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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Strong wind, low temperature, intense current and poor visibility under water are the most common stress inducing factors in individuals practising water 
sports. Stress is a state of agitation, which can be caused both by external and internal factors. Its objective is to mobilise one's physical and psychological 
capabilities, thus it is a favourable reaction especially in crisis situations when such full mobilisation enables one to cope. Psychological stress is usually 
evoked by the occurrence of an atypical situation, exceeding one's handling capacity. It can be induced by seeing real or imagined danger in the 
surroundings, as well as by external pressure related to a task interpreted as too difficult or exceeding one's capabilities. Internal pressure appears when 
a person feels insecure in a given situation, when they cannot solve a problem or they feel discomfort due to their inability to meet the expectations of 
others, for instance, to perform a particular dive, or because of the money spent on this purpose or the invested time. Physical stress is usually an 
organism's response to the environmental impacts. This article presents and discusses factors which have an effect on stress intensification, as well as 
providing a characterisation of selected psychological and medical theories of stress.  
Key words: psychological stress, physical stress, water sports, diving, positive emotion, stress, panic, stressor, distress, eustress. 

Silny wiatr, niska temperatura, intensywny prąd, słaba widoczność pod wodą to najczęściej spotykane  czynniki, które mogą wywoływać stres u osób 
uprawiających sporty wodne. Stres to stan pobudzenia organizmu, który może być wywołany czynnikami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Ma 
na celu mobilizować fizyczne i psychiczne możliwości, jest więc reakcją korzystną, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, kiedy taka pełna mobilizacja 
może pozwolić na poradzenie sobie. Stres psychologiczny wywołany jest zwykle powstaniem sytuacji nietypowej, przekraczającej możliwości ludzkiego 
działania. Może być wywołany dostrzeganiem realnego lub wyobrażonego niebezpieczeństwa w otoczeniu, a także presją z zewnątrz na podstawie 
zadania do wykonania interpretowanego, jako zbyt trudne lub przekraczające umiejętności. Presja wewnętrzna, pojawia się, gdy człowiek czuje się 
niepewnie w danej sytuacji, kiedy nie potrafi rozwiązać problemu, oraz czuje dyskomfort, że nie spełnia oczekiwań innych, na przykład, by wykonać dane 
nurkowanie lub z powodu wydanych pieniędzy na ten cel czy zainwestowanego czasu. Stres fizyczny jest zazwyczaj odpowiedzią organizmu na 
oddziaływanie środowiska. W artykule przedstawiono i omówiono czynniki mające wpływ na nasilenie stresu oraz dokonano charakterystyki wybranych 
psychologicznych i medycznych teorii stresu.  
Słowa kluczowe: stres psychologiczny, stres fizyczny, sporty wodne, nurkowanie, emocje pozytywne, stres, panika, stresor, dystres, eustres. 

Окислительный стресс в клетках тела является результатом чрезмерной активности реактивных форм кислорода, полученным в результате 
дисбаланса между секрецией свободных радикалов кислорода, а их удаление из клетки посредством антиоксидантной системы. Реактивные 
вещества кислорода включают в себя не только свободные радикалы, а также соединения, имеющие возможность создавать их. 90% активных 
кислородных радикалов образуется в дыхательной цепи митохондрий во время неполного четыреэлектронного сокращения  кислорода. 
Остальные источники получены из различных реакций, протекающих в клетке. Соединения, которые образуются, имеют короткий период 
полураспада, и обладают высокой реакционной способностью. Небольшие количества свободных радикалов кислорода, принимают позитивную 
роль в функционировании клеток, в то время как окислительный стресс повреждает клеточную мембрану, ферментативные и неферментативные 
белки, нарушает структуру ДНК. Воздействие свободных радикалов кислорода и их производных вынуждают тело к образованию защитных 
механизмов. 
Ключевые слова: окислительный стресс, свободные радикалы, антиоксиданты. 
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WSTĘP 

W ostatnich latach sporty wodne stały się jednym 
z głównych źródeł przychodów organizacji turystycznych. 
Coraz krótsze szkolenia i łatwy dostęp do sprzętu nie 
sprzyjają bezpieczeństwu ich uprawiania. Dziedziną 
zaniedbaną pozostają nadal aspekty psychologiczne 
pływania, żeglarstwa, surfingu, nurkowania i pozostałych, 
coraz popularniejszych sportów.   

Woda nie jest naturalnym środowiskiem 
człowieka, a kontakt z nią jest dla wielu ludzi źródłem 
stresu. Bezpieczne uprawianie sportu to zrozumienie 
psychologicznych jego aspektów, reakcji emocjonalnych 
swoich i ewentualnego partnera, procesów poznawczych 
związanych z kontaktem z wodą.  

Zespół stresowy można rozpoznać i dobrze 
zrozumieć tylko na podstawie właściwej oceny złożonych 
współzależności pomiędzy człowiekiem, jego działalnością 
i środowiskiem, w którym się ona odbywa. Stres jest 
zwykle nagły i niespodziewany, gdy człowiek spostrzega 
lub doświadcza zagrożenia dla swojego życia [1]. 
Zagrożenie może być rzeczywiste, tzn. związane ze 
środowiskiem, sprzętem lub własnym samopoczuciem  
i dolegliwościami. U osób z małym doświadczeniem na 
wystąpienie stresu może mieć wpływ obawa, że nie będzie 
w stanie prawidłowo funkcjonować w specjalnych 
warunkach związanych z uprawianą dyscypliną.  

W sportach wodnych dezorientacja sytuacyjna, 
załamanie pogody, towarzysząca ciemność, słaba 
widoczność, ogólne przemęczenie organizmu, a u osób  
z małym doświadczeniem dodatkowo stres przed 
utonięciem są również istotnymi czynnikami mogącymi 
przyczynić się do wystąpienia sytuacji napięcia 
psychicznego. Ogólny dyskomfort psychofizyczny czy 
nawet ograniczone ruchy wywołane złym lub 
nieprawidłowym dopasowaniem sprzętu to także elementy 
oddziałujące na stres. Wpływ na pojawienie się stresu 
fizycznego niezależnie od doświadczenia może mieć 
zmęczenie i wyczerpanie wskutek długiego pływania po 
powierzchni, choroba morska, ogólny zły stan zdrowia itd. 

W nurkowaniu stres pojawia się, kiedy zostajemy 
skonfrontowani z niecodzienną sytuacją, wcale 
niekoniecznie zagrażającą. Stres towarzyszyć będzie  
w czasie nurkowania, które budzi niepokój u nurka od 
samego początku, ale też zaplanowanego na granicy jego 
umiejętności nurkowych i doświadczenia, 
przekraczającego granicę jego komfortu psychofizycznego, 
odbywanego na niesprawdzonym lub nieznanym mu 
sprzęcie lub w warunkach, w których nie czuje się 
komfortowo.  

Niekontrolowany stres prowadzi do paniki. Stres 
nie jest reakcją, której należy się bać, ale reakcja paniki  
w dyscyplinach wodnych jest niebezpieczna. Każda osoba 
znajdująca się w takim stanie emocjonalnym nie myśli 
racjonalnie, działa instynktownie, a w przypadku nurków 
za wszelką cenę próbować będzie wydostać na 
powierzchnię. Może nie pamiętać o wypuszczaniu z płuc 
powietrza, które rozprężając się uszkodzi pęcherzyki 
płucne.  

Spanikowany nurek stanowi zagrożenie nie tylko 
dla siebie, ale także dla pozostałych nurków. Atak paniki 
spowoduje, że osoba nie będzie zważała na nic, 
przekonana, że walczy o życie, wyrywając automat, 
zrywając maskę i wspinając się po partnerze w stronę 
powierzchni. Technik radzenia sobie z sytuacjami 
awaryjnymi pod wodą, między innymi jak pomóc  

INTRODUCTION 

In recent years water sports have become one of 
the main sources of income of tourist organisations. The 
ever shorter training and easy access to equipment, 
however, do not contribute to their safety. A neglected area 
encompasses the psychological aspects of swimming, 
sailing, surfing, diving and other increasingly popular 
sports.   

Water is not a natural environment of man, and 
the contact with it is a source of stress in many people. 
Ensuring safety in sports requires understanding of 
psychological aspects, the emotional reactions of oneself 
and a possible partner and the cognitive processes related 
to contact with the water.  

The stress syndrome in diving may be recognised 
and well defined only on the basis of proper assessment of 
the complex correlations occurring between humans, their 
activity, and the environment in which it is conducted. 
Stress is usually sudden and unexpected and surfaces 
when a person sees or experiences a threat to his/her life 
[1].  

The threat may be real, i.e. connected with the 
diving environment, the diving equipment or one's own 
well-being or ailments. In individuals with poor 
experience, the occurrence of stress may be influenced by 
fear that they will not be able to behave properly in 
special conditions connected with the practised discipline. 

In water sports, situational disorientation, 
deteriorating weather conditions, accompanying darkness, 
poor visibility, general fatigue, and, in individuals with 
insufficient experience, additionally the stress related to 
the possibility of drowning are also significant factors 
which may result in the occurrence of psychological 
tension. A general psychophysical discomfort or even 
limited movements induced by wrong or incorrect 
equipment adjustment are also elements which have an 
impact on stress occurrence. Irrespective of experience, 
physical stress is influenced by fatigue and exhaustion due 
to long swims on the surface, sea sickness, general poor 
health status, etc. In diving, stress appears when one is 
confronted with an unusual situation, not necessarily 
dangerous.  

In dives that push the boundaries of an 
individual’s skills and experience, exceeds their 
psychophysical comfort and/or are performed with 
unfamiliar equipment or in conditions where the diver 
does not feel comfortable, stress is always present. 
Uncontrolled stress leads to panic. Stress is not a reaction 
that one should fear, it is the panic reaction that is 
dangerous in water sports. Any person found in this 
emotional state is not capable of rational thinking, acts 
intuitively, and in the case of a diver will try to resurface 
by any means. They may forget to release air from the 
lungs, which will damage pulmonary alveoli through 
decompression.  

A panicked diver is a threat not only to himself 
but to other divers as well. A panic attack causes a person 
to disregard everything else in conviction that they are 
fighting for their life. They will pull off their rebreather 
and mask and climb over their partner in order to reach 
the surface faster. However, the techniques of coping with 
emergency situations under water, including instruction in 
how to help a panicked diver both on the surface and 
under the water can be learnt during a specialist course 
and advanced trainings with elements of rescue  
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spanikowanemu nurkowi zarówno na powierzchni, jak 
i pod wodą nauczyć się można na specjalistycznym kursie 
oraz na zaawansowanych szkoleniach, na których obecne 
są elementy ratownictwa. 

Codzienne wykonywanie wielu czynności 
zawodowych czy uprawianie hobby np. sportów wodnych 
powoduje określone stany emocjonalne, których wielkość 
jest modyfikowana przez czynniki zewnętrzne 
(przeszkody, wsparcie społeczne, strukturę organizacyjną 
itp.) oraz mediatory wewnętrzne (np. poziom aspiracji, 
samoocenę, stan zdrowia, umiejętności radzenia sobie  
z trudnościami itp.). Sytuacje takie prowadzą w efekcie 
najczęściej do skutków zarówno neutralnych (brak 
istotnych zmian w funkcjonowaniu czy zdrowiu), jak  
i negatywnych (niepożądane zmiany w funkcjonowaniu 
czy zaburzeń w stanie zdrowia), ale też niekiedy także do 
zmian pozytywnych (rozwój psychospołeczny). Czynniki 
stresowe mogą być generowane zarówno przez fizyczne 
jak i społeczne środowisko oraz manifestować się na 
poziomie reakcji: fizjologicznych, behawioralnych, 
mentalnych czy organizacyjnych. Percepcja sytuacji 
ryzykownych i ich subiektywna ocena, zależna jest, 
zarówno od doświadczenia z tego typu sytuacjami, jak  
i kontekstu, w których się odbywa, a także w dużej mierze 
od predyspozycji indywidualnych. W literaturze 
przedmiotu istnieje wiele rozważań na ten temat, które 
próbują wyjaśnić zachowania się ludzi w sytuacjach 
trudnych, stresowych. 

Problematyka stresu we współczesnym świecie 
budzi szerokie zainteresowanie ze względu na 
wszechobecność czynników powodujących stres, 
powszechność jego doświadczania i nieuchronność 
stawiania czoła wydarzeniom stresowym. 
Zainteresowanie to wynika z przydatności pojęcia stresu 
do ujmowania problemów życia codziennego [2]. 

W psychologii tematyka związana z pojęciem 
stresu jest jedną z lepiej opracowanych  
i spójnych teoretycznie, a także udokumentowanych 
empirycznie, co też znajduje przełożenie na zastosowanie 
praktyczne, zwłaszcza w praktyce klinicznej.  

W badaniach nad stresem poszukuje się 
odpowiedzi na pytanie o ogromnym znaczeniu 
praktycznym: w jaki sposób radzić sobie skutecznie  
w warunkach stresowych. Trudno na to pytanie udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi. Ocena efektywności radzenia 
sobie może dotyczyć procesu, strategii lub stylu.  

W wypadku procesu ocena dotyczy rozwiązania 
konkretnej sytuacji stresowej i bywa niejednoznaczna, 
ponieważ radzenie sobie prowadzące do poprawy 
sytuacji może pociągać za sobą koszty emocjonalne. 
Ocena efektywności strategii okazuje się względna, 
zależna od kontekstu. Nie udało się wykazać, że istnieją 
strategie lepsze lub gorsze. Nie dowiedziono też dotąd 
przewagi jakiegoś stylu radzenia sobie nad innymi – 
mimo potocznego przekonania, że istnieją ludzie ogólnie 
lepiej bądź gorzej radzący sobie w sytuacjach trudnych 
[6]. 

Podstawowa przyczyna stresu polega na tym, że 
wymagania stojące przed człowiekiem są na granicy jego 
możliwości, albo nawet są niemożliwe do spełnienia [2]. 
Istotę stresu stanowi niezrównoważenie wymagań  
i możliwości. Źródłem wymagań może być sytuacja 
zewnętrzna lub wewnętrzne standardy. Powodem braku 
równowagi mogą być nie tylko zbyt duże, ale i zbyt małe 
wymagania (np. rutynowe, zbyt łatwe czynności 
zawodowe). Niezrównoważeniu wymagań i możliwości  
towarzyszą emocje, przeważnie o wartości ujemnej 

procedures. 
Daily performance of numerous professional 

activities or having a hobby, e.g. practising water sports, 
evokes particular emotional states the extent of which are  
modified by external factors (obstacles, social support, 
organisational structure, etc.) and internal mediators (e.g. 
aspiration level, self-assessment, health status, coping 
capabilities, etc.). In consequence, such situations most 
commonly produce both neutral results (absence of 
significant changes in one's functioning or health), as well 
as negative ones (undesirable changes in one's functioning 
or disturbances to one’s health), but also, sometimes, in 
positive effects (psychosocial development). Stress factors 
can be generated both by the physical and social 
environment and manifest themselves in the following 
reactions: physiological, behavioural, mental or 
organisational.  

The perception of risky situations and their 
subjective assessment depend on one's experience with 
these type of situations, as well as the context in which 
they are embedded, but also, largely, on individual 
predispositions. The available literature provides 
numerous reflections on this topic, with attempts to 
explain human behaviour in difficult and stressful 
situations. 

The issue of stress in the contemporary world 
arouses high interest due to the omnipresence of stress-
inducing factors, the commonness of its occurrence and 
inevitability of having to face stressful incidents. The said 
interest results from the utilisation of the term to depict 
everyday problems [2]. 

In psychology, stress-related theories are the 
best examined and coherent ones with regard to theory, 
but also empirical documentation, which finds practical 
application mainly in clinical practice.  

The research on stress seeks an answer to the 
question of great practical significance, namely: how to 
effectively cope with stress situations. It is difficult to 
provide an explicit answer to this question. The 
assessment of coping effectiveness can be related to  
a process, strategy or style. In the case of a process, the 
appraisal is concerned with finding a solution to  
a particular stress situation and is sometimes ambiguous, 
as coping leading to situation improvement may involve 
emotional costs. Strategy effectiveness evaluation appears 
to be relative and context-related. It was not possible to 
indicate that certain strategies are better or worse. 
Moreover, thus far no advantage of a particular coping 
style was proven – despite the common belief that certain 
people are better or worse at coping with difficult 
situations [6]. 

The primary causes of stress occur when 
individuals are at their handling capacity limits or are 
facing challenges which are impossible to fulfil [2]. The 
essence of stress is in the imbalance between the 
demands and capabilities. The source of demands can be 
an external situation or internal standards. The reason for 
any such lack of balance may result from demands that 
are either too large or too small (e.g. routine, too simple 
professional activities). The disproportion between the 
demands and capabilities is accompanied by emotions, 
usually negative and strong. A stress situation stimulates 
an activity of dual functionality: restoration of balance 
between the demands and capabilities, and modulation of 
one's own emotional state. 
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i niekiedy o dużej sile. Sytuacja stresowa pobudza do 
aktywności spełniającej dwie funkcje: przywrócenie 
równowagi między wymaganiami a możliwościami oraz 
modulowanie własnego stanu emocjonalnego. 

