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پژوهشی

شده توسط اورژانسيامداد رسانيهايک غرق شدگيولوژيدمياپيبررس
۱۳۹۱تا۱۳۸۹يهاشش ماهه نخست سالالن درياستان گ۱۱۵

٭يدکتر بهزاد زهره وند- ٭٭يابريضيده معصومه ملکيس-٭يمان اسديدکتر پ- ٭د منصفيدکتر وح

.رانيا،رشت،النيگيدانشگاه علوم پزشک،ياجادهيقات تروماي، مرکز تحقمتخصص طب اورژانس٭ 
.رانيا،رشت،النيگيدانشگاه علوم پزشک،يپزشکيهاتيفورت حوادث ويريمرکز مد،ارشناس ارشدك٭٭ 

دهيچک

ن ياييايت جغرافيبا توجه به موقعشود ويدر فصل تابستان محسوب ميشماليهاسالمت در استانياز مشکالت جديکييشدگ: غرقمقدمه و هدف
،اندشدهيسال امداد رسان۳ماهه نخست۶الن درياستان گ۱۱۵که توسط اورژانسييهايشدگک غرقيولوژيدمياپيم تا به بررسياستان بر آن شد

م.يبپرداز
شده توسط يامدادرسانيمورد گزارش غرق شدگ٣٤٠يباشد که با بررسيميمقطعوcase-seriesک مطالعه يپژوهش حاضر بصورت روش کار:

،يسن، جنس، مکان غرق شدگيرهاييشامل متغيستيماران چک ليبيتماميبرا، انجام شده است.٩١-٨٩يهاماهه نخست سال٦در١١٥اورژانس
-tدو ويکايو آزمونهاSPSS19توسط نرم افزاروديل گرديتکميو ماه غرق شدگ)يفوتدرمان در محل ومارستان،يدر بي(بسترماريت بيوضع
test،ل شد.يتحله ويتجز

ن روندي، ا۸۹نسبت به سال۹۰ماهه نخست سال ۶% در ۵/۵۲زان يبه ميرغم کاهش غرق شدگيدهد که علينشان مانجام شده يهاي: بررسهاافتهي
دهد که يج بدست آمده نشان مينتا.ش داشته استيافزا% ۱۱۲زانيبه ميغرق شدگوداشته ير صعوديس۹۰نسبت به سال۹۱ماهه نخست سال۶در

%) در ٢٥(مورد٨٤از لحاظ سن باين موارد غرق شدگيشتريباند وزن بوده%)٨/٣١(مورد١٠٨مرد و%)٢/٦٨(مورد٢٣٢ياز کل موارد غرق شدگ
مورد٢٧٢بايشدگن فصل غرقيشتريببوده و%)٣/٩٠(مورد٣٠٧ا باين مکان غرق شدن در خارج از طرح دريشتريبقرار داشتند.٢٠-٢٤يگروه سن

درمان در محل %)٩/٢٥(مورد٨٨شده ويمارستان بستريبدر%)٦/٦٠(مورد٢٠٦ين از کل موارد غرق شدگيهمچنتابستان بوده است.در%)٨٠(
%) فوت شدند.٥/١٣(مورد٤٦وشدند

الن يا در استان گي، مناطق خارج از طرح دريغرق شدگين مکان برايشتريرسد که بين پژوهش به نظر ميج حاصل از اي: با توجه به نتايريگجهينت
رد.يا صورت گيو گسترش سواحل محافظت شده دريبهسازيبرايشتريد تالش بيبوده که با

.يمارستانيش بيپاورژانس،ي، امدادرسانيشدگ: غرق دواژهيکل

٣/٩/١٣٩٢تاييد مقاله:۹/۵/۱۳۹۲:وصول مقاله

، رشت، ایران.مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی گیالن، روبروي کمیته امداد امام خمینی(ره)، بزرگراه شهید بهشتی،رشت:نويسنده پاسخگو
0131-4244653تلفن ثابت: 

payman.asadi@yahoo.com
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مقدمه

