
Scenariusz Sytuacji Awaryjnej 

Opis stanowiska nurkowego: 

Rafa Abu Soma Diving Site w zatoce Soma Bay Egipt Hurghada 

Rafa Abu Soma jest doskonałym miejscem nurkowym łatwo dostępnym z długiego (420m) pomostu. Miejsce 
zlokalizowane jest w Egipcie na południe od Hurghady w zatoce Soma Bay. Rafa zachowana jest w bardzo 
dobrym stanie i charakteryzuje się łatwą dostępnością, oraz dużym bogactwem podwodnej fauny i flory. 
Bezpośrednio przy rafie znajduje się centrum nurkowe PADI ORCA Dive Club Soma Bay tel. +20 1225298115 

 

 

Nurkowanie odbyło się 2 maja 2021. Dzień był ciepły, nieco pochmurny i nieco wietrzny, temperatura 

powietrza wynosiła około 32 stopni Celsjusza a temperatura wody około 26 stopni Celsjusza. Zejście do wody 

odbywało się z pomostu na koniec którego dotarliśmy wózkami elektrycznymi (typu melex).  



 
 

Przygotowanie do nurkowania: 

Osoby biorące udział w nurkowaniu: 

- Nurek Eustachy Rescue Diver (65 nurkowań) 

- Nurek James AOWD (50 nurkowań) 

- Nurek Hans OWD (20 nurkowań) 

- Nurek Żaneta OWD (9 nurkowań) 

 

Nurkowanie zaczęło się od odprawy, podczas której przypomniane zostały znaki nurkowe, omówiona została 

trasa płynięcia oraz głębokość i czas nurkowania. Następnie zostały wyznaczone pary nurkowe. 

Przypomniana została również procedura na wypadek zgubienia partnera a także o konieczności wykonania 

przystanku bezpieczeństwa na 5 m oraz o konieczności kontrolowania ilości powietrza. 

Miejsce 

zejścia do 

wody 



 

Przed nurkowaniem opracowana została droga ewakuacyjna zawierająca następujące informacje: 

 środki transportu dostępne na miejscu wypadku, 

 telefony alarmowe, 

 telefony do "komory dekompresyjnej", 

 miejsce przechowywania tlenu medycznego, 

 

 

Opis Wypadku: 

Po odprawie i sprawdzeniu sprzętu rozpoczęliśmy schodzenie pod wodę. Przejrzystość wody była bardzo 

dobra, ok 20 metrów. Nurkowanie przebiegało spokojnie zgodnie z planem nurkowania, zeszliśmy na 

głębokość ok. 15m i płynęliśmy w stronę południowo-zachodnią (decyzja o kierunku płynięcia została podjęta 

po ustaleniu kierunku słabego prądu- płynęliśmy pod prąd, tak aby powrót odbywał się z prądem). Po ok 20 

minutach nurkowania poczułem szarpanie za płetwę. Odwróciłem się i zauważyłem że jeden z nurków 

wskazuje na Żanetę, która panicznie macha rękoma a jej prawa noga silnie krwawi. Przebywaliśmy wtedy na 

głębokości ok 15 m.. W momencie zauważenia wypadku byłem od poszkodowanej ok. 10 metrów. Pozostali 

nurkowie byli w podonej odległości. Zasygnalizowałem pozostałym nurkom że podpływam do 

poszkodowanego nurka. Kiedy byłem w odległości ok 2 m od poszkodowanego nurka próbowałem uspokoić 

ją pokazując że wszystko jest OK, jednak nie dało to żadnego efektu. 
Natychmiast podjąłem decyzję o kontrolowanym wynurzeniu wszystkich osób nurkujących. Okrążyłem 

poszkodowanego i będąc za nią lekko dopompowałem jacket, co spowodowało powolne wynurzanie 

poszkodowanego nurka. Poleciłem pozostałym dwom nurkom wykonać przystanek bezpieczeństwa, a sam po 

minucie  (uznałem że niewielka głębokość nurkowania oraz krótki czas pozwala na takie skrócenie) 

wynurzyłem sie Po przybyciu na powierzchnię zastałem naszą koleżanke, która wykazywała silne objawy 

paniki. Podpłynąwszy do koleżanki starałem się nawiązać z nią kontakt, głośno zapewniając o panowaniu nad 

sytuacją co  nieco uspokoiło Żanetę. Mimo to podjąłem decyzję o ponownym zanurzeniu, opłynięciu 

poszkodowanej i złapaniu jej od tyłu. Po uchwyceniu koleżanki i dopompowaniu jej jacketu, zacząłem 

uspokajać panikującą, tłumacząc że jest bezpieczna i że zaczynam odholowywać jej do pomostu, który 

znajdował się ok 300 metrów od miejsca wynurzenia. Ponieważ prawa noga nadal silnie krwawiła użyliśmy 

mojego noża nurkowego zapinając go maksymalnie ciasno powyżej rany co zmniejszyło krwawienie. 

Poleciłem jednemu z nurków płynąć jak najszybciej w stronę pomostu i wezwać pomoc, ja z drugim nurkiem 

zaczęliśmy holować poszkodowaną. Do pomostu holowaliśmy poszkodowaną na zmianę z kolegą, cały czas 

uspokajając ją i rozmawiając z nią.  Po dotarciu do pomostu korzystając z pomocy będących tam osób 

wyciągnęliśmy poszkodowaną na pomost. W międzyczasie nadjechał melex z centrum nurkowego wraz z 

dwoma pracownikami centrum. Przewieźliśmy poszkodowaną do centrum gdzie został podany tlen, założono 

opatrunek na zranioną nogę i została okryta kocem termicznym. Po kilkunastu minutach przyjechała wezwana 

wcześniej karetka pogotowia i zabrała poszkodowaną do szpitala w Hurghadzie   

Podczas prowadzonego z nurkiem wywiadu okazało się że podczas nurkowania przestraszyła się czegoś i 

uderzyła silnie nogą o rafę rozcinając ją. 

 

Podsumowanie: 

 

Bezpośrednią przyczyną zdarzenia było duże zranienie prawej kończyny dolnej w wyniku nieuwagi, 

nieracjonalnego zachowania pod wodą (małe doświadczenie) i używanie krótkiej pianki nurkowej..   

Telefony alarmowe : 

- telefon alarmowy:  112  

- Hurghada Naval Hyperbaric Medical Center (NHMC) El Corniche Rd, Sekala, Hurghada Emergency (+2) 

065 3449 150 Tel. (+2) 653449151  

tel:(002)0653449150
tel:(002)0653449150
tel:(002)653449151


 

- DAN Europe 24/h 

+39 06 42118685 

 

  

 

 