MEDYCZNE UJĘCIE STRESU 

Koncepcja stresu Hansa Sely’ego 

Początki badań nad stresem w naukach 
medycznych wiążą się z osobą kanadyjskiego lekarza  
i fizjologa, Hansa Salye’ego. Termin „stres” użyty został 
przez niego w celu określenia niespecyficznej reakcji 
organizmu, powstającej w odpowiedzi na działanie 
bodźców szkodliwych (stresorów), zwanej Ogólnym 
Zespołem Adaptacyjnym (General Adaptation Syndrom - 
GAS). Zespół ten przebiega w trzech kolejnych stadiach: 
stadium reakcji alarmowej, podczas której zostają 
zmobilizowane siły obronne, stadium odporności, czyli 
pełnego przystosowania do stresora, i stadium 
wyczerpania.  

Do ostatniego stadium dochodzi w wyniku 
wyczerpania się energii przystosowania, jeśli stresor jest 
odpowiednio nasilony i działa przez odpowiednio długi 
czas [6]. Ogólny Zespół Adaptacyjny obejmuje zmiany 
niespecyficzne i uogólnione. Istotą stresu w koncepcji 
Selye’go jest zespół wszelkich niespecyficznych zmian 
fizjologicznych. Stadium reakcji alarmowej jest wyrazem 
powszechnej mobilizacji sił organizmu.  

W tym stadium wyodrębnia się dwie fazy:  
(a) fazę szoku, obejmującą początkowy bezpośredni 
wpływ czynnika szkodliwego na organizm, 
charakteryzującą się wystąpieniem pierwszych sygnałów 
pobudzenia organizmu do obrony (np. spadek ciśnienia 
krwi lub obniżenie temperatury), bądź wskaźników 
uszkodzenia organizmu, (b) fazę przeciwdziałania 
szokowi, obejmującą reakcje obronne, którym towarzyszą 
zmiany w funkcjach fizjologicznych (np. wzrost ciśnienia 
krwi, podwyższenie temperatury ciała) [6].  

Stadium odporności to stadium względnej 
adaptacji, charakteryzujące się tym, że organizm 
względnie dobrze znosi czynniki szkodliwe działające już 
jakiś czas, a słabiej toleruje inne bodźce, które uprzednio 
były nieszkodliwe. Stadium wyczerpania pojawia się 
wtedy, gdy czynniki szkodliwe działają zbyt intensywnie, 
bądź zbyt długo, a uogólnione pobudzenie organizmu nie 
służy już zwalczaniu stresora, lecz charakteryzuje się 
utratą zdolności obronnych, czego wskaźnikiem jest 
rozregulowanie funkcji fizjologicznych.  

W ostatnim stadium wyczerpania, mogą pojawić 
się względnie trwałe reakcje patologiczne, które przy 
dalszym działaniu stresora mogłyby prowadzić do 
śmierci. O wielkości stresu, jakiego doświadczamy, 
decyduje nie tylko charakter i nasilenie stresującej 
sytuacji, lecz także to, jak interpretujemy stresor [9]. 
Selye mechanizm sterowania reakcją stresową opisuje 
następująco. Stresor pobudza podwzgórze, produkowana 
jest substancja sygnalizująca, iż przysadka powinna 
wydzielać do krwi większą ilość hormonu 
adrenokortykotropowego (ACTH). Pod wpływem ACTH 
zewnętrzna korowa część nadnerczy wydziela kortykoidy 
[3].  

To prowadzi do zmniejszenia zaniku grasicy 
oraz innych zmian towarzyszących, takich jak np. 
zanikanie węzłów chłonnych, hamowanie reakcji 
zapalnych i wytwarzanie cukru. Innymi typowymi 
reakcjami stresu jest powstawanie owrzodzeń układu  

MEDICAL DEPICTION OF STRESS 

Hans Selye’s theory of stress 

The origins of research on stress in medical 
sciences are connected with a Canadian physician and 
physiologist, Hans Selye. He used the term "stress" to 
describe a non-specific reaction of an organism occurring 
in response to harmful stimuli (stressors), called General 
Adaptation Syndrome - GAS. The syndrome comprises 
three consecutive stages: the alarm reaction, when the 
defence forces are mobilised, the immunity stage, i.e. full 
adaptation to the stressor, and the stage of exhaustion. 
The last stage occurs as a result of exhaustion of 
adaptation energy if the stressor is strong and its impact 
is durable [6]. 

General Adaptation Syndrome encompasses 
non-specific and general changes. In Selye's theory, the 
core of stress rests in all kinds of non-specific 
physiological changes. The alarm reaction stage is an 
expression of general mobilisation of the organism's 
strength.  

This stage is divided into two phases: (a) shock 
phase, consisting of the initial direct impact of a harmful 
factor on an organism, characterised by the occurrence of 
the first signals to stimulate the organism to self-defence 
(e.g. a drop in blood pressure or reduction in 
temperature), or organism damage indicators, 
(b) the counter-shock phase, encompassing defence 
reactions accompanied by changes in physiological 
functions (e.g. increase in blood pressure, increase in 
body temperature) [6].  

The Immunity stage is a stage of relative 
adaptation characterised by an organism's ability to cope 
quite well with harmful factors that have already been 
affecting it over some period of time,  
and its poorer tolerance of other stimuli, which were 
previously not considered harmful. The exhaustion stage 
appears when harmful factors are too intense or 
persistent, and the general stimulation of an organism is 
no longer aimed at fighting the stressor but is 
characterised by a loss of defence capabilities, which is 
revealed through abnormalities in the physiological 
functions.  

The last stage of exhaustion may involve 
relatively permanent pathological reactions, which with 
further impact of the stressor can lead to death.  
The intensity of stress we experience is determined not 
only by the character and intensity of a stress situation, 
but also by how we interpret the stressor [9]. 

Selye describes the mechanisms of a stress 
reaction in the following manner: The stressor stimulates 
the hypothalamus which generates the production of  
a substance signalling that the hypophysis should excrete 
into the blood a greater amount of adrenocorticotrophic 
hormone (ACTH). Under the effect of ACTH, the external 
cortical part of the adrenal glands release corticoids [3]. 
This leads to thymus reduction and atrophy, as well as 
other accompanying changes, such as, for instance, 
atrophy of lymph nodes, inhibition of inflammatory 
reactions and production of sugar.  

Other typical stress reactions include ulceration 
of the alimentary tract (stomach and intestines), which is 
connected with a high level corticoids in the blood and the 
functioning of the autonomous nervous system. 
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pokarmowego (żołądka i jelit), co jest związane  
z wysokim poziomem kortykoidów we krwi oraz 
funkcjonowaniem autonomicznego układu nerwowego.   

Rys. 1. Model stresu – dystresu Selye’go. 

Fig. 1. Stress - distress model by SelyE. 

W swoich rozważaniach nad stresem Selye 
wskazuje na jego negatywne skutki, które określa 
pojęciem dystresu. Oznacza ono stres deprywacji lub 
stres przeciążenia prowadzący niekiedy do choroby. 
Natomiast autor ten dostrzega również pozytywne 
oddziaływanie sytuacji stresowej, którą nazywa 
eustresem. Definiuje je, jako stan pełnego zadowolenia, 
bądź mobilizacji do działania.   

Autor pojęcie stresu zdefiniował według dwóch 
kryteriów: ilościowych i jakościowych. Kryterium 
ilościowemu odpowiada wartość stymulacyjna stresorów 
kontinuum: deprywacja – przeciążenie stymulacyjne 
(hyperstres – lub overstress). Kryterium jakościowemu 
odpowiada wartość moralna stresorów. Stresory niosące 
cierpienie i dezintegrację psychiczną charakteryzowane 
są pojęciem dystres, zaś stresory motywujące człowieka 
do wysiłku i osiągnięć życiowych – eustres. Ten wątek 
przejawiać się będzie w psychologicznych koncepcjach 
stresu [3].  

Niewątpliwą zasługą tego autora jest zwrócenie 
uwagi na anatomiczne i fizjologiczne mechanizmy stresu, 
które można opisać nie tylko na podstawie systemu 
hormonalnego (oś podwzgórzowo-przysadkowo-
nadnerczowa), lecz także opierają się na systemie 
neuronalnym. W wywoływaniu typowych reakcji 
stresowych zaangażowane są systemy humoralne  
i neuronowe.  

Uwalniany z jądra przykomorowego 
podwzgórza hormon kortykotropowy (CRH) jest 
przesyłany układem krwionośnym do przedniego płata 
przysadki mózgowej, gdzie wpływa na syntezę 
propriomelanokortyny (POMC), prohormonu 
przysadkowego hormonu adrenokortykotropowego 
(ACTH), będącego z kolei prekursorem beta-endorfiny, 
peptydu odgrywającego istotną rolę w regulacji odczuć 
bólowych. ACTH stymuluje syntezę i uwalnianie z kory 
nadnerczy glikokortykosteroidów, hamujących 
wydzielanie zarówno podwzgórzowego hormonu 
tropowego, jak i ACTH. Dzięki takiemu sprzężeniu 
zwrotnemu aktywność wydzielnicza podwzgórza  
i przysadki mózgowej jest regulowana w sposób  

In his deliberations on stress, Selye points to its 
negative effects, referred to as distress. It means the 
stress of deprivation or overburden, occasionally leading 
to an illness. Nonetheless, the author also sees positive 
effects of a stress situation, which he calls eustress. He 
defines it as a state of full satisfaction or mobilisation to 
action.   

Stress is defined according to two criteria: 
quantitative and qualitative. The quantitative criterion 
covers the stimulative value of stressors in the 
continuum: deprivation – stimulative overburden 
(hyperstress – or overstress). The qualitative criterion 
covers the moral value of stressors. Stressors causing 
suffering and psychological disintegration are 
characterised as distress, whereas those motivating  
a person to undertake effort and work towards life 
achievements – eustress. This topic will recur in relation 
to psychological concepts of stress [3].  

A doubtless accomplishment of this author 
consists in drawing attention to anatomic and 
physiological mechanisms of stress, which can be 
described not only on the basis of the hormonal system 
(hypothalamo-pituitary-suprarenal axis) but also on the 
neuronal system.  

Typical stress reactions are induced with the 
involvement of hormonal and neuronal systems. The 
corticotrophic hormone (CRH) released from the 
paraventicular nucleus of the hypothalamus is transferred 
with the circulatory system to the frontal lobe of the 
pituitary gland where it has an effect on 
proopiomelanocortin synthesis (POMC), the prohormone 
of the pituitary adrenocorticotrophic hormone (ACTH), 
which, on the other hand, is the beta-endorphin 
precursor, a peptide playing a significant role in 
regulating pain sensations. ACTH stimulates the synthesis 
and release of glicocorticosteroids from the adrenal 
cortex inhibiting the release of both the hypothalamic 
trophic hormone and ACTH.  

Such feedback permanently regulates the 
excretory activity of the hypothalamus and pituitary 
gland. Small concentrations of trophic hormones maintain  
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permanentny. Hormony tropowe w niewielkich 
stężeniach utrzymują działanie przysadki mózgowej na 
poziomie spoczynkowym. Większość bodźców 
stresowych podnosi poziom aktywności wszystkich 
gruczołów w osi podwzgórzowo-przysadkowko-
nadnerczowej, co Selye uważa za główną przyczynę 
reakcji stresowych.  

Bodźce stresowe poprzez podwzgórze  
i nerwowy układ wegetatywny pobudzają komórki 
rdzenia nadnerczy do wydzielania adrenaliny, 
noradrenaliny i katecholamin. Katelochaminy wpływają 
na zazwojowe neurony współczulne znajdujące się  
w unerwionych tkankach i zwiększając wydzielanie ACTH 
oddziałują na wydzielanie glikokortykoidów.  

Reakcje stresowe organizmu są skorelowane  
z systemem moralnym, którego adresatem jest 
ostatecznie kora nadnerczy, lub z systemem mieszanym 
nerwowo-hormonalnym, którego ostatnim ogniwem jest 
rdzeń nadnercza. O znaczeniu reakcji stresowej dla 
organizmu decydują ośrodki mózgowe usytuowane  
w korze mózgowej, wzgórzu i układzie limbicznym 
(podwzgórzu). Adaptacja do stresu wiąże się ze wzrostem 
przemian katabolicznych i procesów transportu 
wewnątrz-ustrojowego, reakcjami przeciwzapalnymi, 
zmianami naczyniowymi, a także pobudzeniem napięcia 
mięśniowego i pobudzeniem nerwowym [3].  

Powołując się na Ogólny Syndrom Adaptacji 
Sely’ego, należy dodać, że jego trzecia faza ogólnego 
wyczerpania, wiąże się z patologicznymi zmianami  
w tkankach (np. owrzodzeniem różnych narządów, 
obniżeniem progu odporności organizmu, miażdżycą, 
nadciśnieniem tętniczym, reumatycznym zapaleniem 
stawów, łysieniem plackowatym itp.), a niekiedy także 
śmiercią. Podatność na stres zarówno w fazie adaptacji do 
stresu, jak i ogólnego wyczerpania charakteryzuje się 
dużą zmiennością indywidualną, przejawiającą się  
u jednych wzrostem poziomu hormonów nadnerczowych 
i ogólnym wyczerpaniem (śmiercią), a u innych jedynie 
mobilizacją organizmu do działania [3]. 

the activity of the pituitary gland at a resting level. The 
majority of stress stimuli increase the level of activity of 
all glands in the hypothalamo-pituitary-suprarenal axis, 
which according to Selye is the main cause of stress 
reactions. Stress stimuli going through the hypothalamus 
and vegetative nervous system stimulate the cells of the 
adrenal medulla to release adrenalin, noradrenalin and 
catecholamines. Catecholamines have an effect on 
postganglionic sympathetic neurons located in innervated 
tissues and, by increasing ACTH excretion, influence the 
release of glicocorticoids.  

The stress reactions of organisms are correlated 
with its moral system, whose ultimate addressee is the 
adrenal cortex, or the mixed nervous-hormonal system, 
with the last link being the adrenal medulla. The 
significance of a stress reaction for an organism is 
determined by nervous centres situated in the cerebral 
cortex, thalamus and limbic system (hypothalamus).  

The adaptation to stress is connected with the 
intensification of catabolic transformations and 
autosomal transport processes, anti-inflammatory 
reactions, vascular lesions, as well as the stimulation of 
muscular tension and the nervous system [3]. By 
reference to Selye's General Adaptation Syndrome it 
should be added that its third phase of general exhaustion 
involves pathological lesions in tissues (e.g. ulceration of 
various organs, lowering of the body's immunity 
threshold, sclerosis, hypertension, rheumatoid arthritis, 
alopecia, etc.) and, occasionally, death.  

Susceptibility to stress, both in the stress 
adaptation and general exhaustion phase, is characterised 
by high individual variability manifested in some with an 
increase in adrenal hormone levels and general 
exhaustion (death), and in others only with an organism's 
mobilisation to act [3].  

Rys. 2. Trzy fazy ogólnego syndromu przystosowania (GAS) H. Sely’ego: A – reakcja alarmowa, B – stadium odporności, C – stadium wyczerpania. 

Fig. 2. The three phases of General Adaptation Syndrome (GAS) according to H. Selye: A – alarm reaction, B – stage of immunity, C – exhaustion stage. 

PSYCHOLOGICZNE UJĘCIE STRESU 

W definiowaniu stresu przez psychologów 
można wyróżnić trzy nurty: bodźcowy, ujmujący stres, 
jako okoliczność zewnętrzną o określonych
właściwościach, reakcyjny, w którym stres rozumiany 
jest, jako reakcja emocjonalna o znaku ujemnym, oraz 
nurt relacyjny. Ten ostatni, w którym stres określany jest, 
jako relacja zakłócenia lub możliwość zakłócenia 
równowagi między wymaganiami człowieka, dominuje 
we współczesnej psychologii [2]. 

PSYCHOLOGICAL DEPICTION OF STRESS 

We distinguish three main trends in the 
psychological defining of stress: stimulus-based stress, 
depicting stress as an exterior circumstance with 
specified properties, reaction-based stress, where stress 
is understood as an emotional negative reaction, and 
relational trend. The latter, where stress is seen as  
a relation of disturbance or the possibility of disturbing 
the balance between the demands of a person, is the 
dominant theory in modern psychology [2]. 
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Pierwszą koncepcją, która zostanie 
przedstawiona w niniejszym artykule jest poznawczo – 
transakcyjny paradygmat stresu i radzenia sobie 
(Lazarusa i Folkman), przypisujący podstawowe 
znaczenie ocenie poznawczej. Kolejne opisane ujęcie to 
nurt środowiskowy oraz opierający się na zasobach 
model stresu Hobfolla. Ostatnia koncepcja to 
zmodyfikowana wersja modelu Lazarusa i Folkman, 
opracowana przez Folkman uwzględniająca emocje 
pozytywne i ich rolę w radzeniu sobie ze stresem.  

