WAŻNY TEMAT

TONIEMY
W CISZY
Po długiej, mroźnej zimie nasze zmęczone ciała wprost marzą o słonecznych promieniach i chwili relaksu
w ciepły, letni dzień. Powoli zaczynamy planować nasz urlop. Obmyślamy
najpiękniejsze wycieczki, leniwe dni na
leżakach czy może proste, ale przemiłe spotkania w gronie rodziny. Każde
z projektowanych w naszych głowach
marzeń łączy się w jednym wspólnym
elemencie - odpoczynku. Sądzę, że
większość z nas zgodzi się, że najlepiej
odpoczywa się nad wodą.
Chłodne kąpiele w upalne dni, ogniska
nad jeziorem czy też basenik w zaciszu
domowego ogródka. Jest wiele możliwości spędzenia kilku czarujących,
wolnych chwil lata, szczególnie gdy
możemy rozkoszować się przyjemnie
chłodnym dotykiem wody. Jednakże nawet w tak skromnym wodnym
akwenie jak przydomowy basenik,
musimy pamiętać o podstawowych
aspektach bezpieczeństwa własnego
i bliskich. Podczas wakacji, urlopu czy
zwykłego weekendowego odpoczynku nie możemy opuszczać gardy. Musimy być zawsze czujni, szczególnie
gdy odpoczywamy razem z dziećmi.
PAMIĘTAJMY, ŻE PODCZAS RELAKSU
ZWŁASZCZA NAD WODĄ MUSIMY
BYĆ ZAWSZE UWAŻNI I OSTROŻNI.
JEDNYMI Z NAJCZĘSTSZYCH WYPADKÓW JAKIE MOGĄ NAS SPOTKAĆ NAD
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WODĄ SĄ ZARÓWNO PODTOPIENIA
JAK I UTONIĘCIA. Jakie są przyczyny
utonięć? Jak rozpoznać człowieka tonącego, a przede wszystkim, jak pomóc
osobie tonącej?

JAK DOCHODZI DO
UTONIĘCIA?
Utonięcie z definicji to rodzaj gwałtownego uduszenia, spowodowanego napływem wody do układu oddechowego. Podtopienie, lub też przytopienie
również definiuje się jako dostanie się
płynu w obręb układu oddechowego,
jednakże stan ten nie kończy się śmiercią.
PRZYCZYNY UTONIĘĆ W ZASADZIE
MOŻEMY PODZIELIĆ NA DWIE GRUPY. JEDNĄ Z NICH JEST PRZECENIANIE
WŁASNYCH MOŻLIWOŚCI. PODCZAS
ZABAWY W WODZIE ŁATWO JEST
SIĘ NA CHWILĘ ZAPOMNIEĆ. W TYM
TRUDNYM ŻYWIOLE MOŻEMY SZYBKO
OPAŚĆ Z SIŁ, SZCZEGÓLNIE KIEDY NIE
JESTEŚMY WYTRAWNYMI PŁYWAKAMI.
Często winne są także skurcze, które
mogą pojawić się kiedy zbyt szybko
lub też zaraz po jedzeniu wejdziemy do
chłodnej wody. Jednym z największych
błędów podczas zabaw wodnych jest
kąpiel po spożyciu alkoholu. Na baczności powinny też mieć się osoby, które
cierpią na schorzenia lub wady serca
czy zmysłu równowagi. Nasz organizm
łatwo może również wpaść we wstrząs
termiczny i wychłodzić się, zwłaszcza
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przy wysokich różnicach temperatur
pomiędzy suchym, letnim powietrzem,
a zimnym wodnym akwenem. Druga
grupa przyczyn utonięć to nieznajomość wodnego akwenu. Wiry, muł
rzeczny, wodorosty, czy skakanie do
wody w kamienistych, płytkich miejscach mogą prowadzić do poważnych
konsekwencji.
Nasze wyobrażenia na temat osoby
tonącej zazwyczaj zaczerpnięte są z filmów akcji. Wołanie o pomoc, woda
rozchlapywana we wszystkich kierunkach, głośna, spazmatyczna walka

Tylko w 2017 roku utonęło w Polsce aż 449 osób
z czego większość stanowili mężczyźni. Aż w 97
przypadkach przyczyną utonięcia był alkohol.
Źródło: www.statystyka.policja.pl

o każdy oddech. Tak filmy pokazują
osobę tonącą. Otóż rzeczywistość jest
niestety zupełnie inna. Podczas tonięcia
organizm człowieka zaprogramowany
jest wyłącznie na walkę o oddech. Każda myśl, każdy ruch skupiony jest wokół
tej jednej czynności, która utrzyma nas

