا كم عمق به رسيدن تا

)استخر كف به احياگر



    تري وسيع سطح روي بر وزن تقسيم باعث نردبان يك  :يخ از نجات

.كند مي كمتر ها يخ در را رفتن فرو احتمال و شود مي



اقدامات حفاظتي از ستون فقرات در چه مواردي الزم است؟

شيرجه در محيط كم عمق

شواهد آسيب

سوء مصرف مواد يا الكل يا داروها

حوادث مربوط به قايق ، تخته موج سواري و...

شيوع آسيب ستون فقرات در غرق شدگي بسيار پايين است.



Spinal Stabilization in Water
 Turn the patient supine.
 Restore the airway and begin ventilation.
 Secure a backboard under the patient.
 Remove the patient from the water.
 Cover the patient with a blanket.



بيمار را توسط پتو بپوشانيد و چنانچه تنفس و نبض نداشت ،
  CPR  را شروع كنيد.



شرح حال و معاينه جسماني الزم
خونريزي خارجي يا داخلي
 شوك
 هيپوترمي
سوء مصرف مواد مخدر يا الكل
غرق شدن يا غوطه ور شدن
انسداد راه هوايي
تنفس ناكافي يا آپنه
 ايست قلبي(بدون نبض بودن(
 به سرآسيب به ستون فقرات يا آسيب
آسيب هاي بافت نرم
آسيب هاي عضالني اسكلتي



قربانيان دچار غوطه ور شدن مي توانند درون يكي از گروه هاي زير  

:قرار داده شوند

بدون عالمت•

عالمتدار•

ايست قلبي•

عاليم قطعي مرگ•



اقدامات مناسب حياتي

  ،در صورت نيازCPR بايد هر چه سريع تر شروع شود  .

 تنفس مؤثر درCPR   بيماران غرق شده در تمام سنين اهميت بااليي
.دارد 

CPR  در بيماران غرق شده، به خصوص در مواردي كه هيپوترمي هم
.وجود دارد با زمان طوالني انجام مي شود



اقدامات مناسب حياتي
تمام بيماران غرق شده نياز به تجويز اكسيژن دارند.
  انتقال در تمام بيماران بخصوص آنهايي كه:

فراموشي دارند        
كاهش سطح هوشياري دارند       
آپنه داشته اند       
.يا احتياج به تنفس مصنوعي پيدا كرده اند       

بايد به اورژانس بيمارستان منتقل شوند حتي اگر حين ويزيت در
.صحنه حادثه فاقد عالمت باشند



مراقبت هاي طبي اورژانسي
صحنه ايمني رعايت
كنيد خارج سريعتر چه هر آب درون از را بيمار.
چپ سمت روي را بيمار نيستيد، مشكوك فقرات ستون آسيب به اگر 

 هوايي راه از بتوانند ترشحات و استفراغي مواد آب، تا دهيد قرار
.شوند تخليه فوقاني

كنيد ساكشن نياز صورت در.
و تكميلي اكسيژن همراه به كنيد برقرار هوايي راه يك سريعتر چه هر 

.كنيد شروع را مثبت فشار با تهويه نياز صورت در
است، نبض بدون و آپنه بيمار اگر AEDبگيريد كار به را.



حدي به معده اتساع وقتي .بشود معده شديد اتساع دچار شايد بيمار       
 به را بيمار كند، مي تداخل بيمار تهويه براي توانايي با كه رسد مي

.دهيد قرار پهلو روي
اپي ناحيه روي را دستتان ساكشن به سريع دسترسي صورت در 

.دهيد فشار محكم اتساع كردن برطرف براي و دهيد قرار شكم گاستر
درمان را شدن ور غوطه با همراه طبي هاي بيماري يا ها تروما ساير 

.كنيد
آماده انتقال طي در كه حالي در كنيد، منتقل را بيمار سريعتر چه هر 

.باشيد احياء



شروع احياء در بيمار غرق شده

شروع احياء داخل آب

به محض رسيدن پای ناجی در آب در صورت امکان تنفس دهان به بينی

 بالفاصله پس از خروج از آبABC

خود داری از تخليه آب از ريه ها

 احتمال باالی موفقيت درCPR در غرق شدگی آب سرد



اقدامات مناسب حياتي

:حين انتقال 

بيمار بايستي گرم شود

(Intra vascular access) :IV

 تنفسي–مانيتورينگ قلبي



اقدامات اورژانسي براي غرق شدگي
 اگر قرباني فاقد تنفس و يا دچار ايست قلبي شده باشد، مهمترين اقدام

.است CPRانجام 
 بيمار را گرم نگه داشته و در صورت وجود هيپوترمي درمان

تجويز مايعات ايزوترنيك داخل وريدي . (اختصاصي صورت گيرد
.... )ترجيحاً گرم شده، استفاده از وسايل كمكي مثل پتو، و

 در صورت وجود تنفس خودبخودي، بيمار را در پوزيشن ريكاوري
.قرار داده و بالفاصله به بيمارستان انتقال دهيد

 خودداري شود از تالش براي تخليه مايع از ريه.