Koncepcja Richarda Lazarusa i Susan 

Folkman 

Współcześnie dominującą koncepcją stresu 
psychicznego jest koncepcja interakcyjna [7].  
W transakcyjnej teorii stresu Richarda Lazarusa i Susan 
Folkman autorzy definiują stres psychiczny, jako 
szczególny rodzaj relacji między człowiekiem  
a otoczeniem, które to otoczenie człowiek ocenia, jako 
nadwyrężające (taxing) lub przekraczające jego zasoby  
i zagrażające (endangering) jego dobrostanowi [3]. Takie 
ujęcie problematyki stresu pozwala wyjaśnić takie 
zachowania ludzkie, gdzie na człowieka oddziaływuje 
wiele szkodliwych czynników otoczenia społecznego, 
materialnego, przyrodniczego, itp.  

Według Lazarusa istotą zjawiska stresu 
psychologicznego u człowieka jest zdolność do 
antycypacji, czyli planowania i przewidywania przyszłych 
zdarzeń. Autor ten nazywa stres psychologiczny, jako 
pewien stan wewnętrzny wywołany działaniem 
czynników zewnętrznych. Badacz ten interesował się 
przede wszystkim różnicami indywidualnymi  
w radzeniu sobie ze stresem (coping stress) oraz 
różnorodnością zagrożeń. Podstawowym mechanizmem 
psychologicznym odpowiedzialnym za owe różnice 
indywidualne jest ocena poznawcza (appraisal) 
zagrożenia, rozumiana, jako mechanizm oceniający, 
uświadamiający i interpretujący zdarzenia. Lazarus 
wyróżnia dwa rodzaje oceny poznawczej, ocenę 
pierwotną i wtórną. 

 Ocena pierwotna (primary appraisal) jest 
procesem, w którym ocenia się czy docierający do mózgu 
bodziec jest stresorem, czy nie. Bodźce oceniane, jako 
nieszkodliwe, pozytywne lub obojętne nie są zaliczane do 
kategorii stresorów i ocena taka uruchamia odpowiednie 
zasoby organizmu [3]. Pierwotna ocena poznawcza 
decyduje o intensywności i rodzaju reakcji emocjonalnej 
na jakąkolwiek transakcję.  

Ocena w kategoriach sprzyjająco-pozytywnych 
prowadzi do reakcji emocjonalnej o znaku dodatnim (np. 
radość, miłość, zadowolenie, ulga). Natomiast ocena  
w kategoriach stresu (zagrożenia) wywołuje emocje 
o znaku ujemnym (np. lęk, złość, zazdrość, poczucie winy) 
[3]. Lazarus i Folkman radzenie sobie ze stresem 
definiują, jako stale zmieniające się (dynamiczne) 
poznawcze i behawioralne wysiłki mające na celu 
opanowanie określonych zewnętrznych i wewnętrznych 
wymagań, ocenianych przez osobę, jako obciążające lub 
przekraczające jej zasoby.  

Umiejętność radzenia sobie ze stresem może 
przybierać dwie formy działań: działania służące 
zwalczaniu stresu i działania o charakterze obronnym. 
Cechą wspólną tych pierwszych jest ich efektywność, tzn., 
że za ich pomocą osiąga się uprzednie cele bądź 
równoważne im, mimo działania stresu. Cechą wspólną 
reakcji obronnych przed stresem jest ich mała  

The first concept, which will be presented in this 
article is the cognitive – transactional paradigm of stress 
and coping (Lazarus and Folkman) attributing the 
fundamental meaning to cognitive assessment. The next 
described depiction is the environmental theory and 
Hobfoll's model of stress based on resources. The last 
concept is a modified version of Lazarus's and Folkman's 
model, developed by Folkman and taking into account 
positive emotions and their role in coping with stress.  

The theory by Richard Lazarus and Susan 

Folkman 

The presently dominant concept of 
psychological stress consists in the interactive concept 
[7]. In the transactional theory of stress by Richard 
Lazarus and Susan Folkman the authors define 
psychological stress as a particular type of a relationship 
between man and the environment, which is assessed by 
man as taxing or overexploiting their resources 
or endangering their welfare [3]. Such a depiction of 
stress accounts for human behaviour under the influence 
of numerous harmful factors within the social, material 
and natural environment, etc.  

According to Lazarus the essence of 
psychological stress rests in the capability to anticipate, 
i.e. plan and predict future events. The author refers to 
psychological stress as a certain internal state induced by 
external factors. This researcher was firstly interested in 
individual differences in coping with stress and the 
diversity of hazards. The primary psychological 
mechanism responsible for the said differences consists 
in cognitive appraisal of danger understood as  
a mechanism that assesses, raises awareness and 
interprets events.  

Lazarus distinguishes two types of cognitive 
appraisal, primary and secondary. Primary appraisal is  
a process which determines whether the stimulus 
reaching the brain is a stressor or not. The stimuli 
assessed as harmless, positive or neutral are not classified 
as stressors and the conducted appraisal activates proper 
resources in the organism [3]. Primary appraisal decides 
on the intensity and type of an emotional reaction to any 
transaction. The favourable-positive appraisal leads to  
a positive emotional reaction (e.g. joy, love, satisfaction, 
relief).  

Whereas an appraisal indicating the category of 
stress (danger) induces negative emotions (e.g. anxiety, 
anger, envy, guilt) [3]. Lazarus and Folkman define coping 
with stress as constantly changing (dynamic) cognitive 
and behavioural efforts aimed at controlling particular 
external and internal demands assessed by a given person 
as burdening or exceeding the available resources.  

The ability to cope with stress can take two 
forms of action: those aimed at fighting the stress and 
those of a defensive character. The common feature of the 
first two is their effectiveness, i.e. the fact that they are 
used to achieve previously established goals or balance 
them despite the stress. The common characteristic of 
defensive reactions against stress consists in their limited 
effectiveness, as they usually result in abandoning one's 
goals under the influence of stress.  

The forms of defensive reactions are varied, 
starting from an escape and withdrawal from a stress 
situation through aggressive actions (attack on the source 
of danger), to various symbolic activities consisting in 
attributing the reality with a new, non-threatening  
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do zaniechania skuteczność, gdyż prowadzą zwykle do 
osiągania celów pod wpływem stresu. Formy reakcji 
obronnych są różnorodne począwszy od ucieczki  
i wycofywania się z sytuacji stresowej poprzez czynności 
agresywne (atak na źródło zagrożenia), aż do wielorakich 
czynności symbolicznych, polegających na nadawaniu 
rzeczywistości nowego, nie zagrażającego znaczenia. 
Rezultaty radzenia sobie ze stresem można oceniać 
obserwując objawy emocjonalne, czynności motoryczne, 
reakcje fizjologiczne [3].  

Zaletą teorii stresu Lazarusa jest 
wyeksponowanie subiektywnego wątku oceny zagrożenia 
oraz podkreślenie, że ocena ta jest aktywnym procesem 
poznawczym w odniesieniu do bodźców napływających  
z otoczenia (rys.3), co obrazuje poniższy rysunek. 

meaning. The results of coping with stress can be 
assessed by observing emotional symptoms, motor 
activities and physiological reactions [3].  

The advantage of Lazarus's theory of stress is 
the exposition of a subjective appraisal of danger and 
emphasis that the said appraisal is an active cognitive 
process with regard to stimuli from the environment, as it 
is demonstrated in fig. 3 below. 

Rys. 3. Zależności między procesami uczestniczącymi w transakcji stresowej. 

Fig. 3. Relationship between processes participating in stress transaction. 

Koncepcja Stevana Hobfoll’a 

Kolejne psychologiczne ujęcie stresu zostało 
sformułowane przez Stevana Hobfolla, którego podstawą 
jest Teoria Zachowania Zasobów (Conservation of 
Resources Theory, COR). Autor ten poszukuje ogólnych 
zasad kierujących celowym zachowaniem się człowieka.  
Uważa on, że ludzie nastawieni są przede wszystkim na 
zachowanie, ochronę i permanentne odtwarzanie swojej 
energii.  

W odniesieniu do źródeł ludzkiej aktywności 
Hobfoll przyjmuje założenie, że istnieje jej ogólny cel, 
którym jest uzyskiwanie, utrzymywanie i ochrona 
cenionych obiektów, określonych, jako zasoby. Zasoby 
definiowane są, jako przedmioty, warunki, własności 
osobiste i formy energii, które albo same są wartościowe 
dla przeżycia, albo służą, jako środek do osiągnięcia 
obiektów mających tę właściwość [4].  

Hobfoll argumentuje, że potencjalną lub realną 
stratę cenionych zasobów, stanowiącą przyczynę stanu 
stresu, można zrozumieć jedynie wtedy, kiedy weźmie się 
pod uwagę relację między zasobami wkładanymi,  
a odzyskanymi. Autor podkreśla, że nie tylko 
spostrzegana, lecz także realnie istniejąca strata 
traktowana jest, jako źródło stresu [5].  

Hobfoll wyróżnia cztery rodzaje zasobów. Do 
pierwszej grupy zalicza przedmioty, na przykład 
mieszkanie, środki transportu, do drugiej warunki, takie 
jak stała praca czy dobre małżeństwo. Trzecia grupa to 
zasoby osobiste, czyli umiejętności interpersonalne oraz 
poczucie skuteczności osobistej. Do ostatniej grupy autor 
przyporządkował zasoby energetyczne, na przykład  

Steven Hobfoll’s concept 

Another psychological depiction of stress was 
formulated by Stevan Hobfoll on the basis of the 
Conservation of Resources Theory, COR. The author seeks 
general principles guiding the intentional actions of 
humans. He believes that people are mainly focused on 
preservation, protection and permanent reproduction of 
energy.  

In relation to sources of human activity, Hobfoll 
makes an assumption that there is a general purpose of 
obtaining, maintaining and protecting valued objects 
defined as resources. Resources are defined as objects, 
conditions, personal belongings and forms of energy, 
which themselves are valuable for survival or serve to 
attain objects that possess such a property [4].  

Hobfoll argues that the potential or real loss of 
valued resources, which constitutes the cause of stress, 
can be understood only if one considers the relationship 
between the invested resources and recovered ones. The 
author emphasises that not only the perceived but also 
the actually existing loss is treated as a source of stress 
[5].  

Hobfoll distinguishes four types of resources. 
The first group is constituted by objects such as having  
a place to live or a means of transport, whereas the 
second by conditions, such as a permanent job or a good 
marriage. The third group consists of personal resources, 
i.e. interpersonal skills and a sense of personal efficiency. 
The last group includes energy resources, for instance, 
money and knowledge.  

Highly reactive individuals, who in comparison  
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pieniądze i wiedzę. Jednostki wysoko reaktywne, które  
w porównaniu z nisko reaktywnymi dysponują mniejszą 
pulą zasobów, są nastawione głównie na ich chronienie. 
Stosując wspomagający styl działania, wykonują one 
więcej czynności pomocniczych. Dzięki tym czynnościom 
unikają sytuacji stresowej, bądź zmniejszają jej wartość, 
co w konsekwencji prowadzi do ochrony zasobów. 
Stosowanie tego stylu działania pozwala na unikanie 
porażek oraz utrzymywanie odpowiedniego poziomu 
skuteczności w wykonywaniu zadań  w warunkach silnej 
stymulacji [5].  

Hobfoll podkreśla, że różnice interindywidualne, 
przejawiają się w efektywności wykorzystywania 
osobistych zasobów. Natomiast nie wszyscy ludzie są 
obdarzeni zasobami po równo, tak z przyczyn 
biologicznych, jak i społeczno-ekonomicznych. Stąd też 
wynikają różnice w radzeniu sobie ze stresem zarówno 
podczas rozwiązywania problemów dnia codziennego, 
wykonywania czynności zawodowych czy uprawiania 
hobby. 

with their counterparts have at their disposal a smaller 
pool of resources, are mainly focused on their protection. 
Using the supportive style of action, they perform more 
auxiliary activities. Thanks to such activities they avoid  
a stress situation or reduce its value, which in 
consequence results in resource protection. This style of 
action enables the avoidance of failure and the 
maintenance of a proper efficiency level in task 
performance in conditions of strong stimulation [5].  

Hobfoll emphasises that inter-individual 
differences are visible in the efficiency of use of one's 
personal resources. And not all individuals have equal 
amounts of resources, due to biological and socio-
economic reasons. Hence the differences in coping with 
stress related to everyday problem-solving, performance 
of professional activities or pursuit of hobbies. 

Legenda: 
Znak „+”oznacza zależność dodatnią 
Znak „-” oznacza zależność ujemną 

Legend: 
"+" means positive correlation  
"-" means negative correlation 

Rys. 4. Model Zachowania Zasobów. Źródło: Heszen Irena, Psychologia stresu. Korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN; 2013; 18-56. 

Fig. 4. Conservation of Resources Theory . Source: Heszen Irena, Psychology of Stress. Favourable and adverse effects of stress. Warsaw: Wydawnictwo 
Naukowe PWN; 2013; 18-56. 

Zmodyfikowana koncepcja stresu Susan 

Folkman 

W kolejnych opracowaniach problematyki 
stresu, powstałych w późniejszych latach wspomniana 
wyżej Susan Folkman zmodyfikowała model transakcji 
stresowej, uwzględniający radzenie sobie ukierunkowane 
na znaczenie i wzbogaciła go o udział emocji 
pozytywnych. W modelu tym, autorka zwraca szczególną 
uwagę na wyróżnienie „radzenia sobie skoncentrowanego 
na znaczeniu”. W ujęciu tym radzenie sobie uruchamiane 
jest przez dystres będący rezultatem niekorzystnego  

Susan Folkman’s modified theory of stress 

In consecutive studies on the theory of stress 
carried out in the following years, the aforementioned 
Susan Folkman modified her model of stress transaction 
taking into account coping mechanisms directed at 
meaning, and enriched it with the share of positive 
emotions. In the said model the author pays special 
attention to the distinction of "coping concentrated on 
meaning". In this depiction, coping is activated by distress 
resulting from an unfavourable outcome and has  
a fundamental meaning for further process course.  
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wyniku i ma podstawowe znaczenie dla dalszego 
przebiegu procesu. Emocje te wpływają zwrotnie na 
radzenie sobie skoncentrowane na znaczeniu, na 
przykład ułatwiając dostrzeganie korzyści sytuacji 
stresowej.  

Autorka podkreśla, że emocje pozytywne 
wywierają również wpływ na dwie pozostałe funkcje 
radzenia sobie skoncentrowaną na problemie  
i skoncentrowaną na emocjach, podtrzymując je obie.  
W tym miejscu możemy mówić o motywującej roli emocji. 
Emocje pozytywne przywracają też zasoby, uszczuplone 
w procesie radzenia sobie [2].  

W nowym ujęciu modelu klasycznego rośnie rola 
czynników poznawczych z powodu wyróżnienia w nim 
radzenia sobie skoncentrowanego na znaczeniu. 
Zmodyfikowany przez Folkman model uwzględnia  
w transakcjach stresowych ważny aspekt radzenia sobie  
w postaci emocji pozytywnych i ich rolę w radzeniu sobie 
oraz nawiązuje do wielu wątków we współczesnej 
psychologii, jak poszukiwanie przez człowieka sensu  
i znaczenia zdarzeń. 

The emotions have a reverse effect on coping 
concentrated on meaning, for example by facilitating the 
perception of there being benefits of a stress situation. 
The author highlights that positive emotions also 
influence the two remaining functions of coping 
concentrated on a problem and on emotions, thus 
supporting both of them. In this place we may also speak 
of the motivational role of emotions. Positive emotions 
also restore resources diminished in the coping process 
[2].  

The new depiction of the classical model 
provides more room for the role of cognitive factors due 
to the distinction of coping concentrated on meaning. The 
model modified by Folkman with regard to stress 
transactions takes into account the important aspect of 
coping in the form of positive emotions and their role in 
coping as well as referring to multiple theories of modern 
psychology, such as the human search for sense and 
meaning of events. 

Rys. 5. Transakcja stresowa. Źródło: Heszen Irena, Psychologia stresu. Korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego. Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN; 2013; 18-56. 

Fig. 5. Stress transaction. Source: Heszen Irena, Psychology of Stress. Favourable and adverse effects of stress. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN; 
2013; 18-56. 

Rysunek 5 przedstawia strukturę transakcji 
stresowej i wzajemne powiązania jej składowych. 
Wydarzenia rozgrywające się w toku ciągłej wymiany 
jednostka-otoczenie odzwierciedlane są w postaci oceny 
poznawczej. Jeśli następuje rozpoznanie jednej z form 
transakcji stresowej, towarzyszą temu odpowiednie 
emocje. Taka ocena poznawcza uruchamia też obie 
funkcje radzenia sobie. Aktywność zaradcza kończy się 
wynikiem korzystnym lub niekorzystnym [2].  

W zależności od tej aktywności i wyniku 
korzystnego bądź nie, pobudzane są emocje. Wynik 
korzystny jest źródłem emocji pozytywnych i kończy 
epizod stresowy. Wynikowi niekorzystnemu towarzyszy 
dystres; w tej sytuacji może nastąpić powtórzenie całego 
cyklu radzenia sobie [2].   

