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Kiekvieną vasarą Lietuvoje sunkiai susižaloja kelios de-
šimtys jaunų žmonių, kurie nardė atlikdami šuolius į 
vandenį galva žemyn. Ypač skaudžios stuburo lūži-
mų kaklo srityje pasekmės. 

Jei panėrus galva atsitrenkiama į kliūtį (akmenį, kelmą, van-
dens telkinio dugną ar kt.), ypač didelė tikimybė pažeisti stu-
buro kaklo dalies slankstelius. Jeigu jie lūžo, bet nedeformavo 
stuburo kanalo ir nesužalojo nugaros smegenų bei nervų, neį-
galumo pavyks išvengti. Jeigu smegenys ir nervai pažeidžiami 
stipriai, sutrikdomos gyvybinės funkcijos ir dėl to gali ištikti 
mirtis, rankų bei kojų paralyžius. 

Maždaug dešimtadalis pacientų, patekusių į Lietuvos gydy-
mo įstaigas dėl susižalojimų, patirtų nardant, neišgyvena, apie 
25 proc. lieka neįgalūs. Neurochirurgams kasmet tenka apsirū-
pinti stuburo slankstelių kūno pakaitalais ir metalinėmis plokš-
telėmis 40–60-čiai nardytojų. Atlikdami operacijas, chirurgai 
gerai sutvirtina pažeistą stuburą, tačiau nė vienas pasaulio gy-
dytojas dar nepagydė sužalotų nugaros smegenų ir negrąžino 
žmogaus į visavertį gyvenimą.

Šuoliai į vandenį galva žemyn – 
pavojingiausias ir rizikingiausias 

laisvalaikio būdas paplūdimyje 

Nenardykite! Šuoliams į vandenį galva žemyn reikia tinka-
mo pasirengimo ir įgūdžių. Juk sportininkai, atliekantys šuolius 
į vandenį, tam rengiasi, treniruojasi baseine. Mažiau rizikuoja-
ma šokant į vandenį kojomis žemyn, tačiau ir toks būdas nėra 
visiškai nerizikingas.

nenardykite, nes: 

 y vandens telkinių, kuriuose nardyti būtų saugu, nėra. 
Susižaloti galima bet kuriame vandens telkinyje;  
 

 y nardymui reikalinga tinkama vieta, specialus 
pasirengimas. Nepasiruošus, nesimokius nėrimo 
technikos vadovaujant treneriui, nardyti negalima. 

maudykitės saugiai: 

 y reikėtų maudytis tik tam skirtose vietose – baseine ar 
paplūdimio teritorijoje; 
 

 y net ir jums žinomos maudynių vietos – tvenkinio, upės 
ar ežero – dugno reljefas gali kisti. Gali būti ką tik įmestų 
šakų, akmenų ar kt.; 
 

 y maudynių vietoje įvertinkite gylį, iš pradžių įbriskite 
į vandenį ir patikrinkite dugną, ypač, jei toje vietoje 
lankotės pirmą kartą;  
 

 y poilsiaudami prie vandens nevartokite alkoholinių 
gėrimų ir kitų svaigalų.

jeigu atsidūrėte maudynių vietoje,  
kurioje žmogus nėrė ir, tikėtina,  

susižalojo stuburą:

 y būtinai skubėkite padėti;  
 

 y negalima nukentėjusio žmogaus sodinti, negalima sukioti 
jo liemens;  
 

 y nukentėjusįjį guldykite ant tvirto pagrindo, 
imobilizuokite kaklą, prilaikydami savo rankomis arba 
priemonėmis, kurias turite: rankšluosčiais, porolono 
juosta ar kt., kad galva nejudėtų; 
 

 y jeigu nukentėjusysis nekvėpuoja, atlikite dirbtinį 
kvėpavimą „iš burnos į burną“ arba „iš burnos į 
nosį“ pagal bendruosius skubios pagalbos teikimo 
reikalavimus; gaivindami pernelyg neatloškite 
nukentėjusiojo galvos, tik šiek tiek pastumkite apatinį 
žandikaulį į priekį;    
 

 y kuo skubiau kvieskite greitąją medicinos pagalbą. Kol 
atvyks medikai, stebėkite nukentėjusiojo sąmonę, 
kvėpavimą, pulsą. Negalima transportuoti nukentėjusiojo 
savo automobiliu, laukite, kol atvyks medikai. 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, 
Sveikatos mokykla, 2015 


