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حتتوي على كبريت، ويكثر فـــي البالوعات واجملاري .

٥- غاز كبريتيد الهيدروجني : وهو غاز عدمي اللون وله 

رائحة مميزة تشبه رائحة البيض الفاسد، وهو أثقل 

لتحلل  نتيجةً  ويتكون  لإلشتعال،  قابل  الهواء  من 

وتقع كثير  التي حتتوي على كبريت،  العضوية  املواد 

من حوادث اإلختناق بهذا الغاز نتيجة جهل العمال 

أو  الصحي  الصرف  خطوط  بصيانة  قيامهم  عند 

شروط  أن  إال  الصحي،  الصرف  خزانات  تنظيف 

اجملال،  هذا  في  العاملني  توعية  تتطلب  السالمة 

كمرشحات  لهم،  الكافية  السالمة  معدات  وتأمني 

السالمة،  وأحزمة  النقي  الهواء  ومراوح ضخ  الهواء 

والتنبيه عليهم من قِبل إدارتهم باتخاذ كافة وسائل 

السالمة قبل مباشرة العمل .                                                             
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بالتعاون مع إدارة الدفاع املدني

إدارة شؤون الحج والعمرة

قسم الرتاخيص وشؤون املقاول�
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     اإلختناق مبختلف حاالته وأنواعه يعبر عن احلاالت 

بدرجة  باالُكسجني  واألنسجة  الدم  تزود  يقل  التي 

مما  العادي  التنفس  على  القدرة  مع  تتعارض  كبيرة 

دخول  ذلك  يسبق  وقد  الوفاة،  حدوث  إلى  يؤدي 

الضحية في غيبوبة بطيئة إذا كان نقص االُكسجني 

كأن  للضحية  الصحية  احلالة  عن  ناهيك  تدريجياً، 

تعاطياً جرعة من اخملدرات أو  يكون مريضاً بالقلب أو مُ

الصحيح  اإلنسان  من  أسرع  تكون  فإنها  املسكرات 

والسليم، واإلختناق قد يَحدث ألسباب عديدة .

النوع  :  اإلختناق بإغالق اجملاري التنفسية، وهذا   ً أوال

منها  متعددة  بأسباب  يحدث  قد  اإلختناق  من 

أو  بوسادة  أو  باليد  النفس  بكتم  اجلنائي  اإلختناق 

ويتميز  األرض،  على  الرأس  بضرب  أو  قماش  بقطعة 

هيئة  على  عنف  آثار  بوجود  اإلختناق  من  النوع  هذا 

املبطن  اخملاطي  والغشاء  باجللد  وسحجات  كدمات 

للفم .

ثانياً :   اإلختناق بالغرق، وهو انغمار اجلسم كامالً أو 

امتالء  بسبب  هنا  الوفاة  وحتدث  بسائل،  جزئياً 

البحر،  في  كالغرق  بالسائل  الهوائية  املسالك 

األمطار  نزول  عند  اجلارية  واألودية  واملستنقعات 

املياه  وخزانات  السباحة  برك  وفي  واآلبار،  والعيون 

وخزانات الصرف الصحي . كما أن الغرق يحدث في 

املياه الضحلة، وكما يحدث في املياه العميقة كغرق 

األطفال في مغاطس املياه وفي أحواض الغسيل أو 

أي وعاء صغير يُجمع فيه املاء، وقد يُتوفَّون غرقاً أثناء 

السباحة أو حدوث تقلصٍ عضلي أو ألسباب مرضية 

كحدوث أزمة قلبية أو ارتطام الرأس بجسم صلب، 

وقد حتدث نتيجة املزاح في املسبح في حالة التدافع 

الغير مقصود، وللغرق عالمات ظاهرة منهــا :

١- هبـــوط  درجـة حـرارة اجلسـم .

والعنق  الـوجـه  فــي  دمـوي  تـرسبٍ  تكـوُّن   -٢

ومقـدمة الـصـدر .

٣- خروج زبدٍ رغوي دقيق ناعم أبيض اللون من فتحات 

الفـم واألنف .

وهناك  القدمني،  وبـاطن  اليدين  بجلد  قـرمشة   -٤

عـالمـات أخـرى . 

التي ذكِرت  اإلنسان غير  بها  أمور يختنق      وهناك 

كالغازات اخلانقة والسامة التي تسبب الوفاة، وهـي 

عـدة أنـواع منهـا :

الذي اليحتوي على أكسجني  : وهو  الغاز اخلانق   -١

كافٍ الستمرار احلياة، ويسبب الوفاة في بضع دقائق 

ل الضحية إلى مكان فيه تهوية جيدة قبل  إال إذا نقِ

وفاته، وفي زمنٍ مناسب فقد تتحسن حالته حسب 

مدة اإلنقاذ، ويكون الضرر وفقاً للمدة التي استنشق 

فيهـا الهـواء اخلـانـق، وقــد اليحـدث له ضـــرر .

السابق  عن  الغاز  هذا  ويختلف   : السام  الغاز   -٢

حيث أن استنشاق أنفاس منه يشلُّ اجلهاز العصبي، 

ويوقف التنفس، وحتدث معه الوفاة بشكل سريع .

٣- غاز ثاني أكسيد الكربون : من الغازات اخلانقة، 

يوجد  حيث  للجو.  الطبيعية  املكونات  من  وهو 

العملية  بسبب  بكثرة  ويُنتج  معينة،  بنسبة 

والتحلل  احلية،  الكائنات  كتنفس  الكيميائية 

الكـيميـائـي والتخمـر، وهــو أثقـل مــن الهـواء، 

وفـــي  اآلبـار  قـاع  فـــي  يستقـر  هـو  ولهذا 

الكهوف .

قابل  والرائحة  اللون  عدمي  غاز  وهو   : امليثان  غاز   -٤

لإلشتعال واإلنفجار إذا اختلط بالهواء بنسبة حدود 

التي  العضوية  املواد  حتلل  نتيجة  ويتكون  اإلنفجار، 


