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Wymagania i warunki pracy
ratowników wodnych 
a ich wizerunek w oczach 
u¿ytkowników k¹pielisk

Wstêp
Praca ratownika wodnego pozornie wydaje 

siê lekka, ³atwa i przyjemna – niewymaga-
����� ����	
������ �������������� ���������	�
�������������������	�����	����������	�����	�
siê ona tak¿e z ryzykiem i odpowiedzialno-
������ ��	� !�� �	���� �����	� �"���	�� ������	�

��������#��������"	��	������	�������#��!��
o zabarwieniu pozytywnym. Nie nale¿y jednak 
faktu przychylnej oceny wykonywanej pracy 
$�����%� ��!�����&� ���	�"����� �� ������
samego ratownika.

Zaufanie do przedstawicieli zawodów 
zwi¹zanych z ogólnie pojêtymi s³u¿bami 

bezpieczeñstwa, w tym wojska, policji, stra-
¿aków i ró¿nych formacji ratowniczych wi¹¿e 
���������	��	�	#����	��!	�
�%���!���"�����
porz¹dku publicznego [1]. Sztompka twierdzi: 
'�	�	��� ��	�� 
�%��� �!��������	(�� ��!�!%�����
organizacji i szerzej – typ ustroju ma trwa³y 
i niezmienny charakter, tworzy siê stabilny 

Ratownicy wodni to zazwyczaj m³odzi ludzie, którzy dopiero rozpoczynaj¹ swoj¹ 
�������������	����������	����������������������������������������"���	�%�
z szeregiem czynników rozpraszaj¹cych czy zak³ócaj¹cych wykonywanie pod-
�!�������� ����(� #��	� ����������� ����	�	� �	���	��	(�!��� �� ���	���	��
którego strzeg¹. 
)��	���!�������!	������!���	�#��������#����������%�������	�������%���������!	��
grupy zawodowej i z jak wielkim ryzykiem praca ta siê wi¹¿e. Mimo i¿ ratownicy 
�������������������
����!	#��	���	��	(�!��������!��%������������	����
przez u¿ytkowników k¹pielisk.
� �!�	���"#�!$�	���!���	!�%�&'	�"$��'	�%��!�$%#�����()'	#�*�+$���

Requirements and conditions of lifeguards’ work vs. their perception by users 
of swimming places
Lifeguards are often young people who have just begun their career. The responsibility 
they shoulder along with several factors distracting from or disrupting their basic duties 
may cause reduced security at the swimming place they are responsible for. An average 
member of the public seldom realizes how stressful lifeguards’ work is and what risk it 
carries. Even though lifeguards seem to guarantee safety and security, swimmers often 
evaluate them poorly. 
�$&!�%��	��,$*��%'	$-��������'	$������
����&'	.�#�%�
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punkt odniesienia do ¿ycia spo³ecznego, rodzi 
poczucie bezpieczeñstwa, co zapewnia oparcie 
i komfort psychiczny” [2]. W socjologicznym 
%����%� �!�%�!%����#�� ���"	��	(�!��� !�� ��	��
relacji miêdzyludzkich, form i schematów 
odnoszenia siê do siebie [3].

Celem artyku³u jest prezentacja wyników 
badañ ankietowych dotycz¹cych wizerunku 
ratowników wodnych w oczach u¿ytkow-
ników p³ywalni i k¹pielisk, a tak¿e kwestii 
szkolenia ratowników wodnych, zarówno 
���� ��!	#� ���� %#�	��!����� ����������
swoich obowi¹zków, jak i w³asnego bezpie-
��	(�!����*�	�#��������	#������!������
bezpieczeñstwa ogólnego ratowników 
na p³ywalniach i k¹pieliskach z pominiêciem 
��"	��
�#�����+������!��	�������"%���������
w czasie pracy.

*����!��	�����!��%"%�%���	�������	�+���"��
problemów – a co siê z tym wi¹¿e – samopo-
��%��	��� ���������������	��%�"%
�� �	������-
turze ka¿dej ze stron: samych ratowników, jak 
i ich pracodawców/prze³o¿onych oraz osób 
odwiedzaj¹cych wyznaczone obszary wodne.

W ostatnich latach w Polsce brakuje ra-
!������� ������� 4� ����	
���	� ����+�	�
������ !	� �����	#� �� �	���	� �	!�#�� 
���
zapotrzebowanie na nich gwa³townie wzrasta. 
Obecnie aktywnych ratowników wodnych 
jest ok. 7 tysiêcy, ale w sezonie letnim potrzeb-
nych jest ich niemal dwukrotnie wiêcej.