از معضالت مهم سالمت است که يکييشدگغرق
(نقص يصورت خفگه ) و ب٢،١(رديگياغلب مورد غفلت قرار م

ف يع تعريک مايور شدن در جه غوطهيدر تنفس) در نت
ور غوطهبعد از ساعت٢٤). چنانچه مرگ ظرف٣(شوديم

و زنده ماندن يشدگرخ دهد، غرقيبه علت خفگشدن در آب
ک به يا مرگ، نزدييبه بهبودبدون توجهساعت،٢٤بعد از

). بطور near drowning()۴(شوديمخواندهيشدگغرق
در يهزار نفر به علت غرق شدگ۴۰۰متوسط ساالنه تعداد 

از غرق ير ناشيمزان کل مرگ ويکنند. ميجهان فوت م
هزار نفر ۱۰۰۰۰۰در هر ۸/۶ا برابر بايدر کل دنيشدگ
ن يامتعاقبيهامرگ).۵(ت در سال گزارش شده استيجمع

ر يغيهابياز آسيناشن علت مرگيحادثه در رده سوم
و سقوط در جهان قرار دارد.يکيترافيهابي، بعد از آسيعمد

در هان مرگياز ا%۹۰ش از ياست که بين در حاليا
مثال هند و يبرادهند.يدر حال توسعه رخ ميهاکشور

به در کل جهان را يشدگاثر غرق مرگ براز موارد%۴۳ن يچ
).٦(اندخود اختصاص داده

يموثر برايهابرنامهين و اجرايتدويارذگاستيس
مفصل قات مکرر ويازمند تحقينين معضل جدياازيريشگيپ
در يکشور ما مطالعات انگشت شماردرن حاليباشد، با ايم

ز يران ني). در ا٨و٧انجام شده است (يرابطه با غرق شدگ
گردد. در يسالمت محسوب ميک مشکل جدييغرق شدگ

در ١/٤تا٩/٠ن يبياثر غرق شدگزان مرگ بريم١٣٨١سال
ن يشتريکه بت بر آورده شده استيهر صد هزار نفر جمع

با )٩(کشور بوده استيشماليهامقدار آن مربوط به استان
يمراجعه به اطالعات موجود در واحد آمار سازمان پزشک

ه يکشور که منبع منحصر به فرد اطالعات مربوط به کليقانون
ياجماليدر کشور است، در گزارش آماريعيرطبيغيهامرگ

يران در برخيها در ايکه آمار غرق شدگشوديممشاهده
شتر از يالن، اصفهان بير خوزستان، مازندران، گيها نظاستان

يآمارهان بر اساس ير نقاط کشور بوده است. همچنيسا
سال اولماهه٩کشور در يقانونيپزشکسازماندرموجود 
اند و فوت شدهينفر تحت عنوان غرق شدگ٩٤٩، تعداد ١٣٩٠

٢٥/١توان گفت يآنها صادر شده است. که ميبراجواز دفن
ل غرق يت کشور به دليهر صد هزار نفر از جمعينفر به ازا

نفر زن ١٣١مرد و ان ينفر از متوف٨١٨اند. فوت شدهيشدگ
نفر و مازندران با ١٧١ن سال استان خوزستان با ياند. در ابوده
. )١٠ها را داشته اند (يشدگغرقزان يمن ينفر باالتر١٥٢

ن يزمياچه روين دريخزر به عنوان بزرگتريايدر
جاد کرده است. که يايخود منافع فراواناطراف يکشورهايبرا
-و خلق چشميطيست محيمساعد زط ياز آنها وجود شرايکي

ن يآن است. ايدر سواحل جنوبيو گردشگريعيطبياندازها
و آب و يعياز عوامل مساعد طبيسواحل بخاطر برخوردار

