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Hipoxia jelentése

a hipoxia oxigénhiányos állapotot jelent

hipoxiás állapotban a szervek nem kapnak a működésükhöz 
elegendő oxigént



Az enyhe-mérsékelt hipoxia 
jellegzetes tünetei

 fejfájás

 szellemi teljesítőképesség csökkenése

 nagyfokú fáradtság 

 légszomj

 hiperventiláció

 hányinger

 mozgáskoordináció romlása 

 dezorientáció

 emlékezetkiesés

 látászavar



A súlyos (akutan kialakuló) hipoxia 
tünetei

 cianózis (bőr, nyálkahártyák, körmök 

kékes-lilásan elszíneződnek)

 nyugtalanság 

 epilepsziás görcsroham

 eszméletvesztés

 szívritmuszavar

 keringés összeomlása, halál



Hipoxiás víz alatti edzésmódszerek

 hosszas víz alatti úszás (20-30 másodpercnél hosszabb 
légzésvisszatartás) egymás utáni ismétlése (pl: több hossz víz 
alatt egy légvétellel, köztük rövid szünetekkel) 

 víz alatti úszóversenyek (ki tud a legtovább úszni víz alatt)

 megelőző hiperventilációt követő hosszas víz alatti úszás 

 megerőltető fizikai aktivitás után végzett hosszas víz alatti 
úszás



A hipoxiás víz alatti edzésmódszer 
legfőbb veszélye

 ha az úszó nem tér vissza a felszínre a megfelelő időben 
levegőt venni

 a fellépő akut, súlyos hipoxia miatt bekövetkezik az 
eszméletvesztés

 ami ájuláshoz és azonnali segítség hiányában fulladásos 
halálhoz vezethet 



Történeti áttekintés 

 a légzésvisszatartást és a víz alatti úszást évtizedek óta
alkalmazzák a fegyelem, a teljesítmény, és az erőnlét növelése
érdekében, a hipoxiás edzésmódszerek része

 a hipoxiás/hipoventilációs tréninget, vagyis a csökkentett
légvétellel történő úszást James Edward Counsilman (1920-
2004) olimpikon úszó, úszóedző vezette be először a
versenysportban az Indiana Universityn („hipoxiás képzés”) a
60-as években

 a hipoxiás tréning, vagy ahogy ő nevezte, „alacsony oxigén”
edzésmódszer lényege edzés alatt a légzés csökkentése, vagy
megszüntetése



Történeti áttekintés 

 úszás során ezt tipikusan 5, 7, vagy 9 tempóval légvétel nélkül 
(levegő nélküli gyorsúszás), vagy víz alatti úszással lehet elérni

 Counsilmann úgy gondolta, hogy a légzésvisszatartásos úszás 
egyrészt növeli az úszás sebességét, másrészt hasonló 
adaptációt okoz a sportolóknál, mint a magaslati levegőn 
történő tartózkodás

 vagyis megnöveli a vörösvértestek 

számát



Történeti áttekintés 

 Counsilman szerint ennek következtében az úszók jobb
teljesítményre képesek

 a későbbi kutatások bebizonyították, hogy a tengerszinten
történő sorozatos légzésvisszatartásnak nincs ilyen élettani
hatása

 a hipoxiás képzés azért lett népszerű, mert megismerteti a
versenyzőkkel az alacsony oxigén szint kiváltotta stressz-érzést,
felkészítve őket arra, hogy mi várható a versenyeken, illetve
sokan azt hiszik, hogy ezzel meg lehet növelni a
tüdőkapacitást



Counsilman- A versenyúszás kézikönyve 
(1977) -Hipoxiás tréning fejezet

 „... némi nyugtalanságot éreztem, amikor a
hipoxiás edzésről írtam, mivel egy olyan 
edzésmódszert mutattam be, amely sok
veszély lehetőségét rejti magában.”

 „Az úszónak soha nem szabad kipróbálnia,
mennyit tud leúszni levegő nélkül”



Counsilman- A versenyúszás kézikönyve 
(1977) -Hipoxiás tréning fejezet

 „Szeretnék mindenkit óvni a légzés-
visszatartástól mint potenciálisan 
veszélyes gyakorlattól....”

 „Óvatosság: a hipoxiás edzés veszélyessé 
válhat! Ha valaki túl hosszú ideig tartja vissza a 
lélegzetét, elájul. 
Ne feledjük-megfulladni csak egyszer lehet!”