Ratownik wodny a bezpieczeñstwo 
kontra bezpieczeñstwo 
ratownika wodnego

Ratownik wodny w procesie szkolenia 
jest przygotowywany do pe³nienia s³u¿by, 
w ramach której ma obowi¹zek [4]:

• przyjêcia zg³oszenia o wypadku lub za-
gro¿eniu

• dotarcia na miejsce wypadku z odpowied-
nim sprzêtem ratunkowym

• udzielania kwalifikowanej pierwszej 
pomocy

• zabezpieczenia miejsca wypadku lub 
zagro¿enia

• ewakuacji osób z miejsca stanowi¹cego 
zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia

• transportowania osób, które uleg³y wy-
padkowi lub s¹ nara¿one na niebezpieczeñ-
stwo utraty ¿ycia lub zdrowia na obszarze 
wodnym do miejsca, gdzie jest mo¿liwe podjê-
��	�#	������������������!%����������	��
jednostki systemu Pañstwowego Ratownictwa 
Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 
%�!������6����	����9;;<������)�(�!����#�
Ratownictwie Medycznym, po uprzednim 
uzgodnieniu miejsca przekazania z dyspo-
nentem jednostki systemu Pañstwowego 
Ratownictwa Medycznego

• poszukiwania osób zaginionych na ob-
szarze wodnym

oraz
• obserwowania wyznaczonego obsza-

ru wodnego, niezw³ocznego reagowania 
na ka¿dy sygna³ wzywania pomocy oraz 
podejmowania akcji ratowniczej, zapobiegania 
skutkom zagro¿eñ

• przegl¹du stanu urz¹dzeñ i sprzêtu wy-
korzystywanego do ratownictwa wodnego

=� ���	������ 
"��������� �������	
��
obszaru wodnego

• kontroli stanu urz¹dzeñ oraz sprzêtu, 
które zapewniaj¹ bezpieczeñstwo osób p³y-
waj¹cych, k¹pi¹cych siê lub uprawiaj¹cych 
sport lub rekreacjê

• wywieszania na maszcie odpowiednich 
flag informacyjnych

• sygnalizowania za pomoc¹ urz¹dzeñ 
alarmowych naruszeñ zasad korzystania 
z wyznaczonego obszaru wodnego, w szcze-

�������
�������!�	�������%#�	��������"������
a w k¹pieliskach tak¿e nadchodz¹cej burzy

• reagowania na przypadki naruszania 
zasad korzystania z wyznaczonego obszaru 
wodnego

• wpisywania na tablicy informacyjnej tem-
peratury wody, powietrza oraz innych aktual-
��������#������������	
���������!���������
nag³ych zmian warunków atmosferycznych

• niezw³ocznego informowania zarz¹-
dzaj¹cego, o którym mowa w art. 21 ust. 1, 
oraz swojego prze³o¿onego o zagro¿eniach 
bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych na ob-
szarze wodnym

• bie¿¹cego dokumentowania prowadzo-
nych dzia³añ ratowniczych.

Wymienione obowi¹zki zazwyczaj uzu-
pe³nione s¹ ca³ym zestawem dodatkowych 
��������� �!��	� �!����� ���	�� ��!�����	#�
���	"����� ���>�%�� ������������ *��	!� �	����
u¿ytkownikom k¹pieliska wydaje siê, ¿e ra-

townik „nic nie robi”, i ¿e dostaje wynagro-
dzenie za to, za co oni p³ac¹ (wypoczynek/
�����	#���&��!���������!�������	�����%�	��#�
zrozumienia powagi tej pracy.

