Szok termiczny i wychªodzenie
(hipotermia)
Nawet mro¹na i ±nie»na zima nie powstrzymuje niektórych od kajakowych wycieczek. Najcz¦±ciej ma si¦ wtedy caª¡ rzek¦ do wªasnej dyspozycji. Podczas pªywania
kajakiem po lodowatej wodzie (mo»e by¢ to rzeka górska lub nizinna, jezioro, morze,
etc.) nie wolno lekcewa»y¢ dwóch niebezpiecze«stw: szoku termicznego i wychªodzenia. Nale»y si¦ z nimi liczy¢ zwªaszcza w przypadku przewrócenia kajaka i kabiny,
chocia» sama niska temperatura i silny wiatr tak»e gro»¡ wychªodzeniem organizmu.
Przyczyny szoku termicznego i hipotermii nie s¡ niczym niezwykªym. Poznanie
i zapami¦tanie metod zapobiegania tym dwóm zjawiskom jest jednym z elementów
bezpiecze«stwa na wodzie.

1 Szok termiczny
Szok termiczny mo»e nast¡pi¢ ju» w wodzie o temperaturze 13oC. Reakcja szoku
termicznego wyst¦puje od razu po przewróceniu si¦ kajaka, kiedy zimna woda ma
bezpo±redni kontakt z ciaªem. Mo»liwe skutki to:
1. Niekontrolowane gª¦bokie wdechy.
Bezpo±rednio po zetkni¦ciu si¦ skóry z zimn¡ wod¡ zdarza si¦, »e czªowiek
kilkakrotnie, nie kontroluj¡c tego, wci¡ga gª¦boko powietrze. Je±li jest w tym
momencie pod wod¡, dostaje si¦ ona automatycznie do pªuc. Skutkiem mo»e
by¢ stopniowa niezdolno±¢ do dziaªania, zachªy±ni¦cie si¦ i utoni¦cie. Wszystko
dzieje si¦ bardzo szybko i mo»e nie by¢ czasu na eskimosk¦ lub wyj±cie z kajaka
i wynurzenie si¦. W takiej sytuacji osoby towarzysz¡ce powinny by¢ gotowe
do natychmiastowej interwencji i postawienia przewróconej ªódki bez pomocy
osoby w wodzie. Nie mog¡ biernie siedzie¢ i pyta¢, kiedy ÿzszokowany" si¦ w
ko«cu wynurzy.
2. Utrata poczucia równowagi.
Dostanie si¦ zimnej wody do nosa i uszu mo»e w niekorzystnej sytuacji spowodowa¢ natychmiastowy brak orientacji, a nawet w pewnych warunkach doprowadzi¢ do utraty przytomno±ci. Pierwsze jest równie niebezpieczne jak drugie,
poniewa» brak poczucia równowagi uniemo»liwia wstanie eskimosk¡ jak i wynurzenie si¦ po kabinie.
I w tym przypadku czªowiek w wodzie jest zdany na natychmiastow¡ i aktywn¡
pomoc innych. Nadejdzie ona we wªa±ciwym czasie tylko wtedy, je±li odst¦py
mi¦dzy kajakami nie s¡ zbyt du»e. W zimie nale»y trzyma¢ si¦ zasady, »e
minimalne odst¦py s¡ równocze±nie maksymalnymi.
Opracowaªa Dominika Krzy»anowska na podstawie: Udo Beier, ÿPaddeln im Winter" w: ÿKanulife" nr. 6/92; Slim Ray, ÿHypothermia" w: ÿMessing About" (the newsletter of Western Carolina
Paddlers), stycze« 1994.
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3. Niekontrolowane szybkie oddychanie (dyszenie).
Zwykle po gª¦bokich, niekontrolowanych wdechach nast¦puje ÿdyszenie", podczas którego osoba w wodzie oddycha 4-5 razy szybciej ni» przeci¦tnie. Najwi¦kszy problem stanowi w tej sytuacji zaburzenie kr¡»enia krwi, które skutkuje zawrotami gªowy, zamroczeniem, omdleniem, wzrastaj¡cym ogªuszeniem
i w skrajnym przypadku skurczami mi¦±ni. Pomijaj¡c to wszystko, szybkie,
niekontrolowane oddychanie zwi¦ksza ryzyko zakrztuszenia si¦ wod¡.
4. Brak oddechu.
Cz¦sto zamiast ÿdyszenia" wyst¦puje brak oddechu, zarówno obiektywny, kiedy nie mo»na zrobi¢ wdechu, jak i subiektywny, kiedy ma si¦ uczucie, »e nie
wdycha si¦ w ogóle powietrza lub jest go za maªo. Trwa to do 3 min., co musz¡
u±wiadamia¢ sobie wszyscy uczestnicy zaj±cia.
5. Osªabienie zdolno±ci wstrzymywania oddechu.
Stwierdzono, »e w wodzie o temperaturze poni»ej 15o C czas wstrzymywania
oddechu zmniejsza si¦ trzykrotnie. Przy 5oC czas ten jest pi¦ciokrotnie krótszy. Skutek: je±li kajakarz nie opanuje eskmoski do perfekcji, musi awaryjnie
kabinowa¢ si¦, aby zaczerpn¡¢ powietrza. Dobrze jest przed wywrotk¡ zwróci¢
uwag¦ na czekaj¡ce nas trudno±ci na rzece. Przy wyborze kierunku eskimoski trzeba uwzgl¦dni¢ skaªy, fale i inne przeszkody, które mog¡ uniemo»liwi¢
szybkie wstanie.

