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Około pół roku temu w Minneapolis (Minnesota) doszło do zgonu zatrzymanego przez policję George'a Floyda, co 
wywołało wielotygodniowe protesty i zamieszki w wielu miastach USA. Nagranie z zatrzymania zostało upublicznione 
w internecie a sprawa stała się przyczynkiem do dyskusji o postępowaniu funkcjonariuszy w takich przypadkach. 
Spowodowała ona także niemal natychmiastową reakcję prezydenta USA, który wydał zarządzenie (ang. executive 
order) dotyczące procedur policyjnych podczas zatrzymywania  m.in. zakazujące stosowania obchwytów szyi (ang. 
chokeholds), ponieważ pojawiały się głosy, że takie właśnie działanie doprowadziło do zgonu George'a Floyda. 

W sprawie przeprowadzono dwie sekcje zwłok, jedną na polecenie władz, drugą na wniosek rodziny zmarłego. 
Protokół pierwszej został upubliczniony, natomiast drugiej nie, choć jego wnioski przedstawiono w mediach. Wnioski 
obu sekcji różnią się i zapewne będą przedmiotem dociekań wszystkich zaangażowanych stron podczas procesu 
sądowego, który wytoczono wszystkim czterem funkcjonariuszom uczestniczącym w zatrzymaniu. 

Ponieważ takie sytuacje mogą zdarzyć się również w Polsce postanowiliśmy przeanalizować dostępne materiały, ustalić 
co tak naprawdę doprowadziło do zgonu mężczyzny i zaproponować właściwe postępowanie w tego typu przypadkach. 

Naszym zdaniem przyczyną zgonu George'a Floyda nie był tutaj ucisk szyi, lecz unieruchomienie klatki piersiowej, co 
uniemożliwiło efektywne wykonywanie ruchów oddechowych a dalej prawidłową wentylację płuc i zaopatrzenie 
organizmu w tlen. 

W prezentacji zostaną przedstawione różne rodzaje uduszenia gwałtownego ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
unieruchomienie klatki piersiowej. 
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