G³ównym zadaniem ratowników wodnych 
jest obserwacja i podejmowanie interwencji 
w celu zapobiegania utoniêciom. Miejsca, 
w których realizuj¹ swoje zawodowe obo-
wi¹zki, s¹ obci¹¿one szeregiem czynników 
zagro¿eñ; panuj¹ w nich zazwyczaj bardzo 
niekorzystne warunki. Niezale¿nie od tego, 
czy mamy do czynienia z obiektem otwar-
tym (k¹pieliskiem, basenem zewnêtrznym) 
czy p³ywalni¹ kryt¹ – wszêdzie na ratowników 
oddzia³uje wysoka temperatura, siêgaj¹ca 
czasem 40 oC. W obiektach wewnêtrznych 
��������� ��� !	
�� ����� ���	�	
�� ����	!����
�� �	
�� ������ ���
�!����� ��	!� ��� Q;X�
$����#���!���>��!�#�������
�!����!��Y;\
<;X&�� �� �� ����	�������� �����!���� 4� ���!��
czy intensywne nas³onecznienie [5]. Niezale¿-
nie od akwenu, wzrok ratownika przez ca³y 
czas jest podra¿niany promieniami s³oñca 
odbijaj¹cymi siê od powierzchni wody. Z uwagi 
��!����	�#%������	���	����	�����������
lustro wody, jego oczy poddawane s¹ ka¿dego 
dnia wielogodzinnym „torturom”, mog¹cym 
�� ���	��	���� ���������� ��� ��"���	���
wzroku lub powstania chorób oczu.

We wszystkich miejscach swojej pracy 
ratownicy czêsto przez wiele godzin skazani 
������"%����	�
"��	��#%������_�!�������
otacza te¿ wszechobecny ha³as t³a w postaci 
plusku wody spadaj¹cej z tryskaczy, masa¿e-
rów, gejzerów czy fontann. Do tego dochodz¹ 
�������� ������� ���	��4� ����	
���	� %�������	�
w zamkniêtych halach, czy te¿ – w przypadku 
otwartych k¹pielisk – odg³osy silników ³odzi lub 
skuterów motorowych, quadów, motocykli itp.
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Na krytych p³ywalniach ratownicy spêdzaj¹ 
codziennie wiele godzin, w powietrzu bardzo 
�"	����������$%�����	����������������%��
������
��	����	���!��	��	��	�������������������������-
��%����
�!�#����!����������x;X���"����!	��
mikroflory powietrza w zamkniêtych pomiesz-
��	����&��{<|��*�	��	������	�������!	����	�
zdrowia i samopoczucia, a przede wszystkim 
�� ���	��	�%� ��� #���������� ���	!������
w pracy, pozostaj¹ roszczeniowi, ³ami¹cy re-
gulamin czy agresywni (niejednokrotnie pod 
wp³ywem alkoholu) u¿ytkownicy strze¿onego 
obiektu czy obszaru.

*�	�#���������!�����������	#���������
ratowników z pominiêciem innego, bardzo 
istotnego faktu: zawód ten obci¹¿ony jest 
prawdopodobieñstwem wystêpowania nie-
�!������������������������"���	��	���
���%�
na specyfikê panuj¹cych na p³ywalniach 
i w obiektach k¹pielowych warunków. Nale¿y 
������ ���� ��#�	��� #���}� �����	��� �������
�����	�	�������	���%�����
�%+�����������	�	�
w¹troby typu B i C oraz HIV [7-9].

Inne czynniki zagro¿eñ, takie jak: monoto-
������������	�����������	���������	��
prze³o¿onych, wszelkie instrukta¿e, odpowia-
danie na pytania klientów etc., poszukiwanie 
opiekunów zagubionych dzieci, rozwi¹zywanie 
konfliktów (wymuszanie stosowania siê do re-
gulaminu), udostêpnianie akcesoriów do nauki 
p³ywania (pasów, makaronów, desek itp.) 
sk³adowanych w wyodrêbnionym pomiesz-
czeniu, utrzymywanie porz¹dku (zbieranie/
uk³adanie pozostawionego sprzêtu wydanego 
%��!������#������
��	���������"�!�����	-
nowej i inne), w³¹czanie/wy³¹czanie atrakcji 
wodnych, sta³a ekspozycja organizmu na czyn-
����#�
��	�����"�����	�	
����������������-
wadz¹ do szybkiego wyczerpania fizycznego 
i psychicznego ratowników, co znacznie zani¿a 
���� ���!���� ����� ������	���	
�� 	�	#	!%�
bezpieczeñstwa w obiekcie.

Na podstawie obserwacji przeprowadzo-
nych przez autorów publikacji [10], mo¿na 
�!��	������� �	� ��!������ ������� �����������
co najmniej 10 razy na godzinê, a podejmowa-
ne przez nich interwencje dotycz¹ zaledwie 1 
na 14 przypadków niebezpiecznych zachowañ.