Sportolók fulladásos
balesetei

Alex Bousky (16†) úszó (USA), elhunyt edzésen

Kyle Hurdle (21†) úszó (USA), elhunyt edzésen

Louis Lowenthal (14†) úszó (USA), elhunyt edzésen

Nick Johnson (19†) vízilabdázó (USA), elhunyt edzésen

Omar Ortega (19†) vízilabdázó (Mexikó), elhunyt edzésen

Wolf Wigo vízilabdázó (USA), újraélesztve edzésen

Szinkronúszó csapat két sportoló (USA), újraélesztve edzésen



Székely Bulcsú olimpikon,
vízilabdázó (1998)

vízből kimentve víz 
alatti úszóversenyen

13 éves vízilabdázó fiú (2013) újraélesztve edzésen 

12 éves vízilabdázó fiú (2013) vízből kimentve edzésen

13 éves szinkronúszó lány 
(2012) 

újraélesztve edzésen

26 éves búvárúszó férfi (2006) újraélesztve víz alatti 
úszóversenyen, a baleset 
következtében később elhunyt



Sportolók fulladásos
balesetei Magyarországon

Halált hozó mély
CSG-AZ, Nemzeti Sport 
2001.08.28. 
Két és fél évvel ezelőtt, egy téli 
napon Székely Bulcsú kis híján 
ott maradt a népligeti uszoda 
medencéjében. Az azóta 
olimpiai bajnokságot nyert pólós 
egy víz alatti úszóversenyt 
készült megnyerni - ehhez 
képest társai halászták ki a 
mélyből. Az eset 
felelevenítésének szörnyű 
aktualitása: két héttel ezelőtt 
hasonló körülmények közepette 
meghalt egy 21 éves úszólány az 
Egyesült Államokban.

„'98 novembere következett, amikor klubjában 

víz alatti úszóversenyt rendeztek, melynek 
Csucsu majdnem áldozatául esett: 
életösztöne ellenére nem jött fel a víz alól, 
úgy kellett kiemelni. A kórházi kezelés után 
hamar regenerálódik, januárban már 
szenzációsan játszott. Így nem meglepetés, 
hogy visszakerült a válogatottba. Ám az Eb-re 
csak annak köszönhetően jutott ki, hogy 
eltiltották Benedeket.” 

forrás: http://www.kataca.hu/sport/polo/valogatott/szekely/2001



Víz alatti úszás (dinamikus apnoe) során a szervezetben:

 az O2 szint csökken, 

 a CO2 szint emelkedik

Úszó felszínre emelkedése (apnoe megszakítás):

 a CO2 kritikusan magas szintje fölött a légzés tovább nem 
tartható vissza és légvétel kényszerűvé válik

 az O2 csak extrém alacsony szintje (30-40 Hgmm) fokozza a 
légzést





 az előzetes hiperventiláció (fokozott CO2

kilégzés) növeli a víz alatt tölthető időt 

 hosszas víz alatti úszás előtt azonban
ez életveszélyes lehet!

 hipoxiás eszméletvesztést okozhat („ Shallow
water blackout”, sekélyvízi ájulás):

eszméletvesztés, amiteszméletvesztés, amit

az agy Oaz agy O22 hiányos állapota hiányos állapota 

vált ki víz alatti úszás soránvált ki víz alatti úszás során



Az USAAz USA--ban vezető haláloknak tartjákban vezető haláloknak tartják
az úszók körébenaz úszók körében



O2 és CO2 szintek hiperventilációt követő 
víz alatti úszás során



 az eszméletvesztés legtöbbször hirtelen, figyelmeztető jel
nélkül következik be

 az eszméletvesztés után a halál beálltához 2-3 perc elegendő!!!

 de már 30-40 másodperc elégséges lehet ahhoz, hogy súlyos
agyi károsodás alakuljon ki

Ennyi idő áll rendelkezésre a baleset

 felismerésére

 az áldozat mentésére

 újraélesztés elkezdésére

 megfelelő agyi oxigenizáció eléréséhez



Az úszó a hosszas vagy ismételt víz alatti úszás során:

 a medence széléig elér, de ott nem tudja magát megtartani, 
vagy a fejét kiemelni a vízből

 az úszó feljön a felszínre, majd visszasüllyed

 az úszót mozdulatlanul találják a medence alján (gyakran a 
medence széléhez közel)

 statikus apnoe során a medence szélén vagy sarkaiban ül, 
vagy arccal a  medence alja felé fordulva lebeg a vízben



A tevékenység:

 úszás előtti hiperventiláció, légzőgyakorlatok

 hosszas víz alatti úszás, illetve ismétlése

 víz alatti, és/vagy megelőző intenzív fizikai aktivitás (pl. 
úszóverseny)



Kockázati tényezők

Külső körülmények:

 melegebb medencevíz

 versenymedence, ahol a medence aljára sötét sávok vannak 
festve

 vízfelszín tükröződés, fodrozódás, több ember a medencében 
- a víz alatt nehéz az áldozatokat észrevenni

 szoros megfigyelés hiánya

 úszómester jelenléte nem garancia
(80%-ban nem ők mentik ki az áldozatokat a vízből)