يبرارانيان مناطق ياز مساعدتريکيژه در تابستان يوييهوا
است. اما پس از تابستاندرژه يوه بيتوسعه صنعت گردشگر

ياز مسافران به علت برخياعدهيحيتفريالت و سفرهايتعط
زانشان يعز،يو غرق شدگيل تصادفات رانندگيمشکالت از قب

). ۱۱(دهندين حوادث از دست ميرا در ا
مختلف روزانه و يهاتيان فعاليدر جريغرق شدگ

و ... يريگي، ماهيق سوارير شنا کردن، قايافراد نظيحيا تفري
م مناطق مختلف ممکن است يمقن افراديدهد و هم چنيرخ م

اچه، رودخانه، يا، درير درياز آب نظيدر معرض منابع متفاوت
ن عوامل يسد، کانال، استخر و ... قرار داشته باشند. هم چن

دن يپر خطر شامل نوشيرفتارهاير برخيمستعد کننده نظ
ا يز در مناطق مختلف دنيل نجات نيالکل و عدم استفاده از وسا

گر متفاوت يکديبا يل مختلف فرهنگيمساريثاو تحت ت
ير غرق شدگينظينکه در حوادثيبا توجه به ا. )١١(هستند

در اسرع يمارستانيش بياورژانس پيافت خدمات امداديدر
ت يريلذا مرکز مددار است،خوبرييت بسزايوقت از اهم
از يجهت کاهش تلفات ناشالنيگيپزشکيتهايحوادث و فور

م يدگان، تيع تر به حادثه ديسريرسانو امداديغرق شدگ
تا موارد مستقر نمودها يدريدر طرح هايامداد رسانيها

ين مطالعه سعيدر اها کمتر شود.ياز غرق شدگيفوت ناش
٩١تا ٨٩يماهه نخست سالها٦يشده که موارد غرق شدگ

مورد ،اندشدهيرسانامدادالنيگ١١٥که توسط اورژانس 
ل اطالعات موجود در يه و تحليرد. تا با تجزيقرار گيبررس

برداشته شود.يموثرين معضل گام هايجهت کاهش وقوع ا

يروش بررس

يمقطعوcase-seriesک مطالعه يپژوهش حاضر 
امداد يهايغرق شدگکيولوژيدمياپيهدف بررسبا،است
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ماهه ٦الن که در ياستان گ١١٥انسژشده توسط اوريرسان
براساس رفته است.يصورت پذ٩١تا٨٩يهانخست سال

يپزشکيتهايادث و فورت حويرياطالعات واحد آمار مرکز مد
ها، تعدادن ساليماهه نخست ا٦يهاتيمامورکل الن، ازيگ

به عنوان جامعه بوده که يمربوط به غرق شدگمورد ٣٤٠
يستيلافراد چکيبراق در نظر گرفته شد ويتحقيآمار

ماريت بيوضع،غرق شدگانجنس سن ويرهايشامل متغ
ماه وقوع حادثه )، مکان غرق شدن وييسرپا، يبستر، ي(فوت
SPSS19يها وارد نرم افزار آمارن دادهياده ويگردليتکم
يشده توسط آزمونهايآوران اطالعات جمعيدر پاوشده
ار قريل آماريه و تحليمورد تجزchi-squareو t-testيآمار

نظر گرفته شده در۰۵/۰بودن همدار يگرفتند و سطح معن
است.