2 Wychªodzenie (hipotermia)
Wychªodzenie jest to znaczny spadek temperatury ciaªa. Nasz wewnetrzny termostat
utrzymuje j¡ zwykle na poziomie 36.6o C. Pierwszym objawem spadku temperatury
ciaªa s¡ dreszcze. Oznacza to, »e organizm traci ciepªo szybciej ni» jest zdolny je
wytworzy¢, stara si¦ wi¦c wygenerowa¢ dodatkow¡ energi¦ poprzez ruch. Dreszcze
s¡ systemem wczesnego ostrzegania o hipotermii i nie wolno ich ignorowa¢. Wkrótce
mo»na zauwa»y¢ (albo i nie!) osªabienie koordynacji ruchowej i umiej¦tno±ci oceny sytuacji. Na rzece oznacza to cz¦stsze bª¦dy, nieudan¡ eskimosk¦, niemo»no±¢
ratowania siebie czy innych. W tej sytuacji bardziej ni» hipotermia zagra»a nam
utoni¦cie.
Je±li podczas procesu wychªadzania dreszcze ustan¡, znaczy to, »e organizm nie
jest w stanie wytwarza¢ ciepªa. Przegrywa walk¦ z zimnem i trzeba natychmiast
co± przedsi¦wzi¡¢, aby zapobiec stopniowej utracie ±wiadomo±ci i w ostateczno±ci
±mierci.
Wyró»nia si¦ trzy stopnie wychªodzenia:
1. Stadium marzni¦cia.
Charakteryzuje si¦ ono uczuciem marzni¦cia, dreszczami i dr»eniem mi¦±ni.
Sªabn¡ ramiona i nogi, wyst¦puj¡ zawroty gªowy i dezorientacja. Temperatura
ciaªa spada do 35o C.
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2. Stadium wyczerpania.
W tym stadium pojawia si¦ brak wra»liwo±ci na bod¹ce i sztywnienie mi¦±ni.
Przechªodzony dostaje skurczów mi¦±ni, zachowuje si¦ apatycznie i cierpi na
zaburzenia ±wiadomo±ci. Temperatura ciaªa wynosi od 34o C do 30o C.
3. Stadium bezwªadno±ci.
Poszkodowany ostatecznie traci przytomno±¢. Puls i oddech s¡ ledwo wyczuwalne. Stopniowo zanika reakcja ¹renic na ±wiatªo. Temperatura ciaªa spada
poni»ej 30o C. Je»eli opadnie do 24o C, nast¦puje najcz¦±ciej ±mier¢.
Staªa temperatura ciaªa utrzymuje si¦ dzi¦ki termoregulacyjnym zdolno±ciom
organizmu i dzi¦ki ubraniu. Podczas pªywania kajakiem w warunkach zimowych
temperatura powietrza i wody, a tak»e siªa wiatru, mog¡ zakªóci¢ t¡ samoregulacj¦. Woda stanowi wi¦ksze zagro»enie ze wzgl¦du na lepsze przewodzenie ciepªa.
Pozbawia organizm ciepªa 25 razy szybciej ni» powietrze. Zdolno±ci termoregulacyjne organizmu potra ¡ zniwelowa¢ jedynie takie ozi¦bienie, które jest co najwy»ej
o 25-50% wi¦ksze od strat ciepªa w powietrzu. Co do tej kwestii nie ma zreszt¡
jednolitego pogl¡du, niektóre ¹ródªa podaj¡ nawet 500% . Tabela poni»ej pokazuje
przeci¦tny, oczekiwany czas prze»ycia w zimnej wodzie, przez co nale»y rozumie¢,
»e osoby odporniejsze mog¡ przetrwa¢ dªu»ej, sªabsze nieco krócej. Decyduj¡c¡ rol¦
mo»e odegra¢ na przykªad zm¦czenie po przepªyni¦ciu dªugiego odcinka rzeki, lub
te» niedawno przebyta grypa.