przy życiu - złapaniu w usta drogocennego tlenu. W takiej sytuacji nie ma
mowy o tym, aby tonący miał czas na
to, by nabrać w płuca tyle powietrza
by udało mu się krzyknąć. CZŁOWIEK
TONIE W CISZY. PODCZAS TONIĘCIA
USTA CZŁOWIEKA ZNAJDU-
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JĄ SIĘ NAD POWIERZCHNIĄ WODY NA
OKOŁO 0,5 - 1 SEKUNDY. O WIELE ZA
KRÓTKO BY KRZYKNĄĆ. PO KILKU SEKUNDACH DAREMNEJ WALKI POWOLI
SCHODZIMY NA DNO. Ciało podświadomie ustawia się pionowo. Staramy
się rękoma rozsunąć zalewającą nas
wodę. Włosy bezładnie opadają na
twarz i czoło. Nogi praktycznie nie
pracują, podczas tonięcia zupełnie
zapomina się o pracy nóg. Tonący
czasem przypomina osobę, która stara
się wspinać po niewidzialnej drabinie,
z której to szybko opada by znów próbować się wznieść. Tonącego można
również rozpoznać po szklistym, nieobecnym wzroku. Wszystkie jego siły
bowiem skupione są na walce o oddech. Gdy nie jesteśmy pewni, czy
osoba przed nami potrzebuje pomocy
wystarczy zapytać, a jeśli w przeciągu
2-3 sekund nie uzyskamy odpowiedzi,
powinniśmy wkroczyć do akcji.
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Stąd też tak ważne jest aby nasze dziecko, podczas zabawy nad wodą, raportowało nam gdzie się znajduje. Może
bowiem dojść do sytuacji, kiedy nie
dostrzeżemy różnicy między zabawą
dziecka, a walką o oddech. W sieci
krąży wiele krótkich filmików instruktażowych jak rozpoznać osobę tonącą. Warto samemu obejrzeć taki krótki
materiał, aby na własne oczy zobaczyć
przytoczony wyżej opis osoby tonącej.

JAK POMÓC TONĄCEMU?
Najważniejszą zasadą dobrego ratownictwa jest “dobry ratownik to żywy ratownik”. Oceń sytuację! Jeśli nie jesteś
zawodowym pływakiem pod żadnym
pozorem nie rzucaj się do wody na pomoc tonącemu. Nawet jeśli uważasz, że
sobie poradzisz nigdy nie jesteś w stanie
przewidzieć co zrobi osoba tonąca. Ona
walczy o życie! Podpływając do takiej osoby narażasz się na wciągnięcie pod wodę.

NAJLEPSZĄ RZECZĄ JAKĄ MOŻESZ ZROBIĆ TO GŁOŚNO ZAWOŁAĆ NA POMOC
RATOWNIKA I WEZWAĆ POGOTOWIE.
KIEDY JEDNAK DECYDUJESZ SIĘ NA PODPŁYNIĘCIE DO POSZKODOWANEGO NAJLEPIEJ JEST PODAĆ MU KOŁO RATUNKOWE, DESKĘ CZY BOJĘ, ABY POZOSTAĆ
POZA ZASIĘGIEM JEGO RAMION, ŻEBY
NIE DOSZŁO DO SYTUACJI GDY TONĄCY KURCZOWYM CHWYTEM ŚCIĄGA CIĘ
POD WODĘ. Najwygodniej ratownikowi
byłoby podpłynąć na materacu czy łódce i podać tonącemu coś na czym bezpiecznie mógłby odholować go do brzegu. Wynosząc osobę poszkodowaną na
brzeg staraj się trzymać ją tak, by głowa
znajdowała się poniżej klatki piersiowej.
W momencie gdy człowiek dostaje się
pod wodę krtań zaciska się zapobiegając
zalaniu wodą płuc. Jednocześnie jednak
skutecznie uniemożliwia oddychanie co
wtórnie doprowadza do utraty przytom-
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ności. Dochodzi do zwiotczenia mięśni
i przedostania się wody do płuc. Podczas
tonięcia człowiek często łyka wodę, jednakże nagromadzenie jej w żołądku nie
jest bezpośrednim zagrożeniem życia,
stąd też u osoby podtopionej nie powinniśmy wywoływać wymiotów, a skupić
się na przywróceniu oddechu i krążeniu
krwi. Ustaw osobę poszkodowaną na
twardej powierzchni i obejrzyj jamę ustną. Usuń z niej potencjalne ciała obce.
Następnie przystąp do resuscytacji.
RESUSCYTACJA OSOBY TONĄCEJ, POTOCZNIE NAZYWANA SPOSOBEM
“USTA-USTA” RÓŻNI SIĘ NIECO OD ZNANEJ WIĘKSZOŚCI PIERWSZEJ POMOCY.
ZANIM PRZYSTĄPIMY DO WYKONYWANIA UCIŚNIĘĆ NALEŻY BOWIEM NAJPIERW WYKONAĆ PIĘĆ WDECHÓW RATOWNICZYCH. NASTĘPNIE UCISKAMY
KLATKĘ PIERSIOWĄ 30 RAZY. WYKONUJEMY KOLEJNE DWA WDECHY I NASTĘPNE 30 UCIŚNIĘĆ, AŻ DO PRZYWRÓCENIA POSZKODOWANEMU ODDECHU.
Powyższy schemat jest najczęściej spotykanym sposobem resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Po przywróceniu
oddechu układamy osobę poszkodowaną w pozycji bocznej bezpiecznej
i oczekujemy na przyjazd pogotowia.