هاافتهي

و) مرد%٢/٦٨(نفر٢٣٢ياز کل موارد غرق شدگ
ين گروه سنيانگيم.)١(جدولندبود) زن%٨/٣١(نفر١٠٨

سال و در جنس مونث٢٨افراد غرق شده در جنس مذکر 
ن اختالف يهمچن.بود٤٨/١٢اريسال با انحراف مع١/٢٧

فراد در جنس مذکر ون سن ايانگين ميبيداريمعنيآمار
مونثن سن افراد يانگيمو)>۳۷۸/۱p(شتدانمونث وجود 

ن آن يسال و باالتر۱ين سن غرق شدگيترنييپا.بودکمتر 
ن يشتريبيشدگاز نظر مکان غرق.)۲(جدولسال بود۷۰هم

ا بوده و يبه خارج از طرح درمربوطمورد%)٣/٩٠(باموارد 
انجام با.داشتدر رتبه دوم قرار%)٧/٤(مورد١٦رودخانه با 
ين مکان غرق شدگيبيداريمعنياختالف آماريآزمون آمار

.)>٠٠٠/١p(شت با جنس و سن وجود ندا
که در مقاله ذکر شده استييهادر همه مکان

در ين افراد دچار غرق شدگيشتريب......)،ا، چاه ويدر(استخر،
ن مکان ين بيهمچن.ت مذکر دارنديجنسيسنيهاهمه رده

،ي(بسترماريت بيبا ماه غرق شدن و وضعيغرق شدگ
شتوجود دايداريمعنياختالف آمار) يفوت،ييسرپا

)۰۰۰۰۱/۰p=(.در يکه منجر به بستريدر همه موارد
در خارج يا فوت شده، غرق شدگيمحل درمان در،مارستانيب

دهد ين آزمون نشان مياوسته است ويوقوع په ا بياز طرح در
در خارج از طرح در ماه مرداد وين ماه غرق شدگيشتريکه ب

مورد از ٣٤٠يانجام شده بر رويهايبررساست.ا بوده يدر
دهد ينشان م۸۹-۹۱يهاشش ماهه نخست ساليغرق شدگ

ماهه ۶% در ۵/۵۲زان يبه ميشدگرغم کاهش غرقيکه عل
هه نخست ما۶ن روند دريا،۸۹نسبت به سال۹۰نخست سال 