����	�	���%������ ��!���������	�� �	�
osoby, znajduj¹ce siê w obiekcie, wykony-
wanie prac dodatkowych w czasie dy¿uru 
(porz¹dkowych, organizacyjnych itp.), a tak¿e 
opuszczanie stanowiska bez zastêpstwa, 
to czêste powody wypadków. Na podstawie 
badañ w okresie 1998-2008, Modell uzna³ 
je za jedn¹ z przyczyn 180 przypadków toniêcia 
w publicznych i komercyjnych obiektach [11]. 
*��%��
�����"%
%�	�!	�����!���	���������!����
180 ton¹cych osób a¿ 177 zmar³o w wyniku 
powa¿nych uszkodzeñ wielu organów, zaist-
nia³ych wskutek d³ugotrwa³ego przebywania 
pod wod¹.

Wizerunek ratownika wodnego 
w odbiorze spo³ecznym – opis badañ

W celu uzyskania informacji o tym, jak 
przeciêtny u¿ytkownik k¹pieliska nadmorskie-
go ocenia pracê i osobê ratownika wodnego, 
autorzy artyku³u przeprowadzili w lipcu 2015 r. 
badanie ankietowe. Wykonano je w Ko³obrze-
gu, a respondentami by³y wybrane losowo 
osoby, wypoczywaj¹ce na pla¿ach. Uczest-
nikom wydano 400 kwestionariuszy ankiety, 
z których 302 odebrano od badanych po ok. 30 
minutach. Ankieta zawiera³a metryczkê oraz 
6 pytañ pó³otwartych. Ankietowani wpisywali 
�������	�����"	�������%���	�����������	������-
przez zaznaczanie jednego lub wiêcej punktów 
w kwestionariuszu. Mogli tak¿e ka¿dorazowo 
�������� ����	� �"��	� ����	� $������ �	����
�%�� �������� �����&�� ��	�!�����%��� ����	��"�
#������ ��#�� ��!��	� �� !��� ����	� ���	��	���
pasuj¹ do ratownika wodnego, po czym by³y 
podane dwa zestawienia: jedno z cechami 
pozytywnymi, a drugie z negatywnymi. Wiek 
respondentów waha³ siê w przedziale 17-62 
lata. Najwiêksz¹ grupê stanowi³y osoby z gru-
py wiekowej 25-35 lat. Ankietê wype³ni³y 173 
kobiety i 129 mê¿czyzn.

/&����	
�%����
�������������������!���������	��	�Q���-

zytywnych cech, w odniesieniu do ratowników 
������� ��������	�� ����	����� ��!��%���	}�
„silny”, „sprawny”, „daje poczucie bezpieczeñ-
stwa”, „dobry cz³owiek”, „przystojny” (tab. 1.). 
Z kolei z 8 proponowanych cech negatywnych, 
���	�������!����������}�'#����������'���-
rywacza”, „lenia”, „nadêtego” i „cwaniaka” 
(tab. 2).

Kobiety ogólnie ocenia³y ratowników lepiej 
���#�����+����!���������������������	��!�����
�	����������������������	��	(��!���'������
cz³owiek”. Istotna ró¿nica w pozytywnym 
odbiorze z uwzglêdnieniem p³ci zaznaczy³a siê 
w poczuciu bezpieczeñstwa, które zapewniaj¹ 
��!�����������	!���������	�99X����	������"��
mê¿czyzn w tej ocenie.

Bardzo ciekawe okaza³o siê to, ¿e tylko 
������ ����	!� $�Q&� �	� ������"�� ���	�� �	����
	
�!��	�� �������� ��#�	������ �� �-
��	��	�� *�!�#���!� �������� #�����+�� ����-
zywali zarówno pozytywne, jak i negatywne. 
Zdecydowanie wiêcej mê¿czyzn dopisywa³o 
����!���	� �	���� 	
�!��	� $"����	� 6X&��
a tylko 2 kobiety doda³y w³asne (dodatkowe, 

Tabela 1. Wyniki wyboru cech pozytywnych
0�
�$	��	�$�$"����	�,	������-$	������	$�����

Cecha
P���

Silny Sprawny Daje poczucie 
bezpieczeñstwa

Dobry cz³owiek Przystojny

Kobiety ���YX �<�QX x9��X 99��X Y6�6X
������+�� ���xX Y9�QX �;��X 9��<X �x�<X

Tabela 2. Wyniki wyboru cech negatywnych
0�
�$	��	�$�$"����	�,	�$*���-$	������	$�����

Cecha
P���

����	�
� Nadêty Leñ Podrywacz Cwaniak

Kobiety ��X 9;��X �Q�9X �6�<X �9X
������+�� Y6�xX 9x��X �x�YX ���QX 9<�9X
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niewystêpuj¹ce oryginalnie w ankiecie), nega-
!��	��������	�����������������	+��#����
�������"���!���	��	����!��	����	��	�������}�
„pajac”, „nieuk”, „brudas”, „ma³olat”, „szpaner” 
czy „pozorant”.

