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Zdarzenie / wypadek nurkowy na Malediwach w listopadzie 2019 roku 
 
 
Opis miejsca nurkowania: 
 
Malediwy to archipelag oraz państwo wyspiarskie 
o tej samej nazwie, położone na Oceanie 
Indyjskim, ok. 500 km na południowy zachód od 
południowego krańca Indii. Jest to kraj 
muzułmański położony na archipelagu składającym 
się z ponad tysiąca wysp, z których jedynie około 
200 jest zamieszkałych. Wyspy osadzone są na 
26 atolach koralowych narosłych na podmorskim 
łańcuchu wulkanicznym, ciągnącym się przez 
820 km z północy na południe i 120 km ze 
wschodu na zachód. Na Malediwach panuje 
tropikalny klimat, jest tam gorąco i wilgotno.  
 
W dniu 9 listopada 2019 roku wypłynęliśmy ze stolicy Male na 7-dniowe safari na łodzi Ocean Sapphire, 
która została zbudowana w 2012 roku. Łódź ma długości 35 m oraz szerokości 10 m. Na łodzi znajduje 
się 11 kabin, które zmieściły 22 nurków. Każde nurkowanie było na Nitroxie: EAN28. 
 
Unikalne dla nurkowania na Malediwach jest to, że nurkuje się z dodatkowych łódek – dhoni, które 
towarzyszą głównej łodzi. Kompresor, butle i sprzęt pozostają na dhoni przez cały rejs. Działa ona jako 
platforma nurkowa i zbiera też ludzi po nurkowaniach. 
 

 
 
Przygotowanie i plan nurkowania: 
 
Drugiego dnia wieczorem dopłynęliśmy do Atolu Vaavu, który obejmuje 
naturalne atole Atolu Felidhu i Rafy Vattaru. Jest to najmniejszy atol 
administracyjny na Malediwach pod względem liczby ludności. Ten atol 
znajduje się 40 mil (64 km) na południe od stolicy Male, 60 minut łodzią 
motorową i 3 godziny dhoni. 
 
Nurkowanie na Malediwach to głównie pływanie w prądach, które 
można podzielić na nurkowanie poza atolem i w atolu.  
 
Każdego dnia realizowane były trzy nurkowania w ciągu dnia. Trzeciego 
dnia o 6:30 rano rozpoczęliśmy przygotowania do 5-tego nurkowania na 
safari. Przed nurkowaniem mieliśmy 20 minutową odprawę nurkową 
poprowadzoną przez lokalnego przewodnika. Przedstawiono nam mapę 
miejsca nurkowego i zaznaczono, żeby wziąć ze sobą haki rafowe, żeby  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Atol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wulkan
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w wygodnej pozycji oglądać pływające w prądach za zewnątrz atolu rekiny rafowe i ławice gatunków 
pelagicznych. Planowana głębokość to 35-38m i czas około 45 min (uwzględniając 3-5 minutowy 
przystanek bezpieczeństwa), jako, że tylko ja i mój partner mieliśmy butle 15l, a pozostali nurkowali  
z butlami 12l naładowanymi nitroxem: EAN28. 
 
Zdarzenie / wypadek nurkowy: 
 
O godzinie 7:31 rozpoczęliśmy nurkowanie z przewodnikiem  
w grupie 6 nurków. Zeszliśmy na głębokość 36m i przypięliśmy się 
hakami do rafy. Nurkowanie przebiegało zgodnie z planem. 
Widoczność była bardzo dobra. Po około 25 minutach zaczęliśmy 
się wszyscy przemieszczać w głąb atolu na płytsze wody, aby w 
spokoju odbyć przystanek bezpieczeństwa na rafie na głębokości 
5m. Sprawdziliśmy, że jesteśmy wszyscy i każdy zajął się robieniem 
ostatnich zdjęć przed wynurzeniem.  
 
Po około 5 minutach rozpoczęliśmy wynurzanie, więc przymocowałam aparat i ruszyła w górę. Po około 
3 metrach zauważyłam, że jedna osoba z grupy wciąż jest na 5m i nie rozpoczęła wynurzania. 
Spojrzałam w górę i zobaczyłam, że reszta osób wraz z przewodnikiem byli już prawie na powierzchni. 
Kolega na dole miał nienaturalnie wygiętą rękę, w której trzymał kamerę. Byłam przekonana, że 
zaplątała mu się w rafę, więc ruszyłam mu na pomoc. Zaraz za mną z powierzchni ruszył w naszym 
kierunku przewodnik, pozostawiając pozostałe osoby z grupy na powierzchni wraz z boją sygnalizacyjną. 
Dotarłam na głębokość 5m niemal jednocześnie z przewodnikiem i zorientowaliśmy się, że to nie jest 
problem zaplątanej kamery. Nurek wciąż oddychał przez aparat tlenowy, ale się nie poruszał. 
Natychmiast, jak szybko to było możliwe wydobyliśmy go razem na powierzchnię wody i 
napompowaliśmy jego kamizelkę i położyliśmy go na wodzie. Na nasze pytania poszkodowany nurek 
odpowiadał tylko OK, które powtarzał w kółko. Zauważyliśmy do tego, że jego lewy kącik ust opada, a 
jego lewa ręka jest bezwładna. W tym czasie pozostałe osoby z grupy upewniły się, że wszyscy mają 
napompoowane kamizelki i wszelkimi sposobami próbowali wezwać naszą łódź dhoni. Po około 20 
czekania nasza łódź przypłynęła do nas i wtedy razem  
z przewodnikiem zdjęliśmy poszkodowanemu jego sprzęt nurkowy i przy pomocy obsługi łodzi 
wyjęliśmy poszkodowanego z wody i położyliśmy go na pokładzie łodzi.  
 