به يشدگغرقوداشتهيصعودريس۹۰نسبت به سال۹۱سال
.)٢(جدولش داشته استيافزا% ۱۱۲زانيم

١-

هويت
مونث

۱۳۸۹۸۵۴۴۱۳۴
۱۳۹۰۵۲۲۶۷۱
۱۳۹۱۹۵۳۸۱۳۵

۲۳۲۱۰۸۳۴۰
۲/۶۸۸/۳۱۱۰۰
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۲-

سن/ جنس
جمعچشمهسدط

٠-٤
٠٠٠٠٠٠٠٠١

٣/٠% ١٠٠٠٠٠٠١مونث

٥-٩
٧٠٠٠٠٠٠٧١١

٢/٣% ٤٠٠٠٠٠٠٤مونث

١٠- ١٤
٨٠١٠٠٠٠٩١٧

٥% ٨٠٠٠٠٠٠٨مونث

١٥- ١٩
٣٢٠٢٠٠٠٠٣٤٤٤

١٣% ٩٠٠١٠٠٠١٠مونث

٢٠- ٢٤
٥٠٢٢١١١١٥٨٨٤

٢٥% ٢٥٠١٠٠٠٠٢٦مونث

٢٥- ٢٩
٤٥١٤٥١٠٠٥٦٧٢

٢١% ١٥٠١٠٠٠٠١٦مونث

٣٠- ٣٤
٢٢٠١٠٠٠٠٢٣٤١

١٢% ١٨٠٠٠٠٠٠١٨مونث

٣٥- ٣٩
١٢٠١٠٠٠٠١٣١٧

٥% ٤٠٠٠٠٠٠٤مونث

٤٠- ٤٤
٧٠١٠٠٠٠٨١٤

١/٤% ٥٠٠١٠٠٠٦مونث

٤٥- ٤٩
١٢٠١٠٠٠٠١٣٢٢

٤/٦% ٩٠٠٠٠٠٠٩مونث

٥٠- ٥٤
٥١٠٠١٠٠٧١٠

٣% ٢٠١٠٠٠٠٣مونث

٥٥- ٥٩
١٠٠٠٠٠٠١٣

٨/٠% ٢٠٠٠٠٠٠٢مونث

به باال٦٠
٣٠٠٠٠٠٠٣٤

٢/١% ١٠٠٠٠٠٠١مونث
٣٠٧

٣/٩٠%
٤

٢/١%
١٦

٧/٤%
٨

٤/٢%
٣

٨/٠%
١

٣/٠%
١

٣/٠%
٣٤٠١٠٠
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۱-۶۸۹-۹۱

در %)۶/۶۰(نفر۲۰۶از کل اين تعداد
%)۹/۲۵(نفر۸۸تعدادهاي استان بستري شده وبيمارستان

استان بطور سرپايي در ۱۱۵هاي اورژانسهم توسط تکنسين
هم فوت شدند.%) ۵/۱۶(نفر۴۶متاسفانهمحل درمان شدند و
داري بين وضعيت بيمار با جنس، مکان و اختالف آماري معني

همچنين بين و) =۰۰۰۰۱/۰pشت (شدگي وجود داماه غرق
داري وضعيت بيمار با سن افراد غرق شده اختالف آماري معني

۶توجه به نتايج بدست آمده دربا.)>۹۴۷/۰pشت (وجود ندا
شدگي دربيشترين فصل غرق،۸۹-۹۱هايماهه نخست سال

بيشترين ماه غرق باشد.مي%) ۸۰(مورد۲۷۲تابستان با 
با ).۱(نمودار) بوده است%۳۷(مورد۱۲۶مرداد باشدگي در

داري بين ماه هاي آماري اختالف آماري معنيانجام آزمون
. )>۱۴۲/۰pشت (جنس افراد وجود نداوشدگي با سنغرق

شدگي با داري بين ماه غرقهمچنين اختالف آماري معني
.)=۰۰۰۱/۰pشت (مکان غرق شدگي و وضعيت بيمار وجود دا

بحث

الن يدر گيدهد که آمار غرق شدگيج نشان مياتن
کشور از جمله مازندران، يهاگر از استانيديهمانند برخ

اصفهان با وکرمانشاه ويگلستان با داشتن سواحل طوالن
يفراوان،يگردشگريهاتيقابلآب وپريهاداشتن رودخانه

در جنس يدهد غرق شدگيج نشان ميانت)۱۲(داردييباال
ن مطالعه يدر اتر از جنس مونث است.عيمذکر به مراتب شا

با که بوده است زنانبرابر۱/۲در مردانيشدگهم غرق
ن يهمچن) ۱۴،۱۳(مطابقت دارديمطالعات صورت گرفته قبل

درهمکارانش ووpedenمطالعات صورت گرفته توسطدر

زيندرسنگاپورTanدرمطالعه وانايزييمطالعه انجام شده درلو
). ۱۵، ۱۶، ۱۷(شتر از زنان بوده استيدر مردان بيغرق شدگ

شتر جنس يبيموضوع در کشورها دسترسنيد علت ايشا
باالتر و يريپذسکيشنا و ريبرايشتريبيهامذکر به محل

باشد.يير شنا کردن افراد مذکر به تنهاينظپرخطريرفتارها
يو اجتماعياز نظر فرهنگيرانيايهاخانمياز طرف
و يعيطبيهاشنا کردن در محليبراييهاتيمحدود

ن مطالعه يان در اين گروه قربانيشتريبمحافظت نشده دارند.
ن يانگيمدارد.%) قرار۲۵سال (۲۰-۲۴نيبيدر گروه سن

باشد که با مطالعات يسال م۲۸افراد غرق شده هميسن
ن يهمچن.)۱۴و ۱۸(صورت گرفته در مازندران مطابقت دارد

کسان يمختلف هم يقات انجام شده در کشورهايبا تحق
۳۰۷يمورد غرق شدگ۳۴۰ن مطالعه ازيا. در)۱۹(باشديم