PODSUMOWANIE 

Przedstawione modele stresu pozwalają 
wnioskować, że istnieje konieczność edukacji  

Fig. 5 presents the structure of a stress 
transaction and mutual interconnection between its 
constituents. The events occurring in the course of  
a continuous exchange between the individual and 
surroundings are reflected in the form of cognitive 
appraisal. If one form of stress transactions is recognised, 
it is accompanied by suitable emotions. Such a cognitive 
appraisal also activates both functions of coping. 
Remedial activity ends with a favourable or unfavourable 
result [2]. Depending on this activity and a favourable or 
unfavourable outcome the emotions are stimulated.  

A favourable result is a source of positive 
emotions and ends a stress episode. An unfavourable 
result, on the other hand, is accompanied by distress and 
may lead to a complete repetition of the coping cycle [2].   

CONCLUSIONS 

The presented stress models allow to conclude 
that there is a necessity to educate and popularise  
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i rozpowszechniania wiedzy na temat stresu 
i konstruktywnego radzenia sobie z nim. Rozumienie 
konieczności przygotowania fizycznego, utrzymywania 
dobrej kondycji i formy, która ułatwia radzenie sobie  
w trudnych sytuacjach oraz przygotowania psychicznego 
może zapobiec wypadkom na akwenach wodnych. 
Radzenie sobie ze stresem podobnie jak kondycję fizyczną 
wypracowuje się stopniowo.  

Opiera się ona na wiedzy, doświadczeniach 
zebranych na podobnych nurkowaniach i w zbliżonych 
warunkach, na wielokrotnych powtórzeniach procedur 
ratowniczych oraz na świadomości własnych ograniczeń  
i możliwości. Dokładne sprawdzenie sprzętu przed 
nurkowaniem i regularny serwis zapewnią bezawaryjne 
działanie aparatury. Nie zastąpi ono jednak praktyki  
i opływania, znajomości własnych reakcji, kondycji 
fizycznej i dogłębnego rozumienia zasadności 
stosowanych rozwiązań.  

Bezcennym elementem radzenia sobie  
w sytuacjach stresowych są wielokrotne przećwiczone  
w myślach scenariusze, które odpowiadają na pytanie: „co 
gdyby” i świadomość posiadania przeanalizowanych  
i przećwiczonych procedur awaryjnych, które można 
zastosować w razie jakichkolwiek problemów. Umiejętne 
dostrzeżenie objawów nadmiernego stresu w porę 
uchroni nurka oraz całą grupę przed kłopotami  
i niejednokrotnie też przed poważnymi konsekwencjami. 
Większości problemów i sytuacji stresowych wodą można 
uniknąć dzięki właściwemu planowaniu i przygotowaniu 
jeszcze na lądzie. 

knowledge of stress and constructive ways of coping with 
it. Understanding of the necessity of being physically 
prepared (i.e. maintaining good condition and shape) for 
a given undertaking, which in itself facilitates coping in 
difficult situations, as well as the need for psychological 
preparation, may prevent accidents in bodies of water. 
One's coping mechanisms along with physical fitness are 
developed gradually.  

They are based on knowledge, experiences 
gathered during dives in familiar conditions, on multiple 
repetitions of rescue procedures and awareness of one's 
limitations and capabilities. Thorough equipment checks 
before diving and regular maintenance ensure its flawless 
operation, however, it will still not replace practice, 
knowledge of one's reactions, physical conditions and an 
understanding of the effectiveness of the applied 
solutions.  

An invaluable element to coping in stressful 
situations is the repeated practising of scenarios in one's 
mind which are to provide an answer to the question: 
"what if" and the awareness of having analysed and 
practised emergency procedures, which can be applied in 
the case of any problems. The ability to recognise 
symptoms of excessive stress in time will protect the 
diver and the entire group from trouble and potentially 
serious consequences. The majority of problems and 
stress situations under water are avoidable thanks to 
proper planning and preparation on the land. 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) is found among the interests of researchers who seek new methods of treatment of diseases of the nervous system. 
An increase of the partial pressure of oxygen in arterial blood within the appropriate range leads to numerous changes in the cells of the brain tissue. In this 
paper we analyse the results of selected articles describing HBOT used on pathologies of the nervous system such as stroke, autism, multiple sclerosis and 
cerebral palsy as well as in the course of research on animal models. The results are promising, although some studies struggled with numerous 
methodological problems and differences in the applied protocols, which resulted in conflicting results in individual interventions. In consequence, the need 
for further studies in randomised control trials and determination of the protocol by an international group of researchers dedicated to the use of HBOT was 
emphasised.  
Key words: cognitive functioning, hyperbaric chamber, brain, hyperbaric oxygen therapy. 

Hiperbaryczna terapia tlenowa  znajduje się w kręgu zainteresowań badaczy poszukujących nowych metod leczenia chorób układu nerwowego. 
Podwyższenie ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej w odpowiednim zakresie, prowadzi do licznych zmian w komórkach tkanki mózgowej.  
W niniejszej pracy przeanalizowano wyniki wybranych artykułów opisujących terapię HTL w przypadku patologii układu nerwowego takich jak udar mózgu, 
autyzm, stwardnienie rozsiane oraz mózgowe porażenie dziecięce jak i w przypadku badań na modelach zwierzęcych. Rezultaty są obiecujące, chociaż 
niektóre badania borykały się z licznymi problemami metodologicznymi, jak i różnicami w zastosowanych protokołach poszczególnych badań, co wpłynęło 
na uzyskanie sprzecznych wyników w pojedynczych interwencjach. Podkreślona została potrzeba prowadzenia dalszych badań w randomizowanych 
warunkach oraz ustalenie protokołu przez międzynarodową grupę badaczy zajmującą się wykorzystywaniem leczzenia tlenem hiperbarycznym, co w 
konsekwencji być może zapobiegłoby uzyskiwaniu sprzecznych wyników.  
Kluczowe słowa: funkcje kognitywne, komora hiperbaryczna, mózg, hiperbaria tlenowa. 

Гипербарическая кислородная терапия (ГБО) представляет интерес для научных работников, ищущих новые методы лечения заболеваний 
нервной системы. Увеличение парциального давления кислорода в артериальной крови в соответствующем диапазоне приводит  
к многочисленным изменениям в клетках тканей головного мозга. В этой работе мы проанализировали результаты выбранных статей, 
описывающих ГБО в случаях патологий нервной системы, такие как инсульт, аутизм, рассеянный склероз и церебральный паралич, а также 
в случаях проведения экспериментов на животных моделях. Результаты являются перспективными, хотя некоторые исследования боролись  
с многочисленными методологическими проблемами и различиями в используемых протоколах подробных исследований, которые повлияли на 
получение противоречивых результатов в отдельных интервенциях. Результаты являются перспективными,хотя некоторые исследования 
боролись с многочисленными методологическими проблемами и различиями в используемых протоколах подробных исследований, которые 
повлияли на получении противоречивых результатов в отдельных интервенциях. Была подчеркнута необходимость дальнейших исследований 
в рандомизированных условиях,а также  определение протокола международной группой исследователей, которые используют ГБО и которые, 
в свою очередь, возможно, могут предотвратить получение противоречивых результатов. 
Ключевые слова: funkcje kognitywne, барокамера, мозг,гипербарическая оксигенация. 
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WSTĘP 

Hiperbaryczna terapia tlenowa (HTL) 

charakteryzuje się inhalacją zwiększonej ilości tlenu 

w komorze hiperbarycznej w warunkach ciśnienia, które 

jest wyższe niż ciśnienie atmosfery określanej jako  

1 atmosfera absolutna (1 ATA) [1, 2]. Zakres ciśnienia 

używanego w HTL waha się pomiędzy 1.5 ATA a 3 ATA, zaś 

czas trwania terapii od 30 do 120 minut [2, 3, 4, 5, 6]. 

Inhalacja tlenu w ciśnieniu 3 ATA zwiększa ciśnienie 

parcjalne tlenu we krwi tętniczej do 200 kPa i więcej, co 

prowadzi do podwyższenia iloczynu stężenia tlenu we krwi 

tętniczej z 6,6 na 6,8 ml (O2/100ml) [7].  

W normalnych okolicznościach O2 jest 

transportowane we krwi wyłącznie przez hemoglobinę  

w czerwonych krwinkach, co stanowi 98 % krwi 

nasyconej O2 [8]. W warunkach normalnego ciśnienia 

atmosferycznego (1 ATA) krwinki czerwone stanowią 

tylko 45 % objętości krwi, podczas gdy osocze 

transportuje bardzo małą ilość O2 [8].  

Co kluczowe w przypadku HTL, gdy ciśnienie 

wzrasta do 3 ATA, to dostarczana ilość O2 we krwi wzrasta 

od 10 do 15 razy więcej niż normalnie, co w konsekwencji 

sprawia, że ilość ta jest wystarczająca do podtrzymania 

życia nawet w przypadku braku hemoglobiny [8]. 

Nawet mały wzrost ciśnienia parcjalnego, taki jak 

1.05 ATM na wysokości 402 poniżej poziomu morza, 

może doprowadzić do zauważalnych zmian fizjologicznych 

[9]. 

Można wymienić kilka czynników, które grają 

główną rolę w leczeniu z zastosowaniem HTL [10]. Są to: 

neutrofile, metaloproteinazy, kaspazy i czynnik 

indukowany przez niedotlenienie (HiF-1) [10]. Jako że  

1 cm3 prawidłowej tkanki nerwowej zawiera około 1 km 

naczyń krwionośnych, wystarczające dostarczanie tlenu 

jest niezbędne do naprawy regionów dotkniętych 

uszkodzeniem [11]. 

Wpływ HTL na neurony może zachodzić 

pośrednio poprzez komórki glejowe i astrocyty [12]. 

MATERIAŁ I METODY 

Posługując się słowami kluczami hiperbaryczna 

terapia tlenowa (hyperbaric oxygen therapy), testy 

neuropsychologiczne (neuropsychological tests), mózg 

(brain) przeszukano elektroniczne pełnotekstowe bazy 

bibliograficzne: EBSCO host Web, Wiley Online Library, 

Springer Link, Science Direct oraz Medline. 

Za kryteria włączenia uwzględniono badania na 

modelach zwierzęcych, wybierane badania mogły 

wykorzystywać dowolne protokoły HBOT, użyto w nich 

testy funkcji poznawczych oraz które mierzyły 

efektywność leczniczą HBOT w przypadkach pacjentów  

z patologiami układu nerwowego.  

Ocenie poddano jedynie artykuły opublikowane 

w języku polskim i angielskim, w pełnotekstowej wersji,  

w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynaro-

dowym, w latach 1990-2015. Za kryteria wyłączenia 

uznano badania w formie studium przypadków i raportów.  

Analiza efektywności klinicznej HBOT  

w wyodrębnionych badaniach zebrano według zasady 

PICO, która odnosi się do czterech elementów tj. populacja, 

interwencja, grupa kontrolna oraz punkt końcowy. 

INTRODUCTION 

Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) is 

characterised by an inhalation of an increased amount of 

oxygen in a hyperbaric chamber in pressurised 

conditions, which exceeds the pressure of the atmosphere 

defined as 1 absolute atmosphere (1 ATA) [1, 2]. The scope 

of pressures used in HBOT oscillates between 1.5 ATA and 

3 ATA, whereas therapy duration is set between 30 and 

120 minutes [2, 3, 4, 5, 6]. Inhaling oxygen at 3 ATA 

increases the partial pressure of oxygen in the blood to 

200 kPa and more, which leads to an increase in the 

product of oxygen concentration in arterial blood from 6.6 

to 6.8 ml (O2/100ml) [7].  

In normal circumstances O2 is transported in the 

blood only with haemoglobin in red blood cells, which 

constitutes 98% of blood saturated with O2 [8]. In the 

conditions of normal atmospheric pressure (1 ATA), red 

blood cells make up only 45% of the blood whereas the 

plasma transports very small quantities of O2 [8]. What is 

crucial in the case of HBOT, when the pressure rises to 3 

ATA, the amount of O2 delivered with the blood increases 

from 10 to 15 times above the norm, which gives us a 

quantity sufficient for life support even in the case of 

absence of haemoglobin [8]. 

Even a slight increase in the partial pressure, 

such as 1.05 ATM at the depth of 402 below sea level may 

induce observable physiological changes [9]. 

It is possible to distinguish several factors that 

play a major role in treatments based on HBOT [10]. These 

include: neutrophils, metaloproteinases, caspases and 

hypoxia-induced factor (HiF-1) [10]. Since 1 cm3 of 
a regular nervous tissue contains ca. 1 km of blood 

vessels,  a sufficient oxygen supply is absolutely 

necessary to repair damaged regions [11]. 

The effect of HBOT on neurons may occur 

indirectly through neuroglial cells and astrocytes [12]. 

MATERIAL AND METHODS 

The following electronic full-text bibliographic 

databases were searched by entering the following key 

words hyperbaric oxygen therapy, neuropsychological 

tests, brain: EBSCO host Web, Wiley Online Library, 

Springer Link, Science Direct and Medline. 

The inclusion criteria allowed the authors to 

consider research conducted on animal models, and 

moreover the selected studies could use different HBOT 

protocols; they used cognitive functions tests and 

measured the therapeutic effectiveness of HBOT on 

patients with pathologies in the nervous system.  

The evaluation was concerned only with articles 

published in Polish and English in full-text versions in 

reviewed magazines with international coverage from the 

years 1990-2015. The exclusion criteria concerned 

research in the form of case studies and reports.  

An analysis of clinical effectiveness of HBOT in 

the selected studies was conducted in accordance with the 

PICO principle which refers to four elements, i.e. 

population, intervention, control group and end point. 
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WYNIKI 

1. Bezpieczeństwo HTL

Bezpieczeństwo HTL zostało przetestowane we 

wszystkich grupach wiekowych, w tym u noworodków 

[13, 14, 15] i u kobiet w ciąży [16, 17]. Skutki uboczne 

HTL zostały odnotowane, szczególnie w przypadku 

zastosowania wysokiego ciśnienia (>3 ATA) i długiego 

czasu trwania [25]. Wykazano, że zastosowanie HTL przy 

ciśnieniu 4.96 ATA przez jedną godzinę [19] może być 

neurotoksyczne w swych skutkach.  

Szok tlenowy spowodowany zastosowaniem 

ciśnienia wyższego niż 4 ATA indukuje proces 

peroksydacji lipidów [20, 21], ale nie wywołuje takich 

skutków w warunkach ciśnienia mniejszego niż 3 ATA [22, 

23]. 

2. HLT jako terapia skierowana wobec 
wybranych patologii układu nerwowego 

Niższy poziom tlenu nie tylko prowadzi do 

obniżonej aktywności neuronów ale również 

uniemożliwia tworzenie się nowych połączeń 

synaptycznych i zapobiega angiogenezie [24]. HTL może 

zainicjować pośrednio naprawę naczyń krwionośnych, 

poprawić krążenie mózgowe i zdolność śródbłonka 

naczyń do syntezy azotu czy regenerację aksonów, 

stymulować ich wzrost, wzmacniać integralność bariery 

krew-mózg i redukować stany zapalne jak i obrzęk mózgu 

[2, 12, 25].  

Działanie HTL w postaci zapobiegania 

rozszerzaniu się naczyń włosowatych w obrębie 

niedotlenionej tkanki, które minimalizuje powstanie 

obrzęku, co skutkuje również zmniejszeniem ciśnienia 

śródczaszkowego [5, 6]. 

2.1. Udar mózgu 

Wartym odnotowania jest fakt, że udar i uraz 

czaszkowo-mózgowy mogą wzmagać w konsekwencji 

depolaryzację błony mitochondriów i zwiększyć 

przepuszczalność błon mitochondrialnych, co zmniejsza 

wydajność wytwarzania energii oraz podnosi poziom 

reaktywnych form tlenu [18]. HTL może zmniejszać 

przepuszczalność błon mitochondriów a tym samym ma 

potencjał, aby odwrócić tę anomalię [2]. 

Zakładając, że głównym czynnikiem 

uniemożliwiającym odzyskanie sprawności tkanki 

nerwowej po epizodzie niedokrwiennym jest brak 

reperfuzji, to tlen dostarczany przez zastosowanie HTL 

może przyczynić się do reperfuzji obszaru niedokrwienia 

ze względu na większy gradient ciśnienia, nawet przy 

obecności zmniejszonego przepływu krwi w mózgu [26]. 

Co ciekawe, poprzez skurcz naczyń mózgowych, HTL 

indukuje zmniejszenie przepływu krwi w mózgu o 20-30 

% [27, 28], co wiąże się z istotnie zmniejszoną ilością 

dostarczanego tlenu oraz może przyczynić się do 

wystąpienia spontanicznej hiperwentylacji przypisywanej 

regionalnemu zakwaszeniu mózgu [29]. 

Wartym opisania jest retrospektywna analiza 

zmian w funkcjonowaniu pamięci i powiązanej z tym 

aktywności mózgu u 91 pacjentów z udarem mózgu [30]. 