Przeci¦tny czas prze»ycia

Temperatura Skafander
Skafander
Inne
wody
suchy mokry (neopren) ubranie
o
+15 C
ponad 6h
4h
2h
+10o C
6h
2h
1h
o
+5 C
3h
1h
30 min.
o
1C
niecaªe 2h
30 min.
15 min.
Kolejny problem stanowi temperatura powietrza w poª¡czeniu z siª¡ wiatru. Obie
przyczyniaj¡ si¦ do wychªodzenia organizmu, nawet bez k¡pieli w wodzie. Efektem
marzni¦cia jest tzw. ÿwindchill", który polega na przyspieszonym parowaniu skóry
spowodowanym przez wiatr, co ochªadza organizm. Zdarza si¦ zwªaszcza na du»ych,
wietrznych i faluj¡cych zbiornikach wodnych. Nawet je±li mamy na sobie suchy skafander i na dziaªanie wody i wiatru wystawione s¡ tylko dªonie, r¦ce mog¡ szybko
osªabn¡¢. Wpªyw wiatru na odczuwanie temperatury powietrza uj¦to w nast¦puj¡cej
tabeli:
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Wychªadzaj¡cy efekt wiatru

Siªa wiatru Odczuwana temperatura powietrza
(Bft)
+10o C +5oC 0oC
5oC
o
o
o
3
+4 C
2C
9C
15o C
5
0oC
8oC 15o C 22o C
7
3o C 10o C 18o C 26o C
8{12
3o C 11o C 19o C 27o C
Bardzo istotna jest kwestia poruszania si¦ w wodzie. Podczas ruchu organizm traci ciepªo, poniewa» ciepªa krew pompowana jest do ko«czyn, gdzie wymienia krew
ju» ochªodzon¡. Ozi¦bia nas równie» wywoªana ruchem wymiana wody pomi¦dzy
warstwami ubrania. Dlatego w lodowatej wodzie powinno si¦ jak najmniej porusza¢
i unika¢ silnych ruchów pªywackich. W »adnym wypadku nie wolno zdejmowa¢ ubrania, które ewentualnie przeszkadzaªoby w szybkim dopªyni¦ciu do brzegu. Kilka
przykªadowych cyfr:

Stopie« wychªodzenia w jednostce czasu

W spoczynku
Podczas pªyni¦cia
bez ubrania / w ubraniu bez ubrania / w ubraniu

St. wychª.

