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Przedstawiona poniżej sytuacja jest sytuacją hipotetyczną.

Opis miejsca nurkowego

Nurkowanie odbyło się w listopadzie 2019 w rezerwacie Balicasag Marine Sanctuary, na
południe od turystycznej wyspy Bohol (Filipiny). Centrum wypadowym nurkowań była
miejscowość Alona Beach, popularny kurort. W samej Alonie znajduje się kilkanaście
centrów nurkowych. Codziennie dziesiątki (o ile nie setki) nurków odwiedzają to miejsce ze
względu na piękną faunę, florę i białe piaski.

Wyspa Balicasag, wokół której rozciąga się rezerwat podwodny, oferuje 6 miejsc nurkowych.
Wszystkie są łatwo dostępne z kurortu Alona Beach i dobrze opisane.



Jako miejsce nurkowe wycieczki wybrano “Diver’s Heaven”. Miejsce to cechuje się
różnorodnością flory i przejrzystością wody. Nurkowania są zazwyczaj płytkie (wystarczy
certyfikacja OWD). Nurkowanie jest z łodzi.

Planowana max. głębokość nurkowania: 18m
Planowany czas nurkowania: do 50min.
Widoczność: 20-30m
Temperatura wody: 27.5 st. C
Falowanie: Brak, woda spokojna
Potencjalne niebezpieczeństwa: brak. W okresie maj-lipiec możliwe niebezpieczeństwo
ataku rogatnicowatych
Wyposażenie łodzi: Radio, GPS, kilka telefonów komórkowych. Apteczka medyczna, zestaw
tlenowy, kamizelki ratunkowe x 12 oraz koło ratunkowe. Łódź nie posiada kajuty.

Przygotowanie do nurkowania
Było to trzecie i ostatnie nurkowanie w ramach jednodniowej wycieczki z Alona Beach.
Wcześniejsze dwa nurkowania były bardziej wymagające - podczas pierwszego nurkowania
grupa zeszła na 32m głębokości, podczas drugiego - do 25. głębokości.

W nurkowaniu uczestniczyło 5 osób:

Grupa 2 japońskich nurków (Jo i Rokuro, AOWD, około 14 nurkowań)
Grupa 2 nurków polskich (Karolina - narrator + Mateusz, AOWD, 65 nurkowań)
1 lokalny Divemaster (>500 nurkowań)



Nurkowie mieli płynąć w jednej grupie. Pierwsze i drugie nurkowanie przebiegło bardzo
dobrze, nurkowie nie mieli żadnych problemów. Planowane było spokojne zwiedzanie
koralowców, płynięcie zgodnie z prądem z południa na północ. Nurkowanie miało rozpocząć
się od zejścia do 18 m głębokości na początku i kontynuowania nurkowania na głębokości
12-15m. Nurkowie mieli wypożyczony, podstawowy sprzęt.

Przebieg nurkowania

Nurkowie zeszli do wody ok. godziny 13:30 - trochę później niż planowano. Przez
opóźnienie, na miejscu były już 4 inne łódki. Dodatkowe dwie łódki cumowały w tym samym
czasie obok - nie udało się dotrzeć przed tłumem, który niestety w szczycie sezonu jest
częsty. Centra nurkowe starają się koordynować wycieczki tak, aby rozdzielać pomiędzy
sobą miejsca nurkowe. Tego dnia wyjątkowo nie udało się tego zrobić dobrze.

Na powierzchni nurkowie przeprowadzili buddy check.

Nurkowie sprawnie opuścili łódkę i zeszli pod wodę. Nurkowanie rozpoczęło się
bezproblemowo. Dwie pary płynęły blisko siebie, divemaster prowadził grupę. Naokoło było
sporo innych nurków podziwiających to samo miejsce. Wraz z Mateuszem, trzymaliśmy się
średnio o 2-3 metry nad Divemasterem i grupą Japończyków.

Widoczność była bardzo dobra. Nurkowie czuli się zrelaksowani i pewni siebie.

