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الغريق يناضل في الماء ويأتي بحركلات غيلر مجديلة حيلث يكلون الوجل   وقد يشاهد
فللي البدايلللة فللوق سلللطع المللاء. ملللع التخلللبط علللم الملللاء الللذراعين بينملللا يكللون بلللدون حركلللة 
الرجلين تحت الملاء. وبعلض اخشلخاص  ذا للم يلتم  نقلاذهم فلي البدايلة يغلوص بسلرعة جلدا 

الللرئتين ويطللرد الهللواء مللن الللرئتين وبالتللالي  بعللد امللتالئهم بالمللاء. حيللث أن هللذا المللاء يمللأ
يغللوص الغريللق وتصللبع كثافتلل  أكثللر مللن الكثافللة النوعيللة للمللاء. وضللغط المللاء علللم صللدر 

 الغريق يزداد كلما غاص الغريق في الماء مما يؤدي  لم طرد بعض الماء من الرئتين.
 

 -وهناك أسباب أخرى منها:
 . انقباض الحنجرة1

تيجللة النقبللاض الحنجللرة الللذي يمللد مجللرذ الهللواء. وهللذا يحللدث قللد يللتم االختنللاق كن 
عندما يغوص الغريق في الماء خاصة عندما يكون الماء بلاردا أو نتيجلة لأللم أو الخلو . 
وبالرغم من أن الغريق يفقد وعي  بمجرد الغوص تحت الماء  ال أن اللرئتين فلي هلذل الحاللة 

 قد تحتوي علم كمية قليلة من الماء.
 



 ه البحر. ميا2
في حالة ابتالع الشخص لكمية من الملاء الملالع فلنن نسلبة تركيلز المللع العاليلة قلد  

تؤدي  لم أن تترك كميلة كبيلرة ملن سلوائل اللدم ونتيجلة  للم اللرئتين فتحلدث الوفلاة للصلدمة 
 ونتيجة لالنخفاض الحاد في ضغط الدم، وهذا يؤدي  لم فشل الدورة الدموية.

 
 . المياه الجارية3

تص الماء الجلاري فلي رئتلي الغريلق ويتجل   للم اللدم ويسلبا انخفاضلا فلي كثافلة يم 
الللدمأل خن ذلللك يقلللل درجللة تركيللز اخمللال  فللي الللدم ويللدمر كللرات الللدم الحمللراء وقللد يكللون 
 عللادة دخللول الهللواء للللرئتين فللي مثللل هللذل الحللاالت أمللرا مسللتحيال نتيجللة النسللداد القنللوات 

 ة لالختناق أو هبوط القلا.الهوائية بالماء. وتحدث الوفا
 العوامل التي تقلل من حدوث الغرق

 يمكن أن نقسم العوامل التي تقلل من حدوث الغرق  لم: 
 -أوال: العوامل المباشرة:

محو أمية السباحة بين أفراد الشعا عن طريق نشر ملدارس السلباحة ودخلول محلو  .1
والمصلللللانع والشلللللركات أميلللللة السلللللباحة بملللللدارس وزارة التربيلللللة والتعلللللليم والجامعلللللات 

 والمؤسسات..  لخ في أماكن التجمعات البشرية.
 تعليم اخفراد الذين يجيدون السباحة كيفية  نقاذ أنفسهم أوال ثم كيفية  نقاذ الغير. .2

تللوفير اخدوات الالزمللة لذنقللاذ حللول اخمللاكن التللي يحتمللل أن يسللتخدمها الجمهللور  .3
 للسباحة.
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 التامة.
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 أكثر أمنا من الشواطئ.

 إلحماء والتهيئة الجسمية للممارسين قبل نزولهم الماء.ا .5



التأكد من ن افة قاع الحمام ووضو  الرؤية وذلك قبل السما  لأفراد بالنزوع  لم الماء 
ووضع اللوحات التي ترشد  لم عمق الميال في كل مكان من الحمام ومن مكان  اهر وأن 

 يرشدوا