استفراغ

:ساله در استراليا نشان مي دهد كه  10بررسي هاي 

استفراغ در دو سوم افرادي كه پس از غرق شدگي تهويه كمكي مي گيرند 

.ديده مي شود

افرادي هم كه فشردن قفسه سينه با تهويه كمكي انجام شده %  86حدود 

.نيز دچار استفراغ مي شوند



اقدامات در مورد استفراغ

 اگر شواهدی به نفع آسيب ستون فقرات گردنی وجود ندارد می توانيم با

:برگرداندن سر به يک طرف با کمک 

.دست، پارچه و ساکشن دهان را تميز نمائيم   

 اگر شواهدی از آسيب داشتيم بايد با انجام مانورlogrol  نسبت به اين کار

.اقدام شود



نكته

 هميشه بيمار غوطه ور شده را منتقل كنيد، حتي اگر فكر مي كنيد خطر

.رفع شده است

 72بيمار غوطه ور شده مي تواند دچار عوارضي شود كه حتي تا  

.ساعت بعد از حادثه منجر به مرگ شوند



احيا
در غرق شدگي مطابق الگوريتم مرسوم قبلي و نه روش جديد اقدام مي 

:شود 
 ABC بيمار را بررسي كرده و در صورت نياز مداخله كنيد.
A شامل راه هوايي)Airway) و مراقبت از ستون مهره هاي گردني
B شامل تنفس)Breathing)  و در صورت نياز تنفس كمكي داده

.شود كه مهمترين قسمت ارزيابي بيمار را شامل مي شود
C شامل گردش خون كه در صورت نياز فشردن قفسه سينه بدون

.وقفه شروع شود



2010خالصه مطالب و تغييرات سال 
 انتقال به بيمارستان ولو بيمار كامالً سالم به نظر مي رسد.
 شانس موفقيت باال در احياء
  اقدامات مطابق الگوي مرسومABC
هيپوكسي مهمترين اختالل مي باشد.
 شانس بروز آسيب ستون فقرات گردني بسيار پائين است.
 اقدامات احياءاز داخل آب آغاز مي گردد.



2010خالصه مطالب تغييرات سال 

 توصيه به تنفس دهان به بيني جهت شروع احيا درون آب

 مانور هايمليخ يا هر اقدام ديگر ممنوع و خطرناك است

  استفاده از دستگاهAED مطابق پرتكل مربوطه

جلوگيري از استفراغ

 عدم تالش براي خروج آب از ريه ها با هر نوع مانور

حمايت از سروگردن تنها در شرايط وجود آسيب محتمل

براي ستون فقرات گردني



115الگوريتم غرق شدگي واحد 

آيا قرباني از داخل آب بيرون آورده شده است؟ - 1

)اگر خير، خارج كردن بيمار از آب فقط توسط افراد ماهر(

ارزيابي وضعيت هوشياري قرباني  - 2

ارزيابي وضعيت تنفس قرباني - 3



انديكاسيون هاي اعزام



EMSتوصيه هاي پيش از رسيدن 
با صورت اين غير در(.باشيد ماهر كه اين مگر نكنيد قرباني نجات در سعي 

)كنيد هماهنگ نشاني آتش
 محيط در خطري مگر نكنيد جابجا را او و ندهيد قرباني به حركت اجازه
تروما به شك(.باشد داشته وجود(
 داريد نگه گرم را قرباني.
 نكنيد قرباني شكم يا سينه قفسه داخل از آب كردن خارج در سعي.  
.بخوابانيد چپ پهلوي به را بيمار خودبخودي، تنفس وجود صورت در   
 مورد در(.كنيد شناسايي را قرباني مصرفي داروهاي امكان، صورت در
مشكل دچار حمام وان يا و خود خانه استخر در مخصوصا كه بيماراني
باشند داشته طبي مورد شدگي غرق از قبل است ممكن و ميشوند(
 بگيريد تماس )من با( "مجددا جديد، مشكل بروز صورت در.
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