ن يکه اا بوده استيدريمورد آن در خارج از طرح سالم ساز
ايمحافظت شده دريل کمبود مکانهايدلد به يشاموضوع 

ن ياا درينسبت به تعداد افراد استفاده کننده از سواحل در
در خارج از طرح به شنا ل افرادين دليبه همواستان باشد 

.شونديب ميا ترغيدر
است که در برنامه آن انگر يبموضوعن ياياز طرف

توسط يامدادرساننظارت وت ويريا مديدريسازسالمطرح
ه حفاظت شده بطقامنمستقر در يو درمانيامداديواحدها

از غرق يدر حال انجام است که از تعداد موارد مرگ ناشيخوب
ن يترشيمطالعه بنيادرن مکان کاسته است.يدر ايشدگ
دنباشيم%) ۵/۹۱(مورد ۳۱۱باايدردريغرق شدگموارد
%)، ۴/۲(مورد۸، سد با%)۷/۴(مورد۱۶رودخانه باسپس

مورد ۲و در چشمه و کانال آب) ۸/۰(مورد۳استخر با
که با مطالعات صورت گرفته توسط دکتر قرار دارند)۲/۰%(
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ن با يهمچن.)۱۲(طابقت داردم۱۳۸۷در سالیخ آزاديش
يشماليهادر استان۸۹گر مطالعات انجام شده در ساليد

هم در % ۷/۵وايها در دريغرق شدگ%۴/۸۵کهکشور
ن در مطالعهي. همچن)۸(، مطابقت داردبودها رخ داده رودخانه

Tanشنا ياستخرهاا و رودخانه ويز دريدر سنگاپور ن
خود اختصاص دادنده ها را بيان غرق شدگين قربانيشتريب
در فصل يشدگن موارد غرقيشتريهم بينظر زمان. از)۱۶(

ه وع آن بين شيباالتر%) بوده و۸۰(وردم۲۷۲تابستان با
موردرماه بايت) و%۳۷(ردمو۱۲۶بامرداديهاب در ماهيترت

%) بوده است۱۵(مورد۵۱ماه باخردادسپس در%) و۲/۳۱(
انجام شده در مازندران مطابقت دارديکه با مطالعات قبل

اثر حادثه بريت موارد غرق شدگين مطالعه اکثريدر ا. )۱۸(
و رودخانه و در سدياز موارد غرق شدگيبوده است. در برخ

ن خصوص يگزارش شده اما اطالعات در اياثر خودکشا بريدر
نبوده است. يکاف

يريجه گينت

يهاجاذبهل دارا بودنيالن به دلياستان گ
ليخيرايژه در فصل تابستان پذيهر ساله به ويگردشگر

يخزر بخش مهميايدردراست که شنا ياز مسافرانيميعظ
از آن است که يحاکن امرياباشد.يآنها مزه سفرياز انگ

ک يد بصورت يالن را نبايدر استان گيموضوع غرق شدگ
ش تعداد غرق يقلمداد کرد با توجه به افزايموضوع درون استان

است يضرور٩٠نسبت به سال ٩١در بهار و تابستان يشدگ
صورت ربطيذين خصوص توسط نهادهايتا توجه الزم در ا

نه يپرخطر در زمينکه پسران جوان گروهيرد. با توجه به ايپذ
جوانان ين رو آگاه سازيهستند، از ايامکان وقوع غرق شدگ

ها و مدارس ق رسانهياز طريل غرق شدگيدرباره خطرات ودال

يه در برخورد با غرق شدگان ضرورياوليهاو آموزش کمک
رد يد مورد توجه قرار گيکه بايگرياز موارد درسد.يبنظر م

ا ينه خطرات شنا در خارج از طرح دريمردم در زميآگاه ساز
در ين غرق شدگيشتريبن با توجه به آنکه يباشد. هم چنيم

يهاتوان با توسعه دادن طرحيدهد، ميميفصل تابستان رو
يهاطرحين فصل هم از شلوغيا در ايحفاظت شده در