Badanie składało się z co najmniej 40 sesji HBT i dwóch 

ocen funkcji kognitywnych (przed i po zastosowaniu 

HBT).  

RESULTS 

1. HBOT safety

HBOT safety was tested in all age groups, 

including new-borns [13, 14, 15] and pregnant women 

[16, 17]. The side effects of HBOT were noted, in particular 

with regard to the use of high pressure (>3 ATA) and in 

the case of a long duration [25]. 

It was indicated that the use of HBOT at the 

pressure of 4.96 ATA for the period of one hour [19] may 

be neurotoxic. Oxygen shock caused by the use of  

a pressure higher than 4 ATA induces a lipid peroxidation 

process [20, 21], however it does not cause such effects in 

the conditions of a pressure lower than 3 ATA [22, 23]. 

2. HBOT as treatment for selected
pathologies of the nervous system 

A lower level of oxygen not only leads to  

a reduced neuron activity but also disables creation of new 

synaptic connections and prevents angiogenesis [24]. 

HBOT can indirectly initiate repair of blood vessels, 

improve cerebral circulation and the ability of vascular 

endothelium to nitrogen synthesis or axon regeneration, 

stimulate their growth, strengthen the integrity of the 

blood-brain barrier and reduce inflammatory states as well 

as cerebral oedema [2, 12, 25].  

HBOT activity prevents the widening of capillary 

vessels within the ischaemic tissue which minimises the 

oedema, which also results in the reduction of intracranial 

pressure [5, 6]. 

2.1. Stroke 

It is worth noting that stroke and cerebrocranial 

injury may in consequence intensify depolarisation of 

mitochondrial membranes and increase their 

permeability, which reduces the energy productivity and 

elevates the level of reactive forms of oxygen [18]. HBOT 

may decrease permeability of mitochondrial membranes 

and has the potential to reverse this anomaly [2]. 

Assuming that the main factor prohibiting 

recovery of the efficiency of nervous tissue following an 

ischaemic episode is the absence of reperfusion, the 

oxygen delivered by use of HBOT may be conducive to the 

reperfusion of an ischaemic area due to a greater pressure 

gradient, even with the presence of a reduced blood flow in 

the brain [26]. What is interesting, through the 

contraction of cerebral vessels, HBOT induces a reduction 

in the blood flow in the brain by 20-30% [27, 28], which is 

connected with a significantly decreased amount of 

supplied oxygen and may result in the occurrence of 

spontaneous hyperventilation attributed to regional 

cerebral acidosis [29].  

At this point it is worth providing a description 

of retrospective analysis of changes in the functioning of 

memory and the connected brain activity in 91 stroke 

patients [30]. The study encompassed at least 40 HBOT 

sessions and two cognitive functions appraisals (before 

and after HBOT). Memory assessment was performed 

with the use of a collection of computerised cognitive tests 

"Neurotrax", previously known as "Mind-Streams" [30], of 

which the tests on immediate and reference verbal and 

non-verbal memory were used.  

Moreover, the analysis took into account the total 



2015 Vol. 53 Issue 4 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

22

Oceny funkcjonowania pamięci dokonano za 

pomocą baterii skomputeryzowanych testów 

kognitywnych „Neurotrax”, wcześniej znanych jako „Mind-

Streasms” [30], z której wykorzystano testy 

natychmiastowej i odroczonej pamięci werbalnej  

i niewerbalnej. W analizie uwzględniono również 

całkowity wynik z wyżej wymienionych czterech testów. 

Bardziej szczegółowy opis zastosowanych testów można 

znaleźć gdzie indziej [30, 31]. Analizy aktywności mózgu 

dokonano za pomocą badania tomografii emisyjnej 

pojedynczych fotonów (SPECT – single photon emission 

computed tomography). 

U pacjentów u których odnotowano „kliniczną 

poprawę”, zwłaszcza u tych, u których poprawiły się 

wyniki testów pamięci odroczonej, odnotowano również 

relatywnie większą aktywacje kory, w porównaniu z tymi, 

którzy nie uzyskali „klinicznej poprawy” [30]. Przed 

interwencją, za pomocą techniki neuroobrazowania 

wykryto u pacjentów obszar zmiany, określanej mianem 

strefy półcienia (penumbry).  

Jest to obszar charakteryzujący się krytycznie 

zmniejszonym przepływem mózgowym i zniesioną 

aktywnością synaptyczną przy zachowanej integralności 

strukturalnej. Autorzy [30] postrzegają w wyżej 

wymienionych obszarach klucz do poprawy 

funkcjonowania pacjentów, którzy przebyli udar mózgu, 

zaznaczają jednak, że użycie HTL w celu odnowy strefy 

półcienia wymaga dalszych badań. Warto jednak 

zaznaczyć, że Autorzy [42] nie zawarli w badaniu grupy 

kontrolnej, również bardzo powierzchownie opisali, co 

rozumieją pod określeniem „klinicznej poprawy”. 

U niektórych pacjentów podwyższony poziom 

tlenu może zahamować naturalną regenerację lub nawet 

powodować toksyczność. Badacze [11] proponują, że 

może to wyjaśniać sprzeczne ze sobą rezultaty wynikające 

z badań z użyciem HTL u pacjentów zaraz po wystąpieniu 

epizodu mózgowego [32-36]. 

2.2. Autyzm 

Jednym z kierunków badań prowadzonych  

z użyciem HTL, dotkniętych problemami natury 

metodologicznej i jakościowej jest dziedzina dotycząca 

dzieci z autyzmem [37, 38]. W 2012 roku opublikowano 

systematyczny przegląd [37] opisujący rezultaty badań,  

w których zastosowano HTL w celu poprawy 

funkcjonowania dzieci z autyzmem.  

Autor [37] wskazuje, że do oceny rezultatów 

zastosowania HTL często używane są testy mierzące np. 

społeczne czy komunikacyjne problemy partycypantów, 

które wg Autora są mało obiektywne. Ponadto, Autor 

zaznacza [37], że kolejne badania powinny wziąć pod 

uwagę fakt, że ponad połowa pacjentów z zaburzeniami 

rozwoju cierpi również na zespół nadpobudliwości 

psychoruchowej z deficytem uwagi. 

2.3. Stwardnienie rozsiane 

W niedawno opublikowanym artykule 

przeglądowym dotyczącym leczenia pacjentów ze 

stwardnieniem rozsianym [39], Autor tekstu opisuje 

odkrycia z 1962 roku [40].  

Badacze ustalili lokalizację niemal tysiąca 

sześciuset makroskopijnych blaszek i określili jako 

osobliwe to, że były położone w strefach brzegowych 

głównych tętnic mózgowych. Strefy graniczne między 

głównymi tętnicami charakteryzują się zmniejszoną 

prężnością obecnego tlenu.  

result of the aforementioned four tests. A more detailed 

description of the applied tests can be found separately 

[30, 31]. Brain activity analyses were performed with the 

use of single photon emission computed tomography 

(SPECT). 

Patients with noted 'clinical improvement', 

particularly those with improved results in reference 

memory tests also indicated a relatively higher cortex 

activation as compared with those in whom the 'clinical 

improvement' was not observed. Before the intervention, 

the patients were tested with the use of a neuroimaging 

technique to determine the lesion area defined as the 

penumbra zone. It is an area characterised by critically 

reduced cerebral flow and synaptic activity with preserved 

structural integrity.  

The authors [30] see the specified areas as the 

key to improve the condition of post-stroke patients, 

however also emphasise that the use of HBOT with the 

aim to regenerate the penumbra zone requires further 

research. Nonetheless, it is worth noting that the authors 

[42] did not include a control group in the study and 

provided a rather perfunctory description of their 

understanding of a 'clinical improvement'. 

In certain patients an increased oxygen level may 

inhibit natural regeneration or even induce toxicity. The 

researchers [11] argue that this may explain the 

contradictory results of research with the use of HBOT in 

patients immediately following a cerebral episode [32-36]. 

2.2. Autism 

One of the directions of studies conducted with 

the use of HBOT that experiences methodological and 

qualitative problems is concerned with treatment of 

autistic children [37, 38]. In 2012 a systematic review was 

published [37] describing the results of research with 

HBOT for the purpose of improvement in the condition of 

children with autism.  

The author [37] points out that the evaluation of 

HBOT results is often performed with the use of tests 

measuring e.g. social or communicational problems of 

participants which, according to the author, lack 

objectivity. Moreover, the author highlights [37] that 

further studies should take into account the fact that over 

half of the patients with developmental disorders also 

suffer from attention deficit hyperactivity disorder. 

2.3. Multiple sclerosis 

In a recently published review article concerned 

with the treatment of multiple sclerosis patients [39] the 

author describes the findings made in 1962 [40]. The 

researchers determined the location of nearly one 

thousand six hundred macroscopic lamellae and found it 

peculiar that they were located in peripheral zones of the 

main cerebral arteries.  

The border zones between the main arteries are 

characterised by a reduced pressure of the oxygen 

present. Imaging performed with the use of magnetic 

resonance on 1249 multiple sclerosis patients indicated  

a high level damage in the above-mentioned areas [41]. 

Meta-analysis of neuroimaging tests allowed to make an 

observation that the cortex in multiple sclerosis patients is 

exposed to higher atrophy along the borders of arterial 

vasculature as compared with other areas. [42].  

When used as a therapy of multiple sclerosis, HBOT 

is seen to create a temporary improement in the sufeffers 

symptoms,  however thus far no long-term  
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Obrazowanie za pomocą rezonansu 

magnetycznego 1249 pacjentów ze stwardnieniem 

rozsianym wykazało wysoki poziom uszkodzeń w wyżej 

wspomnianych obszarach [41]. Metaanaliza badań 

neuroobrazowych wykazała, że kora pacjentów ze 

stwardnieniem rozsianym jest narażona na większą 

atrofię wzdłuż granic unaczynienia tętnic, niż w innych 

obszarach [42].  

HTL ma duże znaczenie w przypadku 

chwilowych efektów w terapii pacjentów ze 

stwardnieniem rozsianym, jednakże nie udało się 

wykazać jakichkolwiek długotrwałych rezultatów [43,44]. 

Nieskuteczność HTL tłumaczy się zwiększonym stresem 

oksydacyjnym, który wg niektórych Autorów może 

występować w takich warunkach [45]. 

2.4. Mózgowe porażenie dziecięce 

W badaniu z 2001 roku wzięło udział 111 

uczestników z mózgowym porażeniem dziecięcym wieku 

od 3 do 12 lat [46]. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni 

do grupy przebywającej przez 60 minut w komorze 

hiperbarycznej (n=57), gdzie ciśnienie wynosiło 1.75 ATA, 

zaś stężenie tlenu 100%, lub do grupy pozorowanej (sham 

group) z użyciem 1.3 ATA (jest to najmniejsza zmiana  

w ciśnieniu odczuwalna przez człowieka) [17].  

W obydwu grupach zastosowano 40 sesji 

trwających godzinę. Do użytych na próbie 75 pacjentów 

testów neuropsychologicznych należało między innymi: 

komputerowa wersja testu klocków Corsiego (Corsi 

blocks), test powtarzania słów (Word span), czy Test 

Zmienności Uwagi (TOVA – Test of Variables of Attention) 

[46].  

Rezultaty badań wykazały poprawę na 

przestrzeni czasu w obydwu grupach w ogólnych 

wynikach w testach pamięci roboczej i uwagi, aczkolwiek 

nie odnotowano poprawy w szybkości reakcji w testach 

mierzących uwagę.  

Autorzy badania [46], jak i inni [17] uznali, że 

zastosowanie HTL przy ciśnieniu 1.3 ATA może 

spowodować istotne zmiany fizjologiczne u pacjentów, 

w związku z czym zastosowanie takiej interwencji 

w grupie pozorowanej mija się z celem [17].  

Z jednej strony wzrost ciśnienia do 1.3 ATA jest 

najmniejszym wzrostem, który pacjenci są w stanie 

wyczuć swoimi zmysłami, stąd byłby to idealny sposób 

interwencji dla badań z zastosowaniem HTL, gdyby nie 

fakt, że taki wzrost ciśnienia może wywołać ponad 50 % 

wzrostu natlenienia w tkankach [17], co może  

w konsekwencji sprawić, że terapie przy zastosowaniu 

1,75 ATA i 1,3 ATA mogą być tak samo efektywne [46]. 

Dodatkowym źródłem wniosków z powyżej opisanych 

badań [46] jest korespondencja innych Badaczy  

z Autorami badań [46], opublikowana na łamach Lancet 

[47]. Zaproponowano tam, aby każde badanie mierzące 

efekty terapii wśród pacjentów z uszkodzonych mózgiem 

wzbogacać o SPECT, by uzyskać jak najbardziej 

obiektywne rezultaty terapii.  

Co więcej, Autorzy [46] podkreślili, że mimo 

przekonujących dowodów płynących z badań naukowych 

na temat skuteczności HTL u dzieci z porażeniem 

mózgowym, nie można wywnioskować z nich 

przyczynowości pomiędzy zastosowaną terapią, 

rezultatami z badań neuroobrazowych, a poprawą 

kliniczną stanu pacjentów [47]. 

results have been confirmed [43,44]. The ineffectiveness 

of HBOT is explained by an increased oxidative stress 

which, according to some authors, may occur in such 

conditions [45]. 

2.4. Cerebral palsy 

The study of 2001 was conducted on 111 

cerebral palsy patients aged between 3 and 12 years [46]. 

The participants were randomly assigned to a group 

staying in a hyperbaric chamber for 60 minutes (n=57), at 

a pressure of 1.75 ATA, with 100% oxygen concentration, 

or to a sham treatment group with the use of 1.3 ATA (the 

smallest pressure change sensed by humans) [17].  

Both groups were subjected to 40 sessions 

lasting one hour. The neuropsychological tests performed 

on 75 patients included: a computer version of Corsi 

blocks, Word span and a Test of Variables of Attention 

(TOVA) [46]. Research results showed an improvement in 

time in both groups in general results of working memory 

and attention tests, however no such improvement was 

noted with regard to response time in attention 

measurement tests.  

The authors [46], as well as others [17] 

determined that the use of HBOT with the applied 

pressure of 1.3 ATA may induce significant physiological 

changes in patients, hence the use of such an intervention 

in the sham treatment group serves no purpose [17]. On 

the one hand, a pressure increase to 1.3 ATA is the 

smallest increase that the patients are capable of sensing, 

thus it would be an ideal type of intervention for studies 

with the use of HBOT if such a pressure rise did not 

possibly induce an over 50% oxygenation increase in 

tissues [17], a situation which could suggest that therapies 

using the pressures of 1.75 ATA and 1.3 ATA can be 

equally effective [46].  

An additional source of conclusions from the 

above studies [46] is found in the correspondence of other 

researchers with the authors [46] published in The Lancet 

[47]; these suggested that each study measuring the 

effects of therapy among patients with brain damage 

should be enriched with SPECT in order to ensure 

maximum objectivity.  

Furthermore, the authors [46] emphasised that 

despite the convincing evidence from scientific research 

on HBOT effectiveness in children with cerebral palsy it 

was not possible to find a link between the applied 

therapy, the results of neuroimaging tests and a clinical 

improvement in patients [47]. 

3. Methodological problems during clinical
research 

The debate on HBOT mainly focuses on matters 

related to the control group and the least effective dose, i.e. 

the pressure which does not evoke any physiological 

effects in the nervous system [1, 3, 4]. A recently 

published article [48] presents several issues connected 

with drawing conclusions on the basis of the results of 

studies using HBOT.  

Among other things, the paper describes the 

problem connect with a sham treatment group being 

exposed to 1.2 ATA, which results in a pressure increase of 

20%, thus, theoretically, the oxygen level in the blood 

should increase by 30% as compared to the level in regular 

pressure conditions [48].  

Some research reports describe cases where  
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3. Problemy metodologiczne w badaniach 
klinicznych 

Debata wokół HTL skupia się głównie na 

sprawach związanych z grupą kontrolną i najmniejszą 

efektywną dawką, czyli ciśnieniem, które nie wywołuje 

żadnych fizjologicznych efektów w układzie nerwowym  

[1, 3, 4].  

Niedawno opublikowany artykuł [48] 

przedstawia kilka problemów związanych z wyciąganiem 

wniosków na podstawie rezultatów badań  

z wykorzystaniem HTL. Między innymi opisano problem 

związany z pozorowaną grupą kontrolną (sham group), 

którą poddaje się na ekspozycję np. 1.2 ATA, co skutkuje 

wzrostem ciśnienia o 20 %, a co za tym idzie, teoretycznie 

poziom tlenu we krwi powinien wzrosnąć o 30 %  

w porównaniu do poziomu w warunkach normalnego 

ciśnienia [48].  