Pszichés tényezők:

 kiemelkedő teljesítményre képes        

 versenyorientált

 gyakran a határaikat feszegető

 jól ösztönözhető fiatalok



Kockázati tényezők

Testi adottságok:

 fizikálisan fitt

 jól képzett és gyakorlott (előzményben többszöri gyakorlása a 
hosszas víz alatti úszásnak)

 átlagéletkor 15-26 év

 férfiak

 ritkán fel nem ismert, örökletes szívbetegségek, epilepszia



 a sekélyvízi ájulás előfordulási gyakorisága a valószínű
kategóriába sorolható, minél gyakrabban fordul elő ilyen
tevékenység, annál nagyobb az esélye egy víz alatti
eszméletvesztésnek

 a víz alatti úszás időre vagy bizonyos távolságig a sekélyvízi
ájulás előfordulás szempontjából a rendkívül magas rizikójú
tevékenységek körébe sorolható

Rizikóelemzés: víz alatt végzett 
hipoxiás gyakorlatok



Rizikóelemzés: víz alatt végzett 
hipoxiás gyakorlatok

 tekintettel arra, hogy a víz alatti légzésvisszatartásos
tevékenységek miatt előforduló sekélyvízi ájulás halálhoz
vezethet, a gyakorlatok súlyossági besorolása a katasztrofális
kategóriába kerül

 a víz alatti hipoxiás gyakorlatok besorolása tehát
katasztrofális és valószínű, rendkívül magas rizikójú

Forrás: Hypoxic Training: A Risk Analysis January 15th, 2014 Shawn P. DeRosa, J.D.

Manager of Aquatic Facilities & Safety Officer for Intercollegiate Athletics

The Pennsylvania State University



Rizikóelemzés: víz felszínén végzett 
hipoxiás gyakorlatok

 odafigyelő úszómestereknél és edzőknél valószínűtlen, hogy
halállal végződik, ha az úszó eszméletét veszti úszás közben

 bár a víz alá merülés, az uszodavíz aspirációja és a fellépő
görcsrohamok kórházi kezelést igényelhetnek

 ennek a kockázati szintje közepes

Forrás: Hypoxic Training: A Risk Analysis January 15th, 2014 Shawn P. DeRosa, J.D.

Manager of Aquatic Facilities & Safety Officer for Intercollegiate Athletics

The Pennsylvania State University



Esetismertetés

 11-13 éves vízilabdázó sportolók csoportos edzése

 edzői, úszómesteri felügyelet, optimális uszodai körülmények 
között

 közepes intenzitású (kb. 90 perces) edzés

 sportolók feladata az edzés végéhez közeledve:

 víz alatti úszás egy légvétellel 4 x 21 m távon (a hosszok 
között rövid pihenő mély légvételekkel), majd 

 víz alatti úszás az egyénileg teljesíthető maximális távolságig 
(ki tud a legtovább úszni a víz alatt)

(csak illusztráció)(csak illusztráció)



 utolsó feladatnál 3 sportolónál jelentkeztek problémák: 

 „A” úszó (11 éves): másfél víz alatti hossznál erős 
„gyomorgörcse” jelentkezett, a lábaiban „zsibbadást” érzett, 
ekkor feljött a vízfelszínre, amelyet követően kábultnak érezte 
magát

 „B” úszó (12 éves): két víz alatti hossz teljesítését követően a 
medence szélénél megkapaszkodott, de fejét nem emelte ki a 
vízből. Edző emelte ki, amely után eszméleténél volt, spontán 
lélegzett

(csak illusztráció)(csak illusztráció)

Esetismertetés



 „C” úszó (13 éves): egy víz alatti hossz teljesítése után nem 
volt problémája, tovább úszott, de ezután már nem 
emlékezett semmire

 az edző a „B” úszó mentését követően észlelte a medence 
alján, széttárt karokkal lebegő „C” úszót, akit a medencébe 
ugorva kimentett

 spontán légzés hiánya miatt befúvásos lélegeztetést kezdett

 „C” úszó intenzív osztályon 3 napig gépi lélegeztetésre szorult, 
majd teljesen felépült

(csak illusztráció)(csak illusztráció)

Esetismertetés





 hazai irányelvek a víz alatt végezhető
hipoxiás gyakorlatokról?

 extrém terhelést jelentő gyakorlatok tiltása?

 tájékoztatás amatőr úszók és a sportolók részére a 
potenciális veszélyekről?

 edzők képzése a biztonságos edzésmódszerekre?

 felkészültség több sérült mentésére
víz alatti gyakorlatok esetén?