������+�� ��	���� ��!������� ����+�	�
gorzej ni¿ kobiety, na obu poziomach. Mniej 
chêtnie doceniali ich (potencjalne) mocne stro-
ny i znacznie ³atwiej zani¿ali ocenê, oznaczaj¹c 
negatywne skojarzenia. Ró¿nice w krytyce 
��� ����� !�#� ����+�	���	�� ������ �"�� �	����
���!�"�� %� #������� ����+�	�� ���������
a a¿ 3 z 5 (leñ, podrywacz i cwaniak) maj¹ 
��%���!�	������	�����+�������%�����	!�

����#���������������������������	-
�	!���������!��	��������������%��!�������
k¹pielisk nadmorskich ró¿nie oceniaj¹ samego 
ratownika – zarówno jego wygl¹d, jak te¿ 
���!������ �!��	� ��	�	!%�	� ����� 
����!�
bezpieczeñstwa. Zdecydowanie lepiej kobiety 
postrzegaj¹ ratowników wodnych. Ponad 
x9X�������!���!%�	���	�������!������������
daj¹c¹ poczucie bezpieczeñstwa. Tylko po³owa 
mê¿czyzn czuje siê przy nich bezpiecznie, 
!��	�����������!�#���	���!������!��'#�����-
ki” i „podrywacze”.

Ciekawe wydaje siê, ¿e z zaproponowanych 
w kwestionariuszu sugerowanych cech obie 

�%�����������	������	��"����������	�!���
���	��	(�������!�!	������!��	������������-
��� ������	�� ��"�� ����	��	� ���	�� �����!�����
respondentów ni¿ te o negatywnych kono-
tacjach. Mimo wielu wskazañ krytycznych, 
���������!�	����	��������!��������������
jako osoby silne, sprawne, przystojne, daj¹ce 
poczucie bezpieczeñstwa i bêd¹ce dobrymi 
�%�+#��

��
��������%�����	�������#����%�����
¿e ten wycinek badawczy potwierdza stereo-
typowe opinie na temat polskich ratowników 
wodnych.

Podsumowanie
���� #��� �!������ �	����� #���� �%�!�

w ca³ym systemie bezpieczeñstwa na wyzna-
czonych obszarach wodnych, zarówno u¿yt-
kownicy tych miejsc, ale tak¿e zarz¹dzaj¹cy 
�#������#����!������#%�������%#�	��������-
���%�	� ����	�	� ���� ��%!	������� �� �������
�������������� ������ �� �����%#��"������
�� ���������� ����������������� ���� ���	�	-
��#���"������	���"%���!�����	
����!�����
�����	�
		����������!��������	
�!������
���+������!��	�������"%�������!����������-
�����������#%�������������!���������	������-
s³udze ratowniczej jak najlepsze warunki pracy, 
zgodnie z zasadami bhp. Czasem s¹ to drobne, 
ale bardzo skutecznie wspieraj¹ce ratowników 
elementy – np. parasol przeciws³oneczny, od-
����	��	�� �������� ����	�� ���� ��%��	�� �����
do picia itp.

Jako spo³eczeñstwo na ogó³ nie zdajemy 
sobie sprawy, ¿e ratownicy wodni, którzy jako 
grupa zawodowa – co wynika z przeprowa-
���	�����	!��4������	������������!����	��
zmagaj¹ siê w pracy z wieloma przykrymi 
sytuacjami. Czêsto towarzyszy im perma-
	!���!�	������������������	������������
������!�"�#�������%�	�����#���#�������#��
�����!����������������	"	��
�!�����������������
a monotonny charakter pracy powoduje szyb-
kie zmêczenie psychiczne. Nara¿eni s¹ na prze-
grzewanie organizmu lub marzniêcie, czêsto 
tak¿e maj¹ nisk¹ samoocenê, spowodowan¹ 
niskim statusem zawodu i niesatysfakcjonu-
j¹cymi zarobkami. Towarzyszy im równie¿ 
z³e samopoczucie wynikaj¹ce z trybu ¿ycia 
(ratownicy wodni to osoby zazwyczaj m³ode, 
��!	#��	�!������������	���	�������	��������
udzia³ w nocnych imprezach, spêdzaj¹ wiele 
godzin przed monitorem komputera, siêgaj¹ 
po ró¿ne u¿ywki itp.).