Niektóre raporty z badań opisują przypadki, 

w których nawet nieznaczne wzrosty ciśnienia w różnych 

tkankach, w tym mózgowych, wystarczyły do wystąpienia 

zmian [46]. Odroczenie czasowe, po którym dokonano 

oceny wpływu HTL, różni się znacznie w poszczególnych 

badaniach, co może tłumaczyć niezgodność w uzyskanych 

przez nich wynikach [48]. Ocena była przeprowadzona na 

3 dni [49] 1 tydzień [3], 1 miesiąc [50], 6 tygodni [4], 

2 miesiące [51], 3 miesiące [52, 53] po ostatniej 

ekspozycji w komorze. Co więcej, moment w którym 

zastosowano HTL u pacjentów z łagodnym pourazowym 

uszkodzeniem mózgu waha się pomiędzy poszczególnymi 

badaniami od trzech miesięcy do trzech lat po pierwszym 

urazie [3, 4, 49-53]. 

Wartym uwagi są badania pilotażowe z 2003 roku 

[34]. We wnioskach Autorzy odnotowali, że ich badanie 

oparte o protokół z użyciem HTL przy ciśnieniu 2.5 ATM 

przez 60 minut, chociaż bezpieczne i możliwe do 

przeprowadzenia, nie wydaje się być skuteczne jako 

kuracja pacjentów po przejściu ostrego udaru 

niedokrwiennego. Uzyskane wyniki były dla Autorów na 

tyle rozczarowujące, że zaniechali większego badania 

klinicznego, poprzestali na badaniu pilotażowym [34]. 

Inni badacze również poprzestali jedynie na 

badaniach pilotażowych [32]. 39 pacjentów  

z niedokrwiennym zawałem mózgu wzięło udział  

w badaniach, jednak Autorzy [32] nie zauważyli znacznej 

poprawy w trakcie kuracji HTL, ponadto wystąpiły 

problemy z trzymaniem się pacjentów planu kuracji oraz 

po 4 miesiącach badań zauważono, że wystąpił błąd 

podczas procesu randomizacji pacjentów. Badanie 

przerwano i nie zdecydowano się na jego wznowienie 

[32]. 

4. Modele zwierzęce 

W jednym z badań analizujących wpływ HTL na 

modelach zwierzęcych i hodowlach komórkowych 

zastosowano HTL 1 godzinę przy ciśnieniu 2.5 ATA i 100 

% podaży tlenu, w 5 następujących po sobie dniach  

w przypadku interwencji na modelu zwierzęcym, lub 

przez 2 godziny w 3.5 ATA w przypadku hodowli 

neuronów korowych [54].  

Badacze w jednej z grup zwierząt doprowadzili do 

powstania ogniskowych niedokrwień mózgu. Za pomocą 

Testu Western-Blot mierzony był poziom białek SirT1,  

w niedokrwiennych strefach półcienia przed epizodem 

niedokrwiennym oraz 1, 3, 6, 12 i 24 godziny po reperfuzji 

[54]. Białka SirT1 znalazły się w centrum uwagi badaczy 

min. ze względu na opisane w literaturze ich działanie 

even slight pressure increases in various tissues, including 

cerebral tissues, sufficed for the changes to occur [46].  

A deferral upon which the estimation of the HBOT effect 

was performed is significantly different in particular 

studies, which may explain the inconsistency in the 

obtained results [48].  

The evaluation was carried out 3 days [49],  

1 week [3], 1 month [50], 6 weeks [4], 2 months [51],  

3 months [52, 53] after the last exposure in the chamber. 

What is more, the timing of the initiation of HBOT therapy 

in patients with mild post-traumatic brain damage varies 

among particular studies and falls between three months 

and three years after the first trauma [3, 4, 49-53]. 

The pilot studies conducted in 2003 deserve  

a closer look [34]. The conclusions provided by the 

authors’ state that the research was based on a protocol 

using HBOT at a pressure of 2.5 ATM for 60 minutes, 

which, although being safe and feasible, does not seem to 

be effective as a therapy in patients with severe ischemic 

stroke.  

The obtained results were so disappointing for 

the authors that they aborted a larger clinical trial and 

stopped at the pilot study [34]. 

Other researchers also confined themselves to 

pilot research [32]. 39 patients with ischemic stroke 

participated in the studies, however the authors [32] did 

not note a significant improvement in the course of HBOT, 

moreover, certain problems occurred in patients' following 

the therapy schedule and 4 months into the research an 

error in the patient randomisation process was noted. The 

study was thus aborted without plans of its reopening 

[32]. 

4. Animal models

One of the studies, analysing the impact of HBOT 

with the use of animal models and cell cultures, involved 

the use of HBOT for a period of 1 hour at a pressure of 2.5 

ATA and 100% oxygen supply, for 5 consecutive days in 

the case of an animal model, or for 2 hours at 3.5 ATA in 

the case of cortical neuron culture [54].  

The researchers managed to cause focal cerebral 

ischemia in one of the animal groups. The Western-Blot 

test was used to measure the level of SirT1 proteins in 

ischemic penumbra zones before an ischemic episode,1, 3, 

6, 12 and 24 hours after the reperfusion [54]. SirT1 

proteins became the centre of the researchers' interest 

due to, among other things, their activity connected with 

an increasing cellular survival rate in stress conditions 

described in the available literature [55].  

The analysis showed that SirT1 proteins play the 

major role in inhibiting apoptosis during HBOT in an 

animal model testing cerebral ischemia. The researchers 

suggest that their findings have revealed the mechanism 

underlying the neuroprotective effects of HBOT [54]. 

Research results from 2001 [56] inform us that 

HBOT interventions reduced the levels of glucose, pyruvate 

and glutamate from the penumbra zone to levels 

comparable to those prior to the occlusion [56]. What is 

more, it was suggested [57] that the reduced level of 

dopamine may be partially responsible for the 

neuroprotective mechanism of HBOT in the cases of focal 

brain ischemia.  

In other studies [58] 64 rats with unilateral 

lesions in the cerebral cortex were tested with the use of 

the Morris water maze between 31 and 33 days following 

lesion occurrence. Next, they were divided into 3 groups: 

without an intervention (n=22), with the use of HBOT 

(n=19) and a sham group (n=23) [58]. The HBOT group  
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związane ze zwiększeniem przeżywalności komórek  

w warunkach stresu [55].  

Analiza wykazała, że białko SirT1 gra główną 

rolę w zahamowaniu apoptozy podczas kuracji  

z zastosowaniem HTL w modelu zwierzęcym 

niedokrwienia korowego. Badacze sugerują, że ich 

doniesienia ujawniły mechanizm leżący u podłoża 

neuroprotekcyjnych skutków HTL [54]. 

Rezultaty badań z 2001 roku [56] donoszą, że 

interwencja HTL zmniejszyła poziom glukozy, 

pirogronianu i glutaminianu ze strefy półcienia, do 

poziomu porównywalnego niemal do tego przed 

wystąpieniem niedrożności [56]. Co więcej, zasugerowano 

[57], że za mechanizm neuroprotekcyjny HTL  

w przypadkach ogniskowego niedokrwienia mózgu  

w części może być odpowiedzialny obniżony poziom 

dopaminy. 

W innych badaniach [58] 64 szczury  

z jednostronną lezją w korze mózgu zostały przetestowane 

za pomocą labiryntu wodnego Morrisa (Morris water 

maze) od 31 do 33 dni po wystąpieniu lezji. Następnie 

podzielono je na 3 grupy: bez interwencji (n=22),  

z zastosowaniem HTL (n=19) i grupę pozorowaną (sham 

group) (n=23) [58]. Grupa HTL otrzymywała 80 jednostek 

kuracji przez 7 dni w tygodniu, przy ciśnieniu 1.5 ATA 

przez 90 minut [58]. Gęstość naczyń krwionośnych 

została zbadana w hipokampach poprzez zastosowanie 

diaminobenzydyny (DAB). HTL spowodował znaczący 

wzrost gęstości naczyń krwionośnych w uszkodzonych 

hipokampach, co było powiązane ze statystycznie istotną 

poprawą w wynikach w labiryncie wodnym Morrisa [58]. 

Inne badania zostały oparte o model zwierzęcy 

globalnego niedokrwiennego udaru mózgu [59]. Protokół 

grupy interwencyjnej zawierał zastosowanie HTL godzinę 

po wystąpieniu epizodu niedokrwiennego. Rezultaty 

wykazały mniejszą ilość martwych neuronów w regionach 

hipokampa w grupie interwencyjnej [59].  

Wykazano, że zastosowanie HTL (3 ATA, przez  

2 godziny) w godzinę po wystąpieniu epizodu mózgowego 

zapobiegło śmierci znaczącej ilości neuronów w korze  

i obszarze CA1 hipokampa. Do badania użyto barwienia 

metodą Nissla, 96 godzin po wystąpieniu epizodu 

mózgowego [59]. 

DYSKUSJA 

Stosowanie HTL uznaje się za bezpieczne, przy 

zachowaniu ciśnienia poniżej 3 ATA oraz odpowiedniego 

czasu trwania interwencji. Interwencje oceniające 

działanie tej metody u pacjentów z udarem mózgu różnią 

się zasadniczo co do swojej metodologii, co może być 

przyczyną uzyskiwania odmiennych rezultatów  

w badaniach. 

W przypadku stosowaniu HLT u dzieci  

z autyzmem, problemem może być niski stopień 

obiektywności testów mierzących rezultaty w kategoriach 

takich jak umiejętności społeczne i komunikacyjne, jak  

i częste współistnienie innych jednostek chorobowych  

u badanych pacjentów. 

Badania oceniające HLT jako terapię skierowaną 

do pacjentów ze stwardnieniem rozsianym nie wykazały 

pozytywnych, długotrwałych zmian. 

Analiza badań dotyczących terapii hiperbarycznej 

u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym ukazała 

całe spektrum problemów natury metodologicznej. 

Ponadto, Autorzy zwracają uwagę, że pomimo przesłanek 

received 80 therapy units for 7 days a week with the 

pressure of 1.5 ATA applied for 90 minutes [58]. The 

density of blood vessels was examined in the hippocampi 

with the use of diaminobenzidine (DAB). HBOT caused  

a significant increase in the density of blood vessels in the 

damaged hippocampi, which was related to a statistically 

significant improvement in the results obtained in the 

Morris water maze [58]. 

Other studies were based on an animal model 

used for global ischemic stroke [59]. The protocol of an 

intervention group involved the use of HBOT an hour after 

the occurrence of an ischemic episode.  

The results indicated a reduced quantity of dead 

neurons in the hippocampus regions in the intervention 

group [59]. It was demonstrated that the application of 

HBOT (3 ATA for 2 hours) an hour after a brain episode 

prevented death of a significant number of neurons in the 

cerebral cortex and CA1 region of the hippocampus.  

The study used Nissl staining 96 hours following 

a brain episode [59]. 

DISCUSSION 

The use of HBOT is considered safe if the 

pressure is maintenance below 3 ATA and a proper 

intervention time is allowed. Interventions assessing the 

effect of this method in stroke patients are fundamentally 

different regarding the methodology in use, which may be 

the reason for obtaining conflicting research results. 

In the case of HBOT application in children, the 

problem could rest in low level objectivity of result 

measuring tests in such categories as social and 

communication skills, as well as the frequent coexistence 

of other health conditions in the examined patients. 

Studies seeing HBOT as therapy addressed to 

multiple sclerosis patients did not demonstrate long-term 

positive changes. 

The analysis of studies concerned with 

hyperbaric therapy of patients with cerebral palsy 

revealed a whole spectrum of methodological issues. 

Moreover, the authors point out the fact that despite the 

reasons provided in scientific literature on HBOT efficacy, 

in the case of this condition, it is not possible to draw 

conclusions on the causality between the use of HBOT and 

an improvement in neuroimaging results, as well as other 

tests aimed at evaluating therapy results. 

The research conducted on animal models have 

expanded the knowledge on HBOT mechanisms, as well as 

revealed statistically significant correlations between 

positive changes detected with neuroimaging techniques 

and cognitive test results. 

CONCLUSIONS 

HBOT is a therapy inducing a broad spectrum of 

changes in the functioning of the nervous tissue that 

theoretically can be conducive to a health improvement in 

patients with conditions related to the nervous system. 

Before HBOT is implemented as a permanent 

element of therapeutic programmes of clinical centres 

there is a need to conduct a larger number of randomised 

studies on patients with nervous system diseases.  

It is important that the community of 

researchers undertaking research on patients with the use 

of hyperbaric chambers determine a protocol that 

contains instructions related to an intervention performed  
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istniejących w literaturze naukowej na temat skuteczności 

HTL w przypadku tej jednostki chorobowej, nie można 

wyciągać wniosków na temat przyczynowości pomiędzy 

zastosowaniem HTL a poprawą w wynikach badań 

neuroobrazowych oraz w innych testach mierzących 

skutki terapii. 

Badania przeprowadzone na modelach 

zwierzęcych poszerzyły wiedzę na temat mechanizmów 

działania HTL, jak i wykazały istotne statystycznie 

korelacje pomiędzy pozytywnymi zmianami wykrytymi  

w technikach neuroobrazowania a wynikami w testach 

poznawczych. 

WNIOSKI 

HTL jest terapią indukującą szerokie spektrum 

zmian w funkcjonowaniu tkanki nerwowej, które 

teoretycznie mogą służyć poprawie stanu zdrowia 

pacjentów z chorobami układu nerwowego. 

Przed wdrożeniem HTL jako stałego elementu 

programów terapeutycznych w ośrodkach klinicznych, 

istnieje potrzeba dokonania większej ilości badań 

randomizowanych na pacjentach ze schorzeniami układu 

nerwowego.  

Ważnym jest, aby społeczność badaczy 

zajmująca się prowadzeniem badań nad pacjentami  

z użyciem komór hiperbarycznych ustaliła protokół, który 

zawierałby instrukcje dotyczące przeprowadzania 

interwencji w pozorowanej grupie kontrolnej.  

on a sham therapy group.  
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URAZ CIŚNIENIOWY PŁUC U PŁETWONURKA A POSTĘPOWANIE ZESPOŁU RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO

PULMONARY BAROTRAUMA IN DIVERS VS PROCEDURES INITIATED BY EMERGENCY MEDICAL 

PERSONEL 

ÎÂÅÄÅÍÈÅ ÑÏÀÑÀÒÅËÜÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÊÎÌÀÍÄÛ Â ËÅÃÎ×ÍÎÉ ÁÀÐÎÒÐÀÂÌÅ 
Ó ÂÎÄÎËÀÇÎÂ

Martyna Krukowska, Katarzyna Jańczuk, Anna Ślifirczyk, Marta Kowalenko

Pope John Paul II Higher School of Education in Biała Podlaska, Medical Rescue Institute 
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Ratownictwa Medycznego 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Introduction: Pulmonary barotrauma consists in the damage of pulmonary tissues resulting from pressure differences in the body and the surroundings. 
Barotrauma may occur during diver's ascent with a held breath. 
Objective: Presentation of symptoms in divers performing dives at shallow depths. A detailed description of pulmonary barotrauma as a direct hazard to 
life. Rescue procedure in the case of an occurrence of pulmonary barotrauma, methods of prevention.   
Abridged description of the state of knowledge: Proper equipment preparation, systematic diving training, as well as systematic medical control aimed 
at conducting medical examinations with regard to staying under water, all constitute primary preventive measures. At the moment of an occurrence of 
pulmonary barotrauma in a diver it is necessary to perform first aid activities by qualified medical personnel and arrange for a quick transportation to the 
nearest hyperbaric centre.  
Summary: Commonly, pulmonary barotrauma concerns individuals diving at depths up to 10 metres. Pulmonary barotrauma is a state of danger to one's 
health and life. Proper procedures at the scene of an accident as well as quick transportation to a hyperbaric chamber increase the chance of one's 
recovery and may constitute the necessary condition during rescue activities. 
Keywords: pulmonary barotrauma, medical rescuer, arterial gas embolism (AGE), hyperbaric treatment. 

Wprowadzenie: Uraz ciśnieniowy płuc to uszkodzenie tkanek płuc wynikający z różnicy ciśnień ciała i otoczenia. Barotrauma może wystąpić podczas 
wynurzenie nurka z zatrzymanym oddechem. 
Cel pracy: Przedstawienie symptomatologii zaburzeń zdrowotnych u osób nurkujących na niewielkich głębokościach. Szczegółowym opis  barotraumy 
płuc, jako bezpośredni stan  zagrożenia życia. Postępowanie ratownicze w przypadku wystąpienia urazu ciśnieniowego płuc, profilaktyka.  
Skrócony opis stanu wiedzy: Właściwe przygotowanie sprzętu, systematyczne szkolenia nurkowe, oraz systematyczna kontrola lekarska skierowana na 
przeprowadzanie badań medycznych pod katem przebywania osób pod wodą stanowić może podstawowe środki profilaktyczne. W momencie wystąpienia 
urazu ciśnieniowego nurka, niezbędne okazuje się udzielenie pierwszej pomocy przez wykwalifikowany personel medyczny i szybki transport do 
najbliższego ośrodka hiperbarycznego.  
Podsumowanie: Uraz ciśnieniowy płuc dotyczy najczęściej osób nurkujących na niewielkich głębokościach do 10 metrów. Barotrauma płuc jest stanem 
zagrożenia zdrowia i życia. Właściwe postępowanie na miejscu zdarzenia i szybki transportu do komory hiperbarycznej zwiększa szansę powrotu do 
zdrowia i może stanowić warunek konieczny podczas ratowania życia. 
Słowa kluczowe: barotrauma płuc; ratownik medyczny; tętnicze zatory gazowe (AGE); leczenie hiperbaryczne. 

