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Ryc. 99
Wyciąganie na prostych ramionach

Jeżeli	wyciąganie	odbywa	się	w grupie	i wysokość	nad	powierzchnią	wody	na	to	pozwala,	zespół	
ratowników	może	podzielić	się	tak,	że	jeden	pozostaje	w wodzie	i wchodzi	pomiędzy	ratowanego	
a łódź,	jednocześnie	wypychając	poszkodowanego	na	swoich	plecach.	Działanie	to	ułatwi	wyciąga-
nie,	gdyż	ratowany	nie	będzie	przesuwać	się	pionowo,	przez	co	siła	potrzebna	do	jego	wyciągnięcia	
będzie	mogła	być	mniejsza.

 9.7.1.3 Wyciąganie bokiem przy pomocy lin
Wyciąganie	osoby	za	pomocą	lin,	bokiem,	jest	sposobem	wydobycia	poszkodowanego	na	

wysoki	brzeg	lub	łódź,	który	umożliwia	–	przy	tym	samym	wysiłku	–	podniesienie	osoby	cięższej	
niż	w przypadku	wyciągania	na	prostych	ramionach.	Stosując	tę	metodę	można	także	podnieść	
ratowanego	na	większą	wysokość.	Do	wyciągania	musi	zostać	użyta	lina	o odpowiedniej	grubości	
10–12 mm.	Za	cienka	linka	nie	będzie	nadawać	się	do	wyciągania,	ponieważ	będzie	się	wrzynać	
w ręce	wyciągających.	Zamiast	lin	można	też	użyć	sieci,	żagla	czy	ruchomej	plastikowej	drabinki,	która	
czasami	znajduje	się	na	jednostkach	pływających.	Sposób	wyciągania	będzie	identyczny.	Wyciąganie	
tą	metodą	może	być	stosowane	zarówno	przez	jednego,	jak	i kilku	ratowników.

Lp Działanie Dodatkowe informacje
1 Zabezpiecz 2 końce liny Przygotowując wyciąganie, ratownik powinien zabezpieczyć dwa wolne końce liny, np. wiążąc je na stałe 

do podłoża.
2 Przełóż linę pod 

poszkodowanym
Ratujący musi przełożyć linę pod poszkodowanym, wyciągając ją z  drugiej strony. Ramiona 
poszkodowanego muszą być wewnątrz liny wzdłuż ciała. W przypadku dużej wysokości (wysoka burta 
jednostki, wysoki pomost), ratownik może przełożyć liny pod poszkodowanym jeszcze w wodzie, a dopiero 
potem wyjść na łódź czy pomost z liną w ręku.

3 Ułóż linę 
w odpowiednim miejscu 
na ciele wyciąganego

Ratownik musi przesunąć linę tak, aby dotykała ciała osoby wyciąganej w co najmniej dwóch miejscach. 
Jest to linia barków i  środek uda. Idealną sytuacją jest wyciąganie poszkodowanego w  ruchomej 
plastikowej drabince, gdzie punktów podparcia jest bardzo dużo i nie ma obawy, że ratowany wypadnie.

4 Wyciągnij 
poszkodowanego

Przed wyciąganiem, ratownik musi naprężyć linę i  stanąć tak, aby odcinki liny po obu stronach były 
jednakowej długości. Następnie może rozpocząć ciągnięcie poszkodowanego do góry. Podczas wyciągania 
ratownik musi uważać, aby równo ciągnąć linę tak, żeby nie doszło do przechylenia się poszkodowanego 
na którąś ze stron, co może spowodować jego wypadnięcie.
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	 9.7.3	 Wynoszenie	na	brzeg
Poniżej	przedstawionych	jest	kilka	najbardziej	intuicyjnych	sposobów.	Każda	z opisanych	metod	

kończy	się	ułożeniem	poszkodowanego	na	grzbiecie.	Samo	miejsce	ułożenia	powinno	być	twarde	
i w miarę	możliwości	płaskie.	Na	plaży	ratownik	powinien	ułożyć	osobę	poszkodowaną	wzdłuż	brzegu	
w celu	uniknięcia	naturalnego	spadku	do	wody.	Ratownik	musi	chronić	głowę	poszkodowanego	
podczas	wynoszenia	i układania	go	na	podłożu.
Po	doholowaniu	poszkodowanego	do	brzegu,	udzielający	pomocy	powinien	rozebrać	się	ze	

swojego	sprzętu	nurkowego,	a następnie	rozebrać	poszkodowanego.	Opis,	w jaki	sposób	rozbierać	
poszkodowanego	w zależności	od	posiadanej	konfiguracji	sprzętowej,	został	przedstawiony	w części	
dotyczącej	holowania.	Rozbieranie	przy	brzegu	jest	zazwyczaj	prostsze,	gdyż	ratownik	może	rozbierać	
poszkodowanego	mając	punkt	podparcia.
Jeżeli	istnieje	taka	możliwość,	to	wydobycie	powinno	nastąpić	w grupie.	Zmniejszy	to	wysiłek	

konieczny	do	wyciągnięcia.