 Testnevelési Egyetem Úszó tanszéke

 Nemzeti Sportközpontok

 Sportért Felelős Államtitkárság (MOB, OSEI megkeresése)

 Magyar Sporttudományi Társaság (Sportorvos Kongresszus, 
Kerekasztal Konferencia, állásfoglalás)

 Országos Gyermekegészségügyi Intézet

 Magyar Vízilabda-, Úszó-, és Szinkronúszó Szövetségek

 Magyar Olimpiai Bizottság (Sportiskolai Konferencia)



 a hipoxiás víz alatti edzésmódszer veszélyes 

 annak alkalmazási hatékonysága nem bizonyított

 kiskorú, különösen 15 év alatti sportolókra nézve pedig 

kifejezetten ellenjavallt

 aggodalomra ad okot, hogy a beérkezett válaszok szerint az 

ismert aggályok ellenére a hipoxiás edzésmódszert a 

veszélyeztetettebb életkorú, kiskorú sportolók esetében, még 

ha eltérő mértékben és intenzitással is, de jelenleg is 

alkalmazzák a vízi sportágakban.



 a hipoxiás víz alatti edzésmódszerekkel járó veszélyt 

jelentősen növeli az a tény, hogy az edzők és szakedzők 

körében jellemzően nem, vagy csak alig ismert fogalom a 

sekélyvízi ájulás

 Testnevelési Egyetem tanszékvezető docense válaszában 

megerősítette azt is, hogy bár az az edzőképzésekben 

megjelenik a sekélyvízi ájulás veszélyeire történő 

figyelemfelhívás, az nem kap kellő hangsúlyt



 a sportedzői képzések során nem helyeznek megfelelő 
hangsúlyt a kiskorú sportolókra nagy veszélyt jelentő hipoxiás 
edzésmódszer hatásmechanizmusának ismertetésére

 a sportszakemberek számára nem hozzáférhetőek a 
kockázatcsökkentést, illetve megelőzést érintő szakmai 
protokollok és útmutatók, az ismert kockázatokról a 
gyermekek és a szülők nem kellően tájékozottak

 A jelenlegi helyzet így a sportoló gyermekek védelméhez és 
gondoskodásához, valamint egészséghez való jogával 
összefüggő visszásságot okoz, mivel a jogsérelem 
bekövetkezésének közvetlen, állandó veszélyét hordozza 
magában.



az alapvető jogok biztosa felkérte 

 az emberi erőforrások miniszterét

 a Testnevelési Egyetem rektorát

 az érintett sportági szakszövetségek vezetőit

szakmai protokollok, tájékoztatók, sportegészségügyi   
szabályok kidolgozására, áttekintésére
ezekben foglaltak megvalósulására, érvényesítésére
edzői és sportoló képzési programok indítására
szükséges intézkedések megtételére a sekélyvízi ájulás 
veszélyeinek elhárítása érdekében



 New Yorkban 2013. szeptembere óta minden uszodában 
tiltják a hosszas és ismétlődő víz alatti úszást és a 
hiperventilációt

 Texas államban szintén tiltott

 biztosítótársaságok nem kötnek biztosítást olyan 
uszodákkal, ahol víz alatti hipoxiás tréningeket végeznek

 az USA Úszószövetség a legújabb ajánlásában csak a víz 
felszínén végzett hipoxiás gyakorlatokat javasolja



 az American Red Cross, NASA, USA Armed Forces figyelmeztet 
a hiperventiláció és a hosszas víz alatti úszás veszélyeire

 2015 óta május 31-e a „sekélyvízi ájulás megelőzés napja” az 
USA-ban

 az idei tanévtől a több, mint 19 500 középiskolát magába 
foglaló National Federation of State High School (NFHS) a 
legújabb, 2019/20-as szabályzatában külön fejezetet szentel a 
sekélyvízi ájulás megelőzésnek



Michael Phelps és edzője Bob 
Bowman élharcosai a sekélyvízi 
ájulás megelőzésnek.

A sekélyvízi ájulásról szóló 
tananyag része annak a 
képzésnek (Red Cross Safety 
Training for Coaches), amit 
MINDEN edzőnek el kell 
végeznie az Egyesült 
Államokban, aki az USA 
Úszószövetségben dolgozik.



tippek a sekélyvízi ájulás megelőzésére: 

 soha ne hiperventilálj

 soha ne nyomd el a légvételi ingert

 soha ne ússz egyedül

 soha ne játssz légzésvisszatartásos játékokat



Sportoló pályafutása baleset után

amennyiben a sportoló a baleset után:

 teljesen felépül

 részletes orvosi vizsgálat betegséget nem igazol

 a sportoló szeretne továbbra is sportolni

 a sportoló visszatérésének nincs akadálya (pl:Székely Bulcsú 
részt vett a 2000-es olimpián az 1998-as balesete után)

 hipoxiás víz alatti edzést nem végezhet



Köszönöm a Köszönöm a 
figyelmet!figyelmet!