شتر مردم يحفاظت شده موجود کاست و هم باعث جذب ب
ن مناطق شد. ضمنا با توجه به استقرار کمپ يجهت شنا در ا

ا يدريلم سازالن در طرح سايگ١١٥اورژانس يساحليها
کمک ينه در هنگام بروز حادثه غرق شدگين گزيبهتر

ن کمپ ها يده مستقر در ايآموزش ديروهايخواستن از ن
اء يات احيبا انجام عمل١١٥اورژانس ين هايتا تکنسباشديم

ق ينجات افراد در دقاه امداد ويکه از اصول اوليويو ريقلب
يرا از مرگ احتمالباشد، فرد مصدوم يميه غرق شدگياول

يهمگانيهاما، رسانهيسواست صدايلذا ضرور،نجات دهند
نه يزمربط نسبت به آموزش مردم دريزيو دستگاهها

در خصوص خدمات ين اطالع رسانيه و هم چنياوليهاکمک
به مردم اقدامات ينه امدادرسانيدر زم١١٥گان و اورژانس يرا

ج شاهد کاهش غرق يبه انجام رسانند تا به تدريگسترده تر
م.يدر سطح استان و بالطبع در سطح کشور باشيشدگ

تقدیر و تشکر 
ت حوادث و يريان از همکاران مرکز مديدر پا

که در خصوصا واحد آمار مرکز الن ياستان گيپزشکيتهايفور
ن واحد يهمچنواندکردهياريرا اطالعات مايجمع آور
نايپورسيدرمانيمرکز آموزشينيقات باليتحقتوسعه و
.ميسپاسگزار
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Comparative Study of Drowned Cases Who Had Been
Assisted by Relief of Guilan's EMS in the First Six Months of

2011-2012

Vahid Monsef ٭ – Payman Asadi٭† - Syyede Masoomeh Maleki Ziabari٭٭ - behzad zohrevandi٭

٭ MD, Emergency Medicine Specialist ,Guilan Road Trauma Research Center,Guilan University Of Medical
Sciences, Rasht,Iran.
٭٭ MSc in Emergency Medical Management Center,Guilan University Of Medical Sciences, Rasht,Iran.

Abstract:

Back ground: Drowning is regarded as a serious danger to health of people in northern provinces specially
at summer season; and in respect to tourist attraction of Guilan and geographical situation of this  province
we decided to study and compare the assisted drowning cases by emergency 115 of Guilan in first six
months of 89-91.
Methods: This is a case-series cross sectional study that 340 reports of drowning helped by emergency 115
of Guilan in the first 6 months of 2011-2012 years were reviewed. For each patisnts a check list including
age, sex, site of drowning, patients situation ( hospitalization, managemant in the samelocation or death) and
the month of drowning were recorded analyzed by the spss19 software and exam t-test, chi-square.
Findings: The results of this study showed that despite 52.5% decrease at the first half of the years in 2010
compare to 2013, this treand has increased in 2011-2012 and there was 112% increase in rate of drowning.
Also the number of drowned individuals in the first six month of 2010-2012 was 340 individuals; male
individuals comprised 68.2% and female individuald comprised 31.8% most of drowning were in the age
range of 20 to 24, 25.4% years old. 90.3% of drowned individuals have been outside of swimming borders.
In addition, 60.6% of drowned individuals have been hospitalized in hospital and 25.9% of drowning cases
were treated in the place by the help of emergency and 13.5% have died.
Conclusion: considering the results of this study, it seems that the most possible places to happen a
dangerous accident relate to places outside of sea plan (swimming borders) of Guilan that need to more
efforts in order to improve and develop the preserved seashores. In addition, presenting information about
the dangers of swimming outside of sea plan to people and improvement of relief system can play an
important role in prevention of these accidents and their horrible outcomes.
Key words: Drowning, Assist (relief), Emergency medical service
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