 9.7.3.1 Pomoc przy wyjściu z wody
Nurkowie	zmęczeni	czy	mało	sprawni	fizycznie	mogą	mieć	problemy	z samodzielnym	wyjściem	

z wody.	Powinni	oni	zatem	rozebrać	się	ze	sprzętu	w wodzie	–	samemu	czy	przy	pomocy	partnera	–	
i dopiero	potem	wyjść	na	brzeg.	Sprzęt	należy	zostawić	w wodzie	i wynieść	go	dopiero	po	wyjściu	
z wody	i wypoczęciu.	Pomoc	partnera	przy	samym	wyjściu	polega	na	przytrzymaniu	osoby	poszko-
dowanej	pod	rękę.	Jeżeli	partner	jest	bardzo	zmęczony,	udzielający	pomocy	może	położyć	jedno	
ramię	osoby	poszkodowanej	na	swoim	karku	i przemieszczać	się	obok	poszkodowanego.

 9.7.3.2 Wyciąganie za pomocą chwytu Rauteka (za przedramię)
Wyciąganie	za	pomocą	chwytu	Rauteka	może	być	zastosowane	wtedy,	kiedy	brzeg,	na	który	trzeba	

wydobyć	ratowanego,	jest	płaski	lub	lekko	pochyły.	Sposób	ten	jest	prosty	i może	być	zastosowany	
nawet	wtedy,	kiedy	jest	duża	różnica	w ciężarze	między	ratowanym	a ratownikiem	na	niekorzyść	
udzielającego	pomocy.	W metodzie	tej	ratownik	musi	włożyć	o wiele	mniejszy	wysiłek	w wydobycie	
osoby	na	brzeg	niż	w przypadku	wynoszenia,	gdyż	nie	trzeba	unosić	nóg	osoby	poszkodowanej,	
które	cały	czas	dotykają	podłoża.
Postępowanie	ratownika	przy	wyciąganiu	za	pomocą	chwytu	Rauteka:

Lp Działanie ratownika Dodatkowe informacje
1 Ustaw się za głową poszkodowanego Poszkodowany musi leżeć na grzbiecie.
2 Przełóż obie swoje ramiona pod ramionami 

poszkodowanego i  dwoma dłońmi chwyć jedno 
przedramię

Taki chwyt jest najmocniejszy i  umożliwia utrzymanie dużego ciężaru nawet 
wtedy, kiedy ciała są mokre i  śliskie. Aby wzmocnić chwyt, ratownik powinien 
zdjąć rękawiczki.

3 Wyciągaj ratowanego przemieszczając się do tyłu Ratownik unosi się do momentu, kiedy sam będzie swobodnie stał. 
4 Ułóż poszkodowanego na twardym podłożu Układając poszkodowanego, ratownik opuszcza go do tyłu. Musi jednak robić to 

bezpiecznie, chroniąc głowę ratowanego przed dodatkowym urazem.

Ryc. 100
Wyciąganie bokiem przy pomocy lin

 9.7.1.4 Wyciąganie przodem przy pomocy lin 
Metoda	ta	powinna	być	użyta	wtedy,	kiedy	wysokość	nad	poziomem	wody	uniemożliwia	bez-

pośrednie	uchwycenie	poszkodowanego.	Może	ona	być	zastosowana	przez	kilku	ratowników.	Tak	
samo	jak	w przypadku	wyciągania	bokiem,	lina	powinna	mieć	grubość	ok.	10–12	mm.
Podstawowe	założenie	tej	metody	polega	na	przełożeniu	liny	pod	ramionami	poszkodowanego	

i obróceniu	go	przodem	do	burty.	Jeżeli	na	akwenie	występuje	falowanie,	samo	wyciąganie	musi	
nastąpić	szybko,	gdyż	ratowany	może	uderzyć	o burtę	lub	pomost.	Tak	jak	w przypadku	wyciągania	
przodem	na	prostych	ramionach,	poszkodowany	powinien	zostać	przewieszony	przez	burtę	na	wysoko-
ści	pasa,	co	ułatwi	dalsze	wyciągnięcie.	Dalsze	postępowanie	jest	takie,	jak	przy	wyciąganiu	przodem.