���������������	�!�����	������������#�
miejscu (na podstawie umowy o pracê) 
i „dorabianie” na stanowisku ratownika 
(umowa zlecenia). Mankamentem jest tak¿e 
z³a atmosfera w miejscu pracy, brak zaufania 
do innych cz³onków zespo³u, niska ocena 
���� %#�	��!������ ���� ��	����	� �	������"	��
pozwalaj¹ce na odmienne interpretacje, 
�������	����	�� ���	����������� �	
%����	�
����	�� �����%���	� �	�	������ ����� !�#�
kumoterstwo w zatrudnianiu i wiele innych 
�	��
������� ���������� �	� ��	�������#�
charakterem pracy.

Zapewnienie bezpieczeñstwa w wyzna-
czonych obszarach wodnych nie koñczy siê 
na podjêciu uchwa³y, oznakowaniu, zakupieniu 
sprzêtu i zatrudnieniu odpowiedniej liczby 
ratowników. Sta³a troska o u¿ytkowników 

obiektów wodnych to tak¿e odpowiednio za-
bezpieczeni (socjalnie, prawnie, emocjonalnie) 
��!����������"�������������!#���	�����%��-
c¹ w obiekcie, to wreszcie nieustaj¹ca edukacja 
profilaktyczna ró¿nych grup spo³ecznych.

BIBLIOGRAFIA
[1] Zuk P. 1$#��$"#$2��!�	 �	 #��,���$	 3	 ��$�# 4"#�$	
$�$5$��&	 ��� $"#$2��!� [w:] ����&,���"6�	 !	 *���".	
%&���#&"&6�&".	 3	 ��"6���*�"#�$	 �#&5��&	 
�%�!"#$ 
�	�������	�	�����������������������%+���������!�������������
Wroc³aw 2012
[2] Sztompka P. 7��,���$�	 8��%�5$��	 ��� $"#$2��!�. 
Kraków 2007
[3] Kurasz I. Grupy dyspozycyjne w strukturze spo:
 $"#�$6'	 �;
�	 �����#&	 ��"6���*�"#�$6. Acta Universitatis 
Vratislaviensis, nr 3079, Wroc³aw 2008
[4] Ustawa o bezpieczeñstwie osób przebywaj¹cych 
na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku. Dz.U. 
Nr 208, poz. 1240
[5] Michniewicz I., Michniewicz R. <!�����!����	$,$�:
�&!��("�	��"&	���!���;!	!�%�&".. „Bezpieczeñstwo 
Pracy. Nauka i Praktyka” 2010,469,10:18-21
[6] G¹ska-Jêdruch U., Dudziñska M.R. Zanieczyszczenia 
5���
����*�"#�$	 !	 ��!�$�#�	 !$!�=�#�&5 [w:] 
Polska in¿ynieria �rodowiska piêæ lat po wst¹pieniu 
do Unii Europejskiej, tom 2. (red.) Ozonek J., Paw³owski A. 
'���
����	���#�!	!%�����	����������������9;;Q��Q}��\
40
[7] Sullivan C.S.B., Barron M.E. Acute Illnesses among 
>��	?�*$�$�	 @����&	 >�,$*��%�	?""�%��*	 ��	/�����$	
Exposures, “American Journal of Public Health” 
1989,11,79:1561-1563
[8] Skaros S. 0�
$"�������	 �	 ��
�$5	 ,�	 >�*$*��%�B 
“Journal of the International Council for Health” 
1996,33,1:31-35
[9] Wernicki P.G., Fenner P. ��6��$�	��	>�,$��-$ [in:] Bierens 
J.J.L.M (Ed.) C��%
���	��	��!���*�	D$-$�����'	F$�"�$'	
Treatment (Hardcover). World Congress on Drowning 
2002 Amsterdam, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006
[10] Schwebel D.C., Simpson J., Lindsay S. H"���*&	 �,	
%�!���*	���	��	�	��
��"	�!�55��*	����. “Journal of Safety 
Research” 2007,38,3:367-72
[11] Modell J.H. D$-$�����	 �,	 �$$%�$��	 %$��.�	 ,�5	
drowning. “Southern Medical Journal” 2010,103,7:650-653

Fo
t. 

 vi
pe

ra
gp

/B
igs

to
ck

ph
ot

o

BP 7/2017 11