Введение: Легочная баротравма - это повреждение легочной ткани в результате перепада давления тела и окружающей среды. Баротравма 
может произойти во время всплытия водолаза с задержкой дыхания. 
Цель работы: Презентация симптоматики нарушения здоровья людей, ныряющих на небольшие глубины. Подробное описание легочной 
баротравмы в качестве прямого причинения тяжкого вреда здоровью. Поведение спасательной медицинской команды в случае легочной 
баротравмы,  профилактика. 
Краткое изложение базовых знаний: Основными профилактическими мерами могут являться правильная подготовка оборудования, 

систематическое обучение погружения под воду и систематическое медицинское наблюдение, направленное на проведение медицинских 
исследований пребывания людей под водой. Во время появления баротравмы водолаза, необходимо оказать квалифицированную медицинскую 
помощь и быстрого транспортировать больного в ближайшее гипербарическое учреждение. 
Резюме: Легочная баротравма часто касается водолазов, ныряющих на небольшие глубины до 10 метров. Легочная баротравма- это состояние, 
которое представляет опасность для здоровья и жизни. Поступая правильно на месте происшествия и быстрая транспортировка к барокамере 
увеличивает шансы на выздоровление и может быть необходимым условием при сохранении жизни. 
Ключевые слова: легочная баротравма, медработник, артериальная эмболия газа (AGE), гипербарическое лечение. 
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WSTĘP 

Wraz z postępem technicznym i stosowaniem 

bezpiecznego sprzętu nurkowego obserwowalnym stał 

się rozwój nurkowania rekreacyjnego. 

Słowo ,,barotrauma” pochodzi z języka 

greckiego, gdzie: „baro” oznacza  ciśnienie, a „trauma”- 

uraz. Uraz ciśnieniowy może wystąpić przy pojawieniu się  

różnic ciśnienia wewnątrz przestrzeni powietrznych  

w organizmie płetwonurka a środowiskiem otaczającym 

czyli wodą. Przyczyną niewyrównania ciśnień mogą być: 

technika wynurzania, problemy ze sprzętem nurkowym, 

panika, brawura, nabyte lub wrodzone obszary 

zaburzonej wentylacji, infekcja, choroby górnych dróg 

oddechowych, obecność ciała obcego, polipy nosa i zatok 

przynosowych, skrzywienie przegrody nosowej, skurcz 

żołądka i inne. 

Celem pracy jest przedstawienie 

symptomatologii zaburzeń zdrowotnych u osób 

nurkujących na niewielkich głębokościach oraz 

postępowanie zespołu ratownictwa. Szczegółowym 

opisem objęto obrażenia ciśnieniowe płuc, które mogą 

doprowadzić do bezpośredniego zagrożenia zdrowia  

i życia.  

URAZ CIŚNIENIOWY PŁUC

Pierwszy przypadek urazu ciśnieniowego 

zanotowano w 1843 roku podczas prac podwodnych przy 

wraku okrętu „Royal George” [1].  

Do czynników sprzyjających powstaniu urazu 

ciśnieniowego płuc predysponują następujące choroby: 

astma, przebyte samoistne odmy opłucnowe, cysty, 

sarkoidoza, zrosty opłucnowe, zwłóknienie tkanki 

płucnej, ostre i przewlekłe infekcje a także inne choroby  

i urazy płuc. Najczęściej jednak przyczyną urazu jest 

zatrzymanie oddechu w czasie wynurzania się, dzieje się 

tak z różnych względów, np: wyczerpanie powietrza  

w butli nurkowej, awaria automatu, zgubienie pasa 

balastowego i wyrzucenie płetwonurka na powierzchnię 

wody, skurcz krtani w wyniku paniki pod wodą, lub  

niekontrolowane zbyt szybkie wynurzenie się. Przyczyną 

może być także brawura, ignorancja lub zapomnienie,  

a u niedoświadczonych brak podstawowych umiejętności 

[2]. 

PATOMECHANIZM URAZU CIŚNIENIO-

WEGO PŁUC

Różnica ciśnienia wokół nurka a tym wewnątrz 

płuc po osiągnięciu wartości 60-80 cm H2O powoduje 

uszkodzenie miąższu płucnego, który jest zbyt delikatny 

w efekcie prowadzi to do uszkodzenia ściany pęcherzyka 

płucnego. Zjawisko takie ma miejsce przy wyrzuceniu 

płetwonurka nawet z niewielkiej głębokości.  

W literaturze opisane są przypadki urazu 

ciśnieniowego płuc przy wynurzeniu z 1,1 m. Czas 

nurkowania nie odgrywa szczególnej roli przy 

powstawaniu barotraumy, ale zazwyczaj są to niewielkie 

głębokości do 10 m [3]. 

Częstość wystąpienia barotraumy płuc jest 

zależna od głębokości i objętości płuc. Jeśli nurek po 

wykonaniu wdechu z aparatu nurkowego, zatrzyma 

oddech blisko wartości całkowitej pojemności płuc, to 

wynurzenie z jednego metra jest juz niebezpieczne gdyż  

INTRODUCTION

Recreational diving develops along with the 

technical progress and utilisation of safe diving 

equipment. 

The word "barotrauma" is derived from Greek, 

where: "baro" stands for pressure. Barotrauma may occur 

due to pressure differences inside air spaces in a diver's 

organism and the ambient environment, i.e. water. The 

reason for the failure to balance the pressure may consist 

in the following: the ascending technique, problems with 

diving equipment, panic, bravado, acquired or congenital 

areas of impaired ventilation, infection, diseases of upper 

respiratory tract, presence of a foreign body, polyps in the 

nose or paranasal sinuses, nasal septum curvature, 

stomach contraction and other. 

The objective of the work is to present the 

symptomatology of health disorders in individuals diving 

at shallow depths and the procedures initiated by medical 

personnel. The authors provide a detailed description of 

pulmonary barotrauma, which may lead to a direct 

endangerment of one's health and life.  

PULMONARY BAROTRAUMA

The first case of pulmonary barotrauma was 

noted in 1843 during underwater works conducted at the 

"Royal George" wreck [1].  

The factors conducive to an occurrence of 

pulmonary barotrauma predispose the following 

conditions: asthma, past idiopathic pneumothorax, cysts, 

sarcoidosis, pleural adhesions, fibrosis of pulmonary 

tissue, acute and chronic infections, and other pulmonary 

diseases and traumas. However, the most common cause 

of the trauma consists in a held breath during ascent due 

to various reasons, e.g. air exhaustion in the diving 

cylinder, rebreather failure, loss of a ballast belt, diver 

being rapidly brought to the surface, larynx contraction 

due to panic under water, or uncontrolled and too rapid 

an ascent. Moreover, the reason can be the diver's 

bravado, ignorance, forgetting or, in unexperienced 

divers, lack of primary skills [2]. 

PULMONARY BAROTRAUMA PATHO-

MECHANISM

The difference of pressures around the diver and 

inside his/her lungs after reaching the value of 60-80 cm 

H2O causes damage to pulmonary parenchyma, which is 

too delicate, and as a result leads to lesions in the walls of 

pulmonary alveoli. Such a phenomenon is observable 

when a diver is tossed to the surface even from a small 

depth. Literature describes cases of pulmonary 

barotrauma at the ascent from the depth of 1.1 m. 

Time of diving does not play a significant role in 

an occurrence of barotrauma, whereas the depths are 

usually rather small, up to 10 m [3]. 

The incidence of pulmonary barotrauma 

depends on the depth and pulmonary capacity. If upon 

drawing the air from the diving apparatus the diver will 

hold the breath close to his/her total pulmonary capacity, 

the ascent from one metre is already dangerous, as it may 

lead to an occurrence of barotrauma. Rupture of the wall 

of a pulmonary alveolus is accompanied by rupture of the 

surrounding blood vessels. 
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może doprowadzić do urazu ciśnieniowego. Pęknięcie 

ściany pęcherzyka płucnego towarzyszy rozerwanie 

oplatających go naczyń krwionośnych. Uszkodzone 

pęcherzyki płucne zostają zalewane przez wynaczynioną 

krew, przez co stają się niezdolne do dalszej pracy tworzy 

się w nich niedodma.  

Zdrowe pęcherzyki płucne zostają uciskane 

przez te uszkodzone oraz przez krew znajdującą się  

w przestrzeniach międzypęcherzykowych. Jednocześnie 

w płucach wzrasta ciśnienie, do naczyń włosowatych 

żylnych dostaje się powietrze pęcherzykowe wraz  

z krwią, które w wyniku krążenia dostaje się do lewej 

komory.  

Następnie krew bogata w pęcherzyki powietrzne 

poprzez aortę dociera do naczyń mózgowych, rzadziej do 

naczyń wieńcowych serca, tworząc tętnicze zatory 

gazowe (AGE- ang. arterial gas emboli)[4]. 

Gdy uszkadzane są pęcherzyki płucne leżące 

podopłucnowo może dojść do uszkodzenia błony 

opłucnowej. Powietrze, które się tam dostanie spowoduje 

odmę opłucnową. W inne sytuacji, gdy pęcherzyki płucne 

leżą blisko głównych oskrzeli powietrze przemieszczając 

się wzdłuż nich przedostanie się do śródpiersia powoduje 

odmę śródpiersiową. Dalsza podróż powietrza w górę 

klatki piersiowej i szyi stworzy odmę podskórną w tej 

części ciała [2,5,6].

Objawy i powikłania  

Przebieg urazu ciśnieniowego płuc może być 

różnorodny, w większości przypadków objawy występują 

do pół godziny po nurkowaniu, zdarza się, że występuje  

początkowo okres bezobjawowy po czym wyostrza się  

i prowadzi do utraty przytomności i szybkiego zgonu. 

Często występuje utrata przytomności już w wodzie. 

Jeśli doszło do porozdzierania miąższu 

płucnego, a uszkodzone struktury są liczne możemy 

spodziewać się następujących objawów: kaszel, 

odkrztuszanie podbarwionej krwią plwociny, 

krwioplucie, spłycony oddech, ból podczas oddychania, 

duszność a także sinica. Rozległe uszkodzenie struktur 

płuc może doprowadzić do ciężkiej niewydolności 

oddechowej a w rezultacie do zgonu [2]. 

Gdy uszkodzeniu ulegną pęcherzyki płucne 

umiejscowione blisko głównych oskrzeli wędrujące 

powietrze może stworzyć odmę śródpiersia, która 

przebiega często bezobjawowo. Zdarza się również, że 

powietrze powędruje do jamy brzusznej lub worka 

osierdziowego, co spowoduje zaburzenia w pracy serca. 

Masywna odma śródpiersia wywiera intensywny wpływ 

na serce i duże naczynia krwionośne, w rezultacie 

objawia się: bólem w klatce piersiowej, skróceniem 

oddechu, uciskiem za mostkiem, uczuciem ciała obcego  

w gardle, bólem podczas połykania, chrypką. Przy 

osłuchiwaniu okolicy przedsercowej występuje 

trzeszczenie lub chrupanie [4]. 

Wędrujące powietrze w górę klatki piersiowej 

stworzy odmę podskórną, która charakteryzuje się: 

trzeszczeniem przy ucisku, zniekształceniem szyi, 

asymetrią okolic nadobojczykowych.  

Przy rozrywaniu pęcherzyków płucnych może 

dojść do rozerwania opłucnowej. W takiej sytuacji 

powstanie odma opłucnowa a płuco ulegnie zapadnięciu. 

Sporadycznie zdarza się, że uszkodzone płuco 

wytworzy zastawkę, która będzie umożliwiać ruch 

powietrza tylko w jedną stronę, każdy wdech będzie 

powodował dopełnianie się odmy powietrzem. 

The damaged pulmonary alveoli are flooded by 

extravasated blood causing them to be no longer capable 

of performing their function and leading to atelectasis. 

Healthy pulmonary alveoli are pressed by the damaged 

ones and the blood found in intralveolar spaces. At the 

same time the pressure in the lungs increases, the 

alveolar air reaches capillary vessels in the blood, and as  

a result of circulation enters the left ventricle. Next, the 

blood rich in air bubbles reaches cerebral vessels through 

the aorta, rarer the coronary vessels, thus creating 

arterial gas emboli (AGE)[4]. 

In the case of damage to the alveoli located in 

the pleural area there exists a possibility of damaging the 

pleura. The air that gets there will cause pneumothorax. 

Whereas in a situation when pulmonary alveoli are 

situated close to the main bronchi, the air moving along 

them will filter through the mediastinum thus causing 

pneumomediastium. Further travel of the air upwards the 

chest and neck will lead to subcutaneous emphysema in 

this part of the body [2,5,6].

Symptoms and complications  

Pulmonary barotrauma may take various 

courses, however in the majority of cases the symptoms 

occur up to half an hour following diving completion, 

although it may also happen that initially a symptomless 

period will take place followed by loss of consciousness 

and rapid death. Quite often the loss of consciousness 

occurs already in water. 

In the event of rupture of the pulmonary 

parenchyma, and multiplicity of damaged structures we 

can expect the following symptoms: cough, coughing up of 

blood-coloured sputum, hemoptysis, shallow breath, pain 

during breathing, dyspnea, as well as cyanosis. Vast 

damage of lung structures may lead to severe respiratory 

failure, and as a result to death [2]. 

In the situation of damage to pulmonary alveoli 

located in the proximity of the main bronchi, the air can 

cause pneumomediastium, which is often symptomless. 

Moreover, it also occasionally happens that the air travels 

to the abdominal cavity or pericardial sac, thus leading to 

cardiac disorders. Massive pneumomediastium exerts an 

intensive impact on the heart and large blood vessels, and 

in consequence is manifested as: pain in the chest, 

shortened breath, constriction in the sternum area, 

foreign-body sensation in the throat, pain while 

swallowing, hoarseness. The auscultation of the 

precordial area confirms crepitation or crackling noises 

[4]. 

The air moving upwards the chest creates 

subcutaneous emphysema characterised by: crepitation 

under pressure, neck distortion, asymmetry of the 

supraclavicular area.  

Tearing of pulmonary alveoli may lead to the 

rupture of the pleura. In such a case we wiill observe an 

occurrence of pneumothorax and expect the lung to 

collapse. 

Occasionally, the damaged lung will create  

a valve enabling air movement only in one direction, with 

each breath causing the emphysema to be completed with 

air. The mechanism of ventilation emphysema causes that 

the pressure inside the chest increases and the heart and 

large vessels are moved onto the healthy lung thus 

pressing it.  

Such an emphysema requires immediate 

decompression, otherwise will lead to death. The  
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Mechanizm odmy wentylowej sprawia, że ciśnienie 

wewnątrz klatki piersiowej się zwiększa, a serce i duże 

naczynia przemieszczają się na zdrowe płuco 

jednocześnie je uciskając. Taka odma wymaga 

natychmiastowego odbarczenia gdyż w przeciwnym 

wypadku doprowadzi do zgonu. Wśród objawów 

występują: krótki ostry ból w chwili pękania opłucnej, 

skrócony i przyspieszony oddech, asymetria klatki 

piersiowej, silna, natychmiastowo narastająca duszność  

i przyspieszone tętno. Badanie opukowe daje odgłos 

bębenkowy, a przy osłuchiwaniu płuc brak jest szmerów 

oddechowych [3,6].

Najbardziej dramatyczną postacią urazu 

ciśnieniowego płuc są tętnicze zatory powietrzne (AGE). 

Tworzą się one w momencie rozrywania pęcherzyków 

płucnych, kiedy to powietrze zostaje wtłoczone do układu 

krwionośnego. Pęcherzyki powietrzne najczęściej trafiają 

do  mózgu, gdzie zaburzają odpowiednie funkcjonowanie 

tego narządu poprzez zamykanie drożności naczyń

krwionośnych [4]. 

W wyniku tętniczych zatorów powietrznych 

powstają zmiany w krążeniu systemowym i mózgowym. 

Występuje wzrost ciśnienia tętniczego krwi, pobudzony 

pień mózgowy uwalnia wazopresynę do krwi.  

W przekrwionym mózgowiu dochodzi do zniesienia 

autoregulacji perfuzji, objętość krwi wzrasta. Komórki 

nabłonkowe tętnic ulegają uszkodzeniu przez zatorowe 

pęcherzyki powietrza, uwolniona zostaje kinina 

powodująca zwiększenie przepuszczalności naczyń 

krwionośnych. W przebiegu licznych procesów dochodzi 

do przerwania bariery krew-mózg, rozwija się obrzęk 

mózgowia. 

Właściwe objawy zatorów tętniczych często 

poprzedzone są napadem drgawek lub zatrzymaniem 

oddechu i krążenie w przebiegu zamknięcia dużych 

naczyń tętniczych przez pęcherzyki powietrza. Drgawki 

są wynikiem niedotlenienia kory mózgowej lub 

mechanicznego ucisku. Na zatory w półkulach wskazuje 

porażenie połowicze, afazja i jednostronna ślepota. 

