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أسباب الغرق



أسباب الغرق

الجهل بالسباحة . 1.

المرض المفاجئ في المعدة والكلية . 2.

التيارات الجارفة والدوامات الخطيرة. 3.

الثقة الزائدة في النفس. 4.

الوقوع المفاجئ في الماء مع الجهل السباحة. 5.

نوبات الصرع واإلغماء التي تحدث تحت الماء. 6.

اصابات الرأس أثناء الغوص أو االصطدام بأجسام صلبة أث. ناء 7
.السباحة 

التقلصات العضلية  بما يعوق السباح. 8.

السقوط المفاجئ في الماء بالمالبس. 9.



العوامل التي تقلل من حدوث الغرق

لل العوامل التي تق
من حدوث الغرق

عوامل غير 
مباشرة

عوامل مباشرة



عوامل المباشرةال

محو أمية السباحة بين أفراد الشعب-1

قاذ الغيرتعليم األفراد كيفية انقاذ أنفسهم أوال ثم إن-2

تيتوفير األدوات الالزمة لإلنقاذ حول األماكن ال-3
يستخدمها الجمهور



العوامل غير المباشرة
الكشف الطبي الدقيق قبل ممارسة السباحة . 1.

وجود المتعلمين في جماعات داخل الماء. 2.

توفير المشرفين والمنقذين على حمامات السباحة والشو. .اطئ3

توفير المساحة الكافية لكل فرد لتعلم السباحة . رستها في مع مما. 4
.أحواض السباحة ألنها أكثر أمنا من الشواطئ

اإلحماء والتهيئة الجسمية للممارسين قبل النزول إلى الما. .ء5

التأكد من نظافة قاع الحمام ووضوح الرؤية . ووضع العالمات. 6
.التي ترشد إلى عمق المياه في كل مكان 

معرفة درجة حرارة الماء قبل النزول فيها . 7.

عدم االستحمام بعد األكل مباشرة . 8.

خروج الفرد من الماء فور شعوره بالتعب. 9



مواصفات المنقذ

:يجب أن تتوافر في المنقذ مجموعة من الصفات التالية 

( .يا بدنيا ، عقليا ، نفس) أن يتمتع بحالة صحية جيدة •

.أن يجيد مهارات السباحة المختلفة •

• ً .إجادة مهارات وطرق اإلنقاذ عملياً ونظريا

إنقاذ أن يتصف بالشجاعة واإليمان باهلل في النجاح عند•
.الغريق

أن يتمتع بقوة اإلرادة والتصميم والصبر وحسن •
.التصرف

.يمكنه القفز من األماكن المرتفعة نسبيا دون خوف•

.أن يكون دقيقا وسريع المالحظة•