SUCHE I WTÓRNE
UTONIĘCIA
Każdy człowiek, który doświadczył tonięcia powinien być hospitalizowany na
co najmniej 24 godziny po zaistniałym
wydarzeniu. Woda, która dostała się do
płuc może doprowadzić do masywnego
obrzęku, ze względu na jej drażniący charakter na układ oddechowy, zwłaszcza
gdy doszło do podtopienia w wodzie
słonej. Stan obrzęku płuc spowodowany
podtopieniem nazywamy wtórnym utonięciem. Nie należy mylić go z suchym
utonięciem, czyli sytuacją gdy do nosogardzieli dostanie się odrobina wody,
co skutkuje odruchem pobudzenia
nerwu krtaniowego. Następuje skurcz
głośni, a w konsekwencji niedotlenienie organizmu i utrata przytomności.

ZARÓWNO SUCHE JAK I WTÓRNE UTONIĘCIA DAJĄ PODOBNE OBJAWY. SĄ TO
M.IN. KASZEL, OTUMANIENIE, LETARG,
SENNOŚĆ, PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ. RÓŻNICA POLEGA NA CZASIE UKAZANIA
SIĘ OBJAWÓW. W PRZYPADKU SUCHEGO UTONIĘCIA OBJAWY POJAWIAJĄ
SIĘ ZARAZ PO ZACHŁYŚNIĘCIU. TYMCZASEM WTÓRNE UTONIĘCIE DAJE
OBJAWY PO CZASIE 15 MINUT DO 72
GODZIN OD DOSTANIA SIĘ WODY DO
PŁUC. Wtórne i suche utonięcia zagrażają zwłaszcza dzieciom. Dziecko nie
jest bowiem świadome konsekwencji
zaistniałych objawów. Czuje się sennie,
jest zmęczone. Rodzicom wydaje się, że
zmęczyło się zabawą w wodzie. Tymczasem rzeczywistość może być zupełnie inna. Pamiętajmy, jeśli nasze dziecko dziwnie zachowuje się po zabawie
w wodzie, jest poirytowane, słania się
i jest senne powinniśmy jak najszybciej
skonsultować się z lekarzem.
Podczas letnich, urlopowych dni pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa.
Szczególnie nad wodą. Pływajmy tylko
w miejscach do tego wyznaczonych, najlepiej strzeżonych. Nie oddawajmy skoków do wody, której nie znamy. Pamiętaj-

my o rozsądnym spożywaniu napojów
alkoholowych. Zrezygnujmy z wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu. Jeżeli
znajdziemy się w sytuacji gdy w wodzie
złapie nas skurcz, nie panikujmy. Starajmy
się wyprostować mięsień, rozluźnić go.
Dajmy znać bliskim, że jesteśmy w potrzebie. Przy nagłym wpadnięciu do
wody starajmy się zatkać nos i usta ręką
aby uniknąć zakrztuszenia.
Miejmy w pamięci numery, które mogą
uratować nam życie!
•

WOPR - 601 100 100 lub 112 - dyspozytor przekieruje rozmowę do
odpowiedniej jednostki wodnej
działającej w okolicy.

•

POGOTOWIE RATUNKOWE - 999

Podczas kontaktu z dyspozytorem,
postępuj zgodnie z jego poleceniami.
Przedstaw się, opisz dokładnie gdzie jesteś, podaj dokładnie stan poszkodowanego i nie rozłączaj się dopóki nie dostaniesz wyraźnego polecenia. Pamiętajmy
o bezpieczeństwie nad wodą.
KATARZYNA KOWAL
Pracownik Apteki

Zakład Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia
Ludności Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny w 2014 roku przygotował raport
dotyczący wypadkowych utonięć w Polsce w latach 2002012. W ich wyniku w tym okresie w Polsce zginęły 12 702
osoby. Ponad pięciokrotnie częściej giną w ten sposób
mężczyźni, najczęściej w wieku 45-59 lat. Dodatkowo, aż
siedmiokrotnie większe ryzyko utonięcia występuje wśród
mężczyzn z wykształceniem zawodowym w porównaniu
do tych z wykształceniem wyższym. Do utonięć najczęściej
dochodziło w jeziorach (25%) oraz rzekach (21%). W latach
2000-2012 ryzyko zgonu z powodu utonięcia było w Polsce
dwukrotnie wyższe niż przeciętne w UE.
Źródło: www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl
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