Wtedy poszkodowanym zajął się jego kolega (również nurek przebywający z nami na łodzi), który był 
lekarzem. Według jego opinii był to udar i stwierdził, że nie trzeba podawać tlenu. Po około 15 minutach 
dopłynęliśmy do naszej dużej łodzi, gdzie opiekę nad pacjentem przejął drugi lekarz pracujący, na co 
dzień w szpitalu na oddziale ratunkowym, który również był uczestnikiem tego safari, ale ze względu na 
wczesną porę nie brał udziału w pierwszym nurkowaniu. Ten lekarz podał leki przeciw udarowe, kazał 
wezwać pomoc (pogotowie) oraz natychmiast podał pacjentowi tlen.  
 
Okazało, że poszkodowany nurek, jako jedyny na łodzi nie miał dedykowanego ubezpieczenia 
nurkowego, a jedynie ogólnie ubezpieczenie turystyczne. Sytuacja, zatem się skomplikowała. Kolega 
pacjenta, który był lekarzem próbował dodzwonić się do oddalonego o ponad 60 km szpitala w Male. 
Trwało to około 45 minut, gdyż zasięg komórki też nie był najlepszy. W tym czasie pacjent odzyskał 
czucie w lewej części ciała i wydawało się, że sytuacja jest opanowana. 
 
Po około 1,5h udało się zorganizować łódź motorową, która przetransportowała pacjenta do szpitala  
w Male. Niestety po dotarciu do szpitala nastąpił paraliż od piersi w dół, a pacjenta, jak się później 
okazało, czekało długie leczenie. Lekarze w szpitalu w Male nie mogli znaleźć przyczyny paraliżu, ale na 
wszelki wypadek pacjent przebywał parę godzin dziennie w komorze dekompresyjnej. 
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Ponieważ nie miał odpowiedniego ubezpieczenia dopiero po tygodniu udało się go przetransportować  
z Malediwów do Kataru, gdzie dopiero wtedy postawiono diagnozę i rozpoczęto intensywne leczenie.  
Po dokładnych badaniach okazało się, że ma w sercu przetrwały otwór owalny (PFO=Patent Foramen 
Ovale), który spowodował chorobę dekompresyjną. Zgodnie z informacjami na stronie DAN: „O PFO 
możemy mówić dopiero po urodzeniu, jeśli otwór owalny obecny fizjologicznie u każdego płodu nie 
zamknie się prawidłowo. Zdarza się to w przypadku około jednej czwartej populacji, nawet jeśli 
większość ludzi nigdy się o tym nie dowie. Otwór owalny to otwór w ścianie pomiędzy przedsionkami 
serca. Wielkość tego otworu i ilość krwi, która przez niego przepływa jest bardzo różna. U niektórych 
osób przepływ krwi nigdy nie ustaje. A u innych występuje tylko podczas podejmowania dużego wysiłku 
fizycznego, na przykład przy podnoszeniu ciężarów. Ale może również pojawić się po wyrównaniu 
ciśnienia za pomocą manewru Valsalvy, przy kaszlu lub wysilonym oddawaniu stolca. Najbardziej 
niebezpiecznym dla nurków typem PFO jest PFO z RLS, czyli spontanicznym przepływem z prawej do 
lewej strony serca. Może to skutkować tzw. "paradoksalną zatorowością", która występuje, gdy skrzep 
krążący we krwi przechodzi bezpośrednio z żył układowych prosto do układu tętniczego z pominięciem 
tzw. "filtra płucnego"  
i powoduje udar mózgu. Nawet po niezbyt obciążającym nurkowaniu w żyłach mogą pojawić się 
pęcherzyki gazu, co zwiększa ryzyko takich zatorów. Objawy zatorowości paradoksalnej wywołanej 
przez zatory gazowe są zwykle połączone z neurologiczną jak i skórną postacią choroby dekompresyjnej 
(ang. Decompression Sicknes, DCS)”1. 
 
Z informacji, które uzyskaliśmy wiele miesięcy później okazało się, że pacjent odzyskał czucie w nogach 
po około 3 miesiącach, po wielu godzinach leczenia w komorze dekompresyjnej. 
 
Pomimo, że poszkodowany a potem pacjent nurkował regularnie, miał za sobą ponad 2000 nurkowań  
i nie przekraczał swoich uprawnień to w ciągu 62 lat nigdy nie robił kompleksowych badań serca.  
 
Podsumowanie i wnioski: 
Zdarzenie to nauczyło wszystkich nurków biorących udział w safari, że niezależnie od doświadczenia 
nurkowego należy zawsze mieć wykupione odpowiednie ubezpieczenie nurkowe (najlepiej DAN) jak i to, 
że przede wszystkim należy regularnie wykonywać badania lekarskie (w tym serca), a szczególnie u osób 
powyżej 45 roku życia.  
 
Dodatkowo należy pamiętać, że zawsze należy poszkodowanemu podać tlen tak szybko jak to jest 
możliwe. Historie przypadków medycznych wskazują na to, że szybkie podanie tlenu do oddychania 
poszkodowanym nurkom w znaczny sposób poprawia ich stan i zwiększa efektywność późniejszej 
pomocy.  
 
 
Telefony alarmowe na Malediwach: 

 DAN Europe 24/h: +39 06 4211 5685 

 Szpital w Male - Indira Gandhi Memorial Hospital 24/h: +960 333 53 35 

 Komora hiperbaryczna - Kuredu Medical Clinic and Hyperbaric Centre 24/h: +960 790 17 54 
 

                                                           
1
 https://alertdiver.eu/pl_PL/artykuly/pfo-i-nurkowanie 