1,23 / 0,29

1,81 / 0,61

Pierwsze skutki wychªodzenia to stopniowe osªabienie caªego ciaªa. Najpierw
tracimy siªy w tych cz¦±ciach ciaªa, które s¡ bezpo±rednio wystawione na dziaªanie
wody i zimnego, mokrego powietrza, np. w r¦kach.Pó¹niej osªabienie przechodzi w
zdr¦twienie, któremu mog¡ towarzyszy¢ skurcze.
Hipotermia wpªywa poza tym na zdolno±¢ wªa±ciwej oceny sytuacji. atwo przeoczy¢ moment, kiedy tracimy orientacj¦. Wtedy musimy liczy¢ na kolegów, którzy
zauwa»¡ nasze irracjonalne zachowania i spowolnione reakcje. Podczas zimowego
pªywania trzeba szczególnie uwa»nie obserwowa¢ caª¡ grup¦. Ka»da k¡piel w zimnej wodzie mo»e prowadzi¢ do kolejnej, w rezultacie po kilku kabinach kajakarz nie
jest w stanie pªyn¡¢ dalej. Jego dezorientacja przechodzi w zoboj¦tnienie, które jest
na wodzie szczególnie niebezpieczne, poniewa» o ara przestaje interesowa¢ si¦ wªasnym ratunkiem i pomaga¢ ratuj¡cym. Z dotychczasowego do±wiadczenia wynika na
szcz¦±cie, »e podczas akcji ratunkowej tylko ratowani trac¡ siªy.