Ryc. 101
Wyciąganie przodem przy pomocy lin

	 9.7.2	 Wydobycie	bezpośrednio	na	dużą	jednostkę
Podczas	wydobycia	na	dużą	jednostkę	zespół	ratowniczy	powinien	zwrócić	uwagę	na	wysokość	

burty	nad	poziomem	wody.	Im	wyższa	burta	jednostki,	tym	trudniej	wyciągnąć	poszkodowanego.	
Na	dużej	jednostce	ratownicy	mogą	nie	być	w stanie	dosięgnąć	ofiary	w wodzie.	W tym	przypadku	
podjęcie	powinno	nastąpić	najpierw	na	mniejszą	jednostkę,	a dopiero	potem	na	dużą	łódź.	
Jeżeli	na	akwenie	występuje	falowanie,	to	wysokość	burty	nad	wodą	zmienia	się,	a więc	zmienia	się	

też	wysokość,	na	którą	poszkodowany	ma	być	wyciągnięty.	Zespół	powinien	tak	skoordynować	działania,	
aby	podjęcie	z wody	nastąpiło	w momencie,	kiedy	burta	będzie	najbliżej	poszkodowanego.	Udziela-
jący	pomocy	powinni	chronić	ratowanego,	aby	nie	uderzył	o kadłub	czy	burtę	w czasie	wyciągania.
Podjęcie	poszkodowanego	może	nastąpić	poprzez	wyciągnięcie	bez	użycia	sprzętu.	W tym	przy-

padku	ratownicy	na	statku	chwytają	poszkodowanego	w wodzie	i wyciągają	go	na	pokład.	Najlepiej	
wyciągać	ratowanego	przodem,	aby	było	możliwe	przewieszenie	poszkodowanego	na	burcie	statku.	
Mogą	też	zastosować	metodę	wyciągania	przodem	za	pomocą	lin.
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•	Telefony	 alarmowe.	W  tym	 punkcie	 powinny	 zostać	 podane	 telefony	 specjalistycznych	
służb,	jakie	powinny	być	poinformowane.	W zależności	od	miejsca	nurkowania,	mogą	to	
być:	telefon	do	pogotowia	ratunkowego,	do	komory	hiperbarycznej,	do	ubezpieczyciela	
nurkowego	mogącego	zorganizować	pomoc,	do	specjalnych	służb	ratowniczych	akwenu,	
w którym	odbywa	się	nurkowanie.

•	Jak	wezwać	pomoc?	Tu	powinno	być	zaznaczone	 jak	skontaktować	się	ze	specjalnymi	
służbami	ratowniczymi,	których	pomoc	jest	konieczna.	Może	to	być	telefon	stacjonarny,	
telefon	komórkowy,	radiotelefonia	ultrakrótkofalowa	UKF.	Informacja	ta	powinna	zostać	
rozszerzona	o miejsce	gdzie	znajduje	się	urządzenie,	z którego	należy	skorzystać.	W każ-
dym	przypadku,	wzywając	pomoc,	należy	zaznaczyć,	że	doszło	do	wypadku	nurkowego.	
Osoba,	która	kontaktuje	się	ze	służbami	ratowniczymi,	powinna	podać	numer	telefonu,	
spod	którego	dzwoni,	 tak,	aby	możliwy	był	obustronny	 kontakt.	Dodatkowo,	 jeżeli	 do	
wypadku	doszło	na	lądzie,	a dotarcie	służb	ratowniczych	na	miejsce	wypadku	jest	skom-
plikowane,	można	wyjść	naprzeciw	karetce,	aby	ta	nie	błądziła.

•	Droga	do	najbliższej	placówki	medycznej	to	takie	informacje	jak:	adres,	jakimi	droga-
mi	jechać,	gdzie	skręcać.	Narysowana	mapka	z zaznaczoną	drogą	może	być	pomocna	
i ułatwić	wizualizację	drogi,	jaką	należy	jechać.

	 	 Plan	alarmowy	(przykład)
j.	Narty,	Baza	Nurkowa	„Nureczek”
Wezwanie	pomocy	–	telefon	pod	numer	999	lub	112	z komórki
•	Co	się	stało	–	rodzaj	wypadku?
•	Gdzie	zdarzył	się	wypadek?
•	Ile	jest	poszkodowanych?
•	Jaki	jest	stan	poszkodowanych?
•	Informacja	o udzielanej	pomocy
•	Dane	personalne	osoby	wzywającej	pomoc	wraz	z numerem	telefonu
•	Nigdy	nie	rozłączaj	się	pierwszy!

Najbliższy szpital Najblisza komora hiperbaryczna
Szpital Powiatowy w Szczytnie
ul. M.C. Skłodowskiej 12
12-100 Szczytno
Tel: 89 6232100

Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej
Ul. Powstania Styczniowego 9B Gdynia 81-519
Tel: 58 622-51-63

Numer	alarmowy	KOMH
Tel:	58	622-51-63	(24h	na	dobę)
•	Telefon	znajduje	się	w hangarze	nurkowym	ma	go	osoba	napełniająca	butle	gazami.
•	Tlen	znajduje	się	po	prawej	stronie	od	wejście	w hangarze	ze	sprzętem	nurkowym	(duża	
zielona	skrzynka).