W pewnym momencie jeden z nurków japońskich (Jo) zauważył schowanego małego kraba
pajęczego. Jo pochłonęło robienie zdjęć i zabawa z małym krabem - krab okazał się
ciekawski i badał wyciągnięty przez japończyka palec.

Po “chwili” (która okazała się de facto 4 minutami), Jo miał już wymarzone podwodne selfi z
małym krabem. Jo cały czas myślał, że ma nas na oku - że nasza grupa “kręci” się wokół.
Jak się szybko okazało, grupa nurków którą dogonił myśląc, że to my, była grupą z innej
łodzi.

Jo rozważał dołączenie do “karawanu” grup nurkowych - w końcu każda łódź zaczynała i
kończyła nurkowanie mniej więcej w tym samym miejscu - ale miał kurs AOWD na świeżo i
wiedział, że nie powinien tego robić. Zgodnie z procedurami, Jo rozglądał się za naszą
grupą przez 1 minutę. Po minucie, spokojnie rozpoczął wynurzanie z zachowaniem
3-minutowego safety stop. Jo wynurzył się i pomachał do jednej z łodzi. Łódka natychmiast
do niego podpłynęła. Jo szybko wyjaśnił co się stało - załoga łódki skontaktowała się z
załogą łódki Jo (lokalne centra nurkowe dobrze ze sobą współpracują) i poinformowała, że
nurek jest bezpieczny. Po kilku minutach Jo był już na naszej łódce.

—

W tym samym czasie Rokuro (buddy Jo), czując się w pełni zrelaksowany, również
koncentrował się na podziwianiu podwodnego świata. Nie zauważył braku Jo - był pewny, że
Jo płynie kilka metrów za nim. Wraz z Mateuszem (moim buddy), płynęliśmy na przedzie



pilnując się nawzajem i mając na oku Divemastera. Divemaster naszej grupy trzymał się cały
czas na przedzie i był nieświadomy sytuacji.

Kiedy Rokuro chciał sprawdzić, czy z Jo jest wszystko OK (około 25. minuta nurkowania),
zauważył, że to nie Jo płynął za nim. Sytuacja ta szybko wywołała u niego duży stres.
Rokuro zaczął wykonywać niespokojne ruchy pod wodą i zwrócił moją uwagę.

Zauważyłam, że coś jest nie tak. Zapytałam z pewnej odległości (płynęłam cały czas wyżej)
czy wszystko jest OK. Nurek zaczął machać rękoma, już prawdopodobnie w panice. Ominął
mnie szybko i popłynął z powrotem szukać Jo. Jednak w ciągu zaledwie ułamka sekundy,
Rokuro stracił panowanie nad swoją pływalnością i zaczął niekontrolowane wynurzanie.
Wraz z Mateuszem zareagowaliśmy szybko - ja najpierw złapałam Rokuro za płetwę i
zaczęłam mocno ściągać go w dół. Mateusz szybko dołączył do akcji i mi pomógł. Niestety,
Rokuro zdążył wystrzelić do około 2-3m głębokości. W tym czasie, lokalny divemaster
dołączył do nas i podjął próbę złapania kontaktu z Rokuro. Rokuro zaczął odpowiadać na
komendy - podtrzymywał szybki oddech, ale opanował panikę.

Divemaster zdecydował o pozostaniu w grupie i wspólnym wynurzeniu. Ustabilizowaliśmy
się na głębokość 5 m i rozpoczęliśmy safety stop “w ruchu” - płynęliśmy w tym czasie w
stronę startu nurkowania, ciągnąc bojkę nurkową - szukaliśmy Jo. Rokuro wydawał się
otępiały. W czasie płynięcia, divemaster trzymał go za rękę, monitorując w miarę możliwości
jego stan i pilnując, aby poprawnie wykonać safety stop.

Po wynurzeniu nasza łódka błyskawicznie pojawiła się obok nas - załoga wiedziała, że
najpewniej wkrótce się wynurzymy i śledziła bojkę. Jo pojawił się od razu na burcie - cała
grupa odetchnęła z ulgą. Rokuro natomiast zaczął histerycznie płakać, dając upust swoim
emocjom.