3 Metody post¦powania w przypadku hipotermii
Podczas akcji ratunkowej i opieki nad wychªodzonym obowi¡zuje ogólna zasada: unika¢ wszelkich zb¦dnych ruchów. Im wy»szy stopie« hipotermii, tym bardziej trzeba
na to uwa»a¢. Gdy temperatura ciaªa wynosi n.p. 30o C, organizm pracuje w pewnym sensie na zwolnionych obrotach, aby utrzyma¢ kr¡»enie krwi w sercu, pªucach i
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mózgu. Wystarcz¡ nieznaczne ruchy, aby ciepªa jeszcze krew z tuªowia przepªyn¦ªa
w wyzi¦bione ko«czyny, a zimna krew dotarªa do ±rodka ciaªa. Takie zmieszanie krwi
(tzw. ÿafterdrop") mo»e doprowadzi¢ do ostatecznego zaªamania si¦ krwiobiegu.
Ratowanego nale»y przenie±¢ w miejsce osªoni¦te od wiatru, ze wzg¦du na ÿwindchill". W ostateczno±ci trzeba postawi¢ w odpowiednim miejscu namiot, lub, je±li
wszystko odbywa si¦ na wodzie, zbudowa¢ z kajaków tratw¦, uªozy¢ na niej poszkodowanego i zawin¡¢ go w nieprzewiewn¡ pªacht¦ ratunkow¡.
Sposoby post¦powania w kolejnych stadiach wychªodzenia (patrz wy»ej):
1. Piewsze stadium wychªodzenia.
Dana osoba jest w peªni przytomna, mo»na j¡ rozebra¢ bez zb¦dnego poruszania, uªo»y¢ w ±piworze, zawin¡¢ dodatkowo w pªacht¦ ratunkow¡ i poda¢
ciepª¡ herbat¦. Z tego wzgl¦du w zimie w ka»dym kajaku powinien znajdowa¢
si¦ pod r¦k¡ termos z gor¡c¡ herbat¡. Mo»na umocowa¢ specjalne uchwyty
na termos koªo siedzenia lub wymy±li¢ inny patent. Wychªodzonego powinno
si¦ ostro»nie wysuszy¢, ale nie naciera¢ r¦cznikiem ani nie masowa¢. Uªo»y¢
poziomo w pozycji bocznej ustalonej, z gªow¡ nieco ni»ej (uªo»enie po szoku).
W namiocie trzeba ostro»nie ogrza¢ wn¦trze w taki sposób, aby byªo jeszcze
czym oddycha¢. Nie wolno podawa¢ jakiegokolwiek alkoholu!
2. Drugie stadium wychªodzenia.
U poszkodowanego pojawia si¦ apatia i sztywno±¢ mi¦±ni. Nie nale»y go rozbiera¢. Dalej post¦powa¢ tak, jak przy pierwszym stadium, tylko uªo»y¢ dan¡
osob¦ z podkurczonymi ko«czynami, co mo»e zapobiec spadkowi temperatury
ciaªa o kolejne dwa stopnie. Podczas transportu unika¢ poªo»enia w pionie,
przenosi¢ tylko w pozycji le»¡cej.
3. Trzecie stadium wychªodzenia.
Post¦powa¢ tak, jak przy drugim, ale nie wlewa¢ do ust herbaty, ani innych
pªynów. Tylko pomoc medyczna i kliniczna mo»e zapewni¢ prze»ycie. Je»eli
ustanie kr¡»enie krwi lub nast¡pi zatrzymanie oddechu, nale»y niezwªocznie
rozpocz¡¢ reanimacj¦:
 udro»ni¢ drogi oddechowe;
 uªo»y¢ o ar¦ na plecach z gªow¡ odchylon¡ do tyªu;
 na przemian stosowa¢ sztuczne oddychanie (2x) i masa» serca (8{13x w
ci¡gu 8 sekund);
Bardzo istotne jest, aby nie rozpoczyna¢ reanimacji zbyt wcze±nie, to znaczy,
zanim nie stwierdzi si¦ zatrzymania oddechu lub kr¡»enia. Mocno wychªodzone
komórki potrzebuj¡ du»o mniej tlenu i substancji od»ywczych ni» normalnie.
Powracaj¡ do »ycia tak»e bardzo powoli. Czªowieka w skrajnej hipotermii cz¦sto trudno odró»ni¢ od martwego.
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4 Kilka dobrych rad
1. Dane o szansach prze»ycia w zimnej wodzie jednoznacznie pokazuj¡, »e lepiej
ubra¢ si¦ za ciepªo, a w razie czego ochlapa¢ sie wod¡ lub zrobi¢ eskimosk¦.
Zawsze trzeba bra¢ pod uwag¦ nie tylko wygod¦, ale te» mo»liwo±¢ k¡pieli w
lodowatej wodzie | i ubiera¢ si¦ pod tym k¡tem. Najodpowiedniejszy jest
suchy skafander, a pod nim ciepªe ciuchy.
2. Neoprenowa czapka, zakrywaj¡ca uszy, zapewnia wªa±ciw¡ temperatur¦ gªowie, która, wedªug wszelkich danych, oddaje najwi¦cej ciepªa i jednocze±nie
najbardziej go potrzebuje.
3. Nieprzewiewne i w miar¦ mo»no±ci nieprzemakalne r¦kawice zapobiegaj¡ stracie energii przez r¦ce. Nie mog¡ w »adnym razie ogranicza¢ sprawno±ci dªoni
czy osªabia¢ chwytu na wio±le. W podobny sposób wodoszczelne buty lub skarpety z latexu chroni¡ stopy.
4. wiczy¢ eskimosk¦! Opanowanie wstawania eskimosk¡ w ka»dych warunkach,
przy ka»dej fali, w ka»dej temperaturze, w ka»dym ubraniu i w kamizelce
ratunkowej, z ka»dego poªo»enia i w obu kierunkach, nawet po pierwszych
niepowodzeniach oszcz¦dzi nam przykrych chwil pªyni¦cia wpªaw.
5. Wsiadanie do kajaka z wody, je»eli nie wstaniemy eskimosk¡, powinny sta¢ si¦
na tyle rutynowe, aby udawaªy si¦ mimo utraty siª, sprawno±ci i koncentracji.
Je»eli nie da si¦ wsi¡±¢, nale»y unika¢ zb¦dnych ruchów. Zalecana pozycja z
kolanami podci¡gni¦tymi pod brod¦ niewiele daje.
6. Pªywanie w grupie trzech osób jest znacznie bezpieczniejsze ni» we dwójk¦, a
ju» na pewno nie nale»y pªywa¢ samemu. Je»eli u kogo± w grupie obserwujemy
objawy hipotermii (dezorientacja, spowolnienie reakcji, niekomunikatywno±¢,
brak normalnej sprawno±ci, zwªaszcza po kilku wywrotkach), trzeba zatrzyma¢
si¦ i rozgrza¢, wypi¢ co± ciepªego (termos z herbat¡!) lub rozpali¢ ognisko. Lepiej nawet zrezygnowa¢ z dalszego pªyni¦cia ni» nara»a¢ si¦ na niebezpiecze«stwo, które wzrasta wraz z zimnem. Osobie, która jest tak wychªodzona, »e
nie mo»e chodzi¢ lub traci przytomno±¢, nie pomo»e zwykªa rozgrzewka. Trzeba j¡ odwie¹¢ do szpitala. Dobrze jest wozi¢ ze sob¡ suchy worek z ciepªym
ubraniem na zmian¦.
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