Ryc. 134
Przykład drogi ewakuacyjnej

Ryc. 133
Układanie ratowanego do pozycji bezpiecznej

Zakładając,	że	ratowany	leży	na	plecach	na	twardym	podłożu,	technika	umieszczenia	ratowanego	
w pozycji	bezpiecznej	jest	następująca:

•	kończynę	górną	od	strony	ratownika	zgiąć	w stawie	barkowym	i łokciowym	o 90	stopni	
(tak	jak	przy	zatrzymywaniu	ruchu),

•	przełożyć	dalsze	ramię	poszkodowanego	w poprzek	klatki	piersiowej,	a grzbiet	ręki	pod-
łożyć	pod	policzek,

•	drugą	ręką	uchwycić	dalszą	kończynę	poszkodowanego	tuż	pod	kolanem	i podciągnąć	
ku	górze,	nie	odrywając	stopy	od	podłoża,

•	trzymając	rękę	poszkodowanego	pod	policzkiem	pociągnąć	dalszą	kończynę	dolną	tak,	
aby	poszkodowany	obrócił	się	na	bok	w kierunku	ratownika,

•	ustawić	kończynę	dolną	poszkodowanego,	która	znajdzie	się	u góry	tak,	aby	była	zgięta	
w stawie	biodrowym	i kolanowym	o 90	stopni,

•	odchylić	głowę	ratowanego	tak,	aby	zapewnić	drożność	dróg	oddechowych.

	 10.3	 Plan	alarmowy
Plan	alarmowy	określany	jest	jako	zespół	informacji	potrzebnych	do	wezwania	pomocy	specja-

listycznej	po	wypadku	nurkowym.	Jest	to	instrukcja	jak	postępować,	gdzie	i do	kogo	telefonować.	
Powinna	ona	mieć	czytelną	postać,	być	dostępna	i zawierać	informacje	potrzebne	do	zawiado-
mienia	specjalistycznych	służb	medycznych	lub	miejsca	przechowywania	sprzętu	specjalistycznego.

•	Miejsce	nurkowania,	czyli	miejsce	wypadku.
•	Informacje,	gdzie	znajduje	się	tlen.	Tlen	powinien	znajdować	się	na	miejscu	nurkowania,	
przygotowany	do	szybkiego	użycia,	gdyż	przeważnie	jest	najbardziej	potrzebny	zaraz	po	
nurkowaniu.	Informacja	o tym,	gdzie	znajduje	się	tlen	powinna	być	jasna	i precyzyjna.

	 Pierwsza	pomoc,	w większości	urazów,	zatruć	czy	zespole	zaburzeń	dekompresyjnych,	po-
lega	w większości	przypadków	na	podaniu	do	oddychania	czystego	tlenu	lub	prowadze-
nia	resuscytacji	przy	jego	użyciu.	Nawet	jeżeli	wypadek,	któremu	uległ	nurek,	nie	wymaga	
użycia	tlenu,	jego	podanie	nie	doprowadzi	do	skutków	ujemnych	u poszkodowanego.

•	Samochód	awaryjny,	to	przygotowany	do	odjazdu	sprawny	samochód,	z ważnymi	dokumen-
tami	 i przygotowanymi	kluczykami.	Na	 instrukcji	powinna	być	podana	marka	samochodu	
i jego	numer	rejestracyjny.	Samochód	awaryjny	może	być	użyty	przez	współuczestników	nur-
kowania	wtedy,	kiedy	miejsce	nurkowania	jest	trudne	do	znalezienia	i  istnieją	podejrzenia,	
że	karetka	może	mieć	kłopoty	 z odnalezieniem	miejsca	wypadku.	Należy	wtedy	wyjechać	
w miejsce,	w którym	karetka	musi	skręcić,	 tam	oczekiwać	na	karetkę,	a po	jej	przyjeździe	
doprowadzić	ją	na	miejsce	wypadku.	Do	transportu	poszkodowanego,	samochód	awaryjny	
powinien	być	użyty	w ostateczności,	wtedy,	kiedy	wezwana	pomoc	nie	nadjeżdża,	a stan	po-
szkodowanego	jest	bardzo	ciężki.	Transport	poszkodowanego	własnym	samochodem	niesie	
ze	sobą	bowiem	ryzyko	prawne	i udzielający	pomocy	może	zostać	oskarżony	o to,	że	stan	
chorego	uległ	pogorszeniu	na	skutek	niewłaściwego	transportu.	Nie	ma	też	możliwości	wyko-
nania	nadzoru	nad	poszkodowanym	tak	jak	w karetce.


