מקרה טביעה – ספורט פתח תקוה
ביו שלישי ,18.8.09 ,בער בשעה  ,12:05ארע מקרה טביעה בספורט .להל הפרטי הידועי:
בבריכה האולימפית שהו שני מצילי ,עזרא אהרו ) מציל מוסמ דרגה  (2וניר פרימ ) מצילה מוסמכת
דרגה  .(1עזרא ישב בסוכת המציל במרכז הבריכה וניר השגיחה באזור המי הרדודי.
הילד עומר פלקובי',ב  5בעוד כשלושה שבועות ,שהגיע כאורח של חברת מועדו ע אביו ונכנס בכרטיס חד
פעמי שחה לבדו בבריכה האולימפית ,מתחת לעמדת המציל במרכז הבריכה גובה המיי 1.40)1.60
נהלי המקו ) שעליו חתמו ג המצילי( דורשי שילד עד גיל  6לא יכנס למי ללא השגחת מבוגר ואמצעי
הצפה .הילד
לדברי עזרא אהרו ,המציל במקו ,הילד צלל ועלה עד שהבחי שלא עלה והוציא אותו.
ראוב שלמה ,איש האחזקה ,ראה את עזרא מנשי את הילד על שפת הבריכה ור' להזעיק עזרה .הוא פגש
אותי ברחבת הקפיטריה ועדכ אותי במקרה .רצתי לבריכה וראיתי את עזרא מנסה להנשי הילד וקצ +לב
יוצא מפיו.
הצטרפתי לפעולות ההנשמה  ,לאחר זמ קצר הצטר +חובש ומיד לאחר מכ הוחל +ע"י רופאה ,קירה
יצקובסקי ,חברת מועדו ששהתה במקו והוזעקה ע"י ראוב מהדשא.
יחד הנשמנו ועיסינו ליבו של הילד.
חיי ,קב"ט המועדו הגיע ע דפיברילטור וניר הביאה בלו חמצ .הילד קיבל  3מכות חשמל והדופק חזר
ובכל הזמ הונש בעזרת אמבו ובלו חמצ.
אביו של הילד ,ליאור ,הגיע במהל הטיפול וצפה מהצד בנעשה .בזמ הטביעה האב לא היה בתו הבריכה
האולימפית ,כנראה שהה באיזור בריכת התינוקות.
לאחר זמ הגיע מתנדב אופנוע של מד"א והחלי +אותי ולאחר מספר דקות הגיע צוות נט" שהוזעק
מהמשרד .ה המשיכו החייאה מתקדמת ,בשלב זה נאמר לי שהילד בדופק ונשימה עצמאיי ) למרות
שהחמצ נמש ( והאישוני חוזרי למצב רגיל.
הילד פונה לבי"ח שניידר ע האב באמבולנס.
קר וסיוו אספו עדויות מהנוכחי במקו ומסיכו העדויות זה מהל הארועי.
המשטרה גבתה עדות ממני ,מהמצילי והרופאה.
ירו ואני נסענו לבי"ח שניידר וליווינו את המשפחה .המידע שקיבלנו מהרופאי והפרמדיק שהסימני
החיוניי טובי ,הילד מגיב לכאב  ,וכרגע הוא מורד ומונש בכדי לאפשר למח מנוחה וכדי שהילד לא
יוציא את הצינורות המנקזי נוזלי מהריאות.
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