Po wejściu na łódkę i potwierdzeniu, że Jo nie potrzebuje dodatkowej pomocy, załoga
pomogła nam ze zdjęciem sprzętu. Rokuro czuł się lepiej, ale widać było, iż jest mocno
osłabiony. Ciężko oddychał.

Po zdjęciu sprzętu i mokrego skafandra, posadziliśmy Rokuro w cieniu i podaliśmy mu
zestaw tlenowy ze stałym przepływem tlenu. Mimo tego, że nie wynurzyliśmy się jak Rokuro,
poleciłam załodze, aby również i nam (Mateusz, ja) podano tlen - skorzystaliśmy z zestawu
tlenowego z zaworem on-demand. W międzyczasie, załoga łodzi powiadomiła lokalne służby
ratownicze o incydencie. Na miejsce została wezwana pomoc w języku angielskim.

Podróż powrotna trwała około 20 minut. Rokuro był cały czas przytomny, ale słaby.
Dodatkowo, szybko zaczął narzekać na ból mięśni. Z kolei ja i Mateusz czuliśmy się
świetnie.

Karetka czekała na nas na brzegu - Rokuro trzeba było zabrać na dalszą obserwację. Przed
zabraniem Rokuro do kliniki, nurkowie przekazali lekarzom pełen komplet informacji.
Lekarze otrzymali komputer nurkowy Rokuro oraz jego dane osobowe.

Karetka zabrała poszkodowanego do portu, skąd postanowiono o przetransportowano go do
najbliższej komory hiperbarycznej, z racji podejrzenia choroby dekompresyjnej.



Podsumowanie
Bezpośrednią przyczyną wypadku była panika Rokuro spowodowana zgubieniem Jo, co
skończyło się bardzo szybkim wynurzeniem się z głębokości (jak się później okazało) 17m.
Nurek odbył wcześniej dwa nurkowania, co pogorszyło jego sytuację.

Winę za sytuację ponosi po trochu każdy z nurków. Jo nie powinien oddalać się od grupy.
Rokuro powinien regularnie sprawdzać swojego buddy - para nurków nie powinna była
stracić ze sobą kontaktu. Poczucie odprężenia (“łatwe” nurkowanie) rozluźniło czujność
grupy, a duża ilość nurków w tak samo wyglądającym wypożyczonym sprzęcie nie pomogła
sytuacji. Dzięki szybkiej reakcji pod wodą i współpracy w grupie, udało się uniknąć pełnego,
niekontrolowanego wynurzenia Rokuro - dzięki prawidłowemu zrobieniu safety stop, być
może uratowano zdrowie Rokuro.

Dodatkowo, załoga łodzi zareagowała szybko i przewidziała możliwe scenariusze rozwoju
sytuacji. Nurkom podano tlen i wezwano odpowiednie służby. Podczas rejsu na brzeg,
zebrano odpowiednie informacje, które następnie przekazano służbom medycznym.

Najlepszym sposobem zapobiegania takiej sytuacji byłoby oczywiście bardziej
odpowiedzialne zachowanie Jo. Kluczowe było też zachowanie spokoju przez Rokuro -
zakończenie nurkowania zgodnie z procedurami i dopiero wówczas - ew. rozpoczęcie akcji
poszukiwawczej.

Ważne kontakty:

DAN:
24 hour hotline: +1-919-684-9111
DAN Asia-Pacific: +61-3-9886 9166
E-mail: infoAP@dan.org

Filipiny, kontakty ratunkowe:

Emergency Medical Services
Tel.: 112, 117, 16-911

Philippine Coast Guard Action Center
Roving Vessel Chamber
Tel.: (632) 527-3880

Najbliższa komora dekompresyjna:

Cebu

PCSSD Hyperbaric Chamber Facility
TIEZA Building, P. Burgos St. cor Andres Soriano Ave, Brgy Centro, Manduae City
Tel: (63928)-242-6237