Natomiast obustronna ślepota wskazuje na ulokowanie 

się zatorów w tylnej jamie czaszki. Niedotlenie pnia 

mózgu objawia się zatrzymaniem oddychania i krążenia. 

Objawy zatorów powietrznych w mózgu to ból 

głowy, utrata przytomności, drgawki, apatia, otępienie, 

splątanie, drętwienie lub mrowienie, niedowład, 

porażenie mięśni, zaburzenia słuchu, mowy i wzroku, 

zaburzenie koordynacji ruchowej i równowagi, porażenie 

układu oddechowego i układu krążenia, a także zgon [4]. 

Objawy zatorów powietrznych umiejscowionych 

w naczyniach wieńcowych serca to ból w klatce 

piersiowej zamostkowy promieniujący do szyi, karku, 

żuchwy lub lewej kończyny, szybkie słabo wyczuwalne 

tętno, spadek ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia rytmu 

serca, objawy wstrząsu kardiogennego, zatrzymanie 

pracy serca. 

Zatory mogą lokować się także w innych 

częściach organizmu, ale nie tworzą wtedy 

bezpośredniego zagrożenia życia. Ulokowane w skórze 

dają marmurkowaty jej wygląd z białymi  

i sinoczerwonymi plamami [2]. 

Poniżej przedstawione zostały czynniki 

predysponujące nurka do wystąpienia ostrego rozdęcia 

płuc:  

- używanie aparatu do nurkowania: 

- duża prędkość wynurzania; 

- brak wydechu podczas wynurzania (panika, brak 

czynnika oddechowego, problem ze sprzętem); 

- po wynurzeniu wystąpił kaszel i krwioplucie. 

symptoms include: short acute pain at the moment of 

rupture of the pleura, shortened and accelerated breath, 

chest asymmetry, strong and instantly increasing dyspnea 

and accelerated heartbeat. Percussion examination 

confirms a tympanitic sound, whereas auscultation of the 

lungs indicates absence of rales [3,6].

The most dramatic form of pulmonary 

barotrauma consists in arterial gas emboli (AGE). They 

are created at the moment of rupture of pulmonary 

alveoli, when the air is pumped into the circulatory 

system. Air bubbles commonly reach the  brain causing 

impairment in their functions by blocking blood vessels 

[4]. 

The result of arterial gas emboli are changes in 

systemic and cerebral circulation. It is accompanied by an 

increase in the arterial blood pressure, with the brain 

stem releasing vasopressin into the blood. The plethoric 

brain stem leads to inhibited autoregulation of perfusion 

and the blood volume increases. The epithelial cells of 

arteries are damaged by embolic air bubbles and kinin is 

released causing an increased permeability of blood 

vessels. The occurring numerous processes cause  

a rupture in the blood-brain barrier leading to the 

development of cerebral oedema. 

The proper symptoms of arterial gas emboli are 

often preceded by a seizure or cardiopulmonary arrest 

due to the closure of large arterial vessels by air bubbles. 

Convulsions are the effect of hypoxia in the cerebral 

cortex or mechanical compression. Emboli in the 

hemispheres are indicated by hemiplegia, aphasia and 

unilateral blindness. Bilateral blindness, on the other 

hand, indicates emboli location in the rear cavity of the 

skull. Hypoxia of the brain stem manifests itself in 

cardiopulmonary arrest. 

The symptoms of gas emboli in the brain include 

headache, loss of consciousness, convulsions, apathy, 

torpidity, confusion, numbness or tingles, paresis, muscle 

paralysis, impairment of hearing, speech and sight, motor 

coordination, paralysis of the respiratory and circulatory 

system, as well as death [4]. 

The symptoms related to gas emboli located in 

coronary vessels include pain in the chest radiating to the 

neck, mandible or the left limb, fast and barely detectable 

pulse, decrease in arterial blood pressure, arrhythmia, 

symptoms of cardiogenic shock, cardiac arrest. 

Emboli may also be situated in other parts of the 

body, however in that case they do not pose an immediate 

threat to life. When located in the skin they are 

manifested in its marbled appearance with white and 

livid-reddish patches [2]. 

Below we present the list of factors predisposing 

a diver to an occurrence of acute pulmonary 

adenomatosis:  

- using diving apparatus; 

- rapid ascent; 

- lack of exhalation during ascent (panic, absence of 

breathing mix, problems with equipment); 

- cough and hemoptysis after ascent. 

The gas used during diving is kept in a cylinder 

under high pressure. The task of the apparatus is to 

ensure variable adjustment of the pressure of the 

breathing mix, i.e. the closer to the surface the lower the 

pressure, the deeper the higher the pressure, however 

always the same as that occurring around the diver. 

Following this principle the pressure inside the lungs and 

outside the chest should be equal.  

Should a diver perform an ascent without an 

exhalation or with incomplete exhalations a difference in  
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Gaz używany do nurkowania, znajduje się  

w butli pod wysokim ciśnieniem. Zadaniem automatu jest 

płynne regulowanie ciśnienia podawanej mieszaniny 

oddechowej, im bliżej powierzchni tym niższe ciśnienie 

(podawanego czynnika oddechowego), im głębiej tym 

wyższe, ale takie same jak ciśnienie panujące wokół 

nurka. Według tej zasady ciśnienie wewnątrz płuc  

i ciśnienie na zewnątrz klatki piersiowej powinny być 

sobie równe. Jeśli nurek wynurzył się nie robiąc wydechu 

lub robiąc niepełne wydechy, dojdzie do wystąpienia 

różnicy ciśnienia panującego wewnątrz płuc a tego 

otaczającego w wodzie. Wokół nurka panuje teraz niższe 

ciśnienie od tego, które ma w płucach.  

Różnica ciśnień powoduje rozrywanie 

pęcherzyków płucnych. Pojawiający się kaszel „próbuje” 

oczyścić płuca ze strzępków poszarpanych pęcherzyków 

płucnych (traktuje je jako ciało obce). Następstwem tego 

jest pojawiająca się krew w ślinie. Odpluwana wydzielina 

jest intensywnie czerwona i spieniona (powietrze  

z porozrywanych pęcherzyków). Aby podejrzewać 

barotraumę płuc objawy muszą po sobie następować  

w wyżej opisanej kolejności. Najczęściej występują 

natychmiast lub w czasie do 30 min po nurkowaniu [7].  

PIERWSZA POMOC I POSTĘPOWANIE 

ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

W przypadku wystąpienia objawów urazu 

ciśnieniowego płuc należy:, wezwać pogotowie  

i zorganizować transport poszkodowanego do komory 

dekompresyjnej, gdyż początkowo łagodne objawy mogą 

ustąpić samoistnie lub gwałtownie się nasilić powodując 

zagrożenie życia. W każdym przypadku należy brać pod 

uwagę możliwość występowania zatorów powietrznych, 

które skutecznie leczyć można jedynie w komorze 

dekompresyjnej [8]. 

Podczas zbierania wywiadu SAMPLE należy 

ustalić: S – (sings/symptoms) – objawy, A – (allergies) –

alergie, M – (medicines) –medykamenty/przyjmowane 

leki, P – (past medical history) –przebyte choroby, L –

 (lunch) – ostatni posiłek, E – (events preceding) – 

ewentualnie co się stało? [9]. 

Istotne jest dokonanie badania ITLS 

(International Trauma Life Support) przez ratowników 

medycznych. Szybkie badanie urazowe: Badanie głowy  

i szyi (duże obrażenia twarzy, siniaki, obrzęk, rany 

penetrujące, rozedma podskórna), (poszerzenie żył 

szyjnych, przesunięcie tchawicy?); Badanie klatki 

piersiowej (asymetria, stłuczenia, rany penetrujące, ruchy 

paradoksalne, niestabilność, trzeszczenia); Szmery 

oddechowe (obecne, symetryczne, jeśli niesymetryczne-

opukać);Tony serca; Brzuch (siniaki, rany 

penetrujące/wytrzewienie, tkliwość, napięcie, 

zwiększenie obwodu brzucha); Miednica (tkliwość, 

niestabilność, trzeszczenia); Kończyny dolne i górne 

(obrzęk, zniekształcenie, niestabilność, motoryka, czucie). 

Przenieść poszkodowanego na sztywne nosze 

ortopedyczne zbadać plecy i pośladki (rany penetrujące, 

zniekształcenia, obrzęk okolicy krzyżowej). Jeśli sytuacja 

jest krytyczna przenieść chorego do karetki i tam 

dokończyć badanie podstawowe [9]. 

Konieczne jest także zbadanie nerwów 

czaszkowych i obwodowych w których stwierdzamy, czy 

chory: widzi, słyszy,  ma równe szpary powiekowe, ma 

opadającą powiekę, ma zeza, ma oczopląs, ma źrenice 

symetryczne, ma trudności w mówieniu, połykaniu, ma  

the pressure inside the lungs and ambient pressure will 

occur. The pressure around the diver is lower than that in 

the lungs. Pressure difference will cause rupture of 

pulmonary alveoli. The occurring cough "tries" to clean 

the lungs of the shred alveoli (treating them as foreign 

bodies).  

The consequence is blood appearing in the 

saliva. The secretion has an intense red colour and is 

foamy (the air from ruptured alveoli). In order to suspect 

pulmonary barotrauma the symptoms need to occur in 

the abovementioned order. Commonly, they occur 

immediately or within 30 minutes upon diving 

completion [7]. 

FIRST AID ACTIVITIES AND PROCEDURES 

INITIATED BY EMERGENCY MEDICAL TEAMS

In the case of an occurrence of pulmonary 

barotrauma symptoms it is required to call for an 

ambulance and arrange victim transportation to  

a decompression chamber, as initially mild symptoms 

may either naturally recede or rapidly escalate thus 

constituting a threat to life. Each time it is necessary to 

consider the possibility of appearance of gas emboli, 

which can be efficiently treated only in a decompression 

chamber [8]. 

In the collection of SAMPLE interview it is 

required to establish the following: S – sings/symptoms, 

A –allergies, M – medicines –, P – past medical history,  

L – lunch – , E –events preceding[9]. 

It is significant that ITLS examinations 

(International Trauma Life Support) are performed by 

medical rescuers. A quick trauma examination includes: 

Examination of the head and neck (large injuries to the 

face, bruises, swelling, penetrating wounds, subcutaneous 

emphysema, widening of jugular veins, trachea 

dislocation); Examination of the chest (asymmetry, 

bruises, penetrating wounds, paradoxal movements, 

instability, crepitation); Rales (present, symmetrical, if 

asymmetrical - perform percussion); Heart sounds; 

Abdomen (bruises, penetrating wounds/gastroschisis); 

Pelvis (sensitivity, instability, crepitation); Lower and 

upper extremities (swelling, distortion, instability, motor 

activity, sensation). Move the victim onto a stiff 

orthopaedic stretcher, examine the back and buttocks 

(penetrating wounds, distortions, swelling in the sacral 

area). If the situation is critical the patient should be 

moved into the ambulance for the purpose of completing 

basic examination [9]. 

Moreover, it is necessary to perform 

examination of cranial and peripheral nerves allowing to 

confirm whether the patient: sees, hears, has symmetrical 

palpebral fissures, presents a squint, nystagmus, 

symmetrical pupils, difficulties in speaking, swallowing, 

presents facial movements, coordinated movements 

(finger-nose test), and also whether the patient is able to 

move the head, raise shoulders, move limbs, has 

preserved sensation. 

Oxygen has a favourable effect in the occurrence 

of gas emboli, that is why its administration should be 

initiated as soon as possible. The optimal variant consists 

in providing it at the surface immediately after extracting 

the victim and continuation during the transport to the 

decompression chamber as well as during compression 

and decompression. The advantages of utilising oxygen 

therapy include: improvement in the oxygenation of  
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mimikę twarzy, czy ma zborne ruchy (próba palec-nos)  

a także czy może: ruszać głową, unosić ramiona, poruszać 

kończynami, ma zachowane czucie. 

Tlen posiada dobroczynne działanie w sytuacji 

wystąpienia zatorów gazowych, dlatego jego podawanie 

należy rozpocząć najszybciej jak to możliwe. Optymalnym 

wariantem jest podawanie go na powierzchni tuż po 

wyciągnięciu poszkodowanego z wody a kontynuacja 

podczas transportu do komory ciśnieniowej i w trakcie 

sprężania i rozprężania. Korzyści płynące z zastosowania 

tlenoterapii to: poprawa utlenowania uszkodzonych 

tkanek; zwiększone wydalanie z organizmu gazów np. 

powietrza; zmniejszanie rozmiarów pęcherzyków 

wcześniej powstałych; zapobieganie powstawania 

zatorów żylnych [7]. 

Obecność zatorów powietrznych powoduje 

wzrost przepuszczalności naczyń krwionośnych w skutek, 

czego dochodzi do ucieczki wody i osocza poza naczynia, 

przez co zmniejsza się objętość krwi. Zwiększenie 

gęstości krwi prowadzi do zaburzeń w mikrokrążeniu, 

dlatego też konieczne jest zastosowanie płynów. Celem 

takiego leczenia jest przywrócenie właściwej objętości 

osocza, poprawa ukrwienia tkanek, unikanie hipotensji, 

zapobieganie zlepiania się komórek krwi. W tym celu 

przetacza się powoli 500 ml Dekstranu, 1000 ml 0,9% 

NaCl lub płyn wieloelektrolitowy PWE. Należy 

kontrolować ilość dostarczanych płynów, aby ich nadmiar 

nie przeciążył układu krążenia oraz nie doprowadził do 

obrzęku płuc i mózgu [10].  

Podaż leku uspokajającego: Relanium w dawce 

1-2 mg w dawkach frakcjonowanych do 10mg i.v. 

powoduje: uspokojenie chorego, ustąpienie drgawek, 

zmniejszenie  wrażliwości na hiperbaryczny tlen, 

zmniejszenie zawrotów głowy, wymiotów i nudności.  

Podaż leku przeciwkaszlowego Codeinum 

hydrochloricum, Thiocodin lub Droperidolu (iniekcja) 

powoduje zniesienie odruchu kaszlowego, przez co 

zmniejsza obszar uszkodzenia tkanek szczególnie tkanki 

płucnej przez co wpływa na zmniejszenie się liczby 

zatorów powietrznych. 

Podaż Lignocainum hydrochloricum, który jest 

lekiem znieczulającym miejscowo i antyarytmicznym. 

Aktywność farmakologiczna tego leku polega na 

hamowaniu powstawania i przewodzenia bodźców we 

włóknach nerwowych oraz w układzie bodźco-

przewodzącym serca. Lek posiada zdolność blokowania 

kanałów sodowych na powierzchni komórek nerwowych. 

Po podaniu dożylnym lek zapobiega wzrostowi ciśnienia 

śródczaszkowego. . Podajemy we wlewie kropelkowym  

w dawce od 200 do 500 mg (nie więcej niż 3-4 mg/kg 

ciężaru ciała). 

Podaż leku Furosemid w dawce 20-40 mg gdyż 

zatory gazowe powodują powstanie obrzęku mózgu. 

Furosemid jest  preparatem z grupy leków moczopędnych 

pętlowych (posiada punkty uchwytu w obrębie pętli 

nefronu). Nasila wydalanie kationów sodowych (Na+) 

poprzez zahamowanie resorpcji zwrotnej chlorku sodu 

głównie w ramieniu wstępującym pętli nefronu.  

Poza jonami sodowymi, furosemid zwiększa 

wydalanie jonów: wapniowego, magnezowego, 

potasowego, chlorkowego i fosforanowego. Ponadto 

przez zmniejszenie objętości krwi obniża ciśnienie 

tętnicze. Jednocześnie osłabia reakcję mięśni gładkich 

naczyń na bodźce wywołujące skurcz [10]. 

W razie konieczności należy wykonać czynności 

resuscytacyjne. Według wytycznych Europejskiej Rady 

Resuscytacji z 2010 roku u osoby dorosłej stosunek 

uciśnięć do oddechów wykonujemy w sekwencji 30  

damaged tissues; increased gas excretion from the 

organism, e.g. air; reduction of the size of previously 

formed bubbles; prevention of venous emboli [7]. 

The presence of gas emboli results in an increase 

in the permeability of blood vessels due to which water 

and plasma escape outside the vessels thus reducing the 

blood volume. An increase in blood density leads to 

disturbances in microcirculation, hence it is necessary to 

administer fluids. The objective of such treatment is 

restoration of proper volume of blood plasma, 

improvement of the blood flow in tissues, avoidance of 

hypotension, prevention of coglutination of blood cells. 

For this purpose the patients receive a slow transfusion of 

500 ml Dextran, 1000 ml 0.9% NaCl or multielectrolyte 

fluid PWE. It is required to control the quantity of 

administered fluids in order not to overburden the 

circulatory system and induce pulmonary and cerebral 

oedema.  

Administration of tranquillizers: 1-2 mg 

Relanium in doses fractioned to 10 mg i.v. causes: 

sedation of the patient, recession of convulsions, 

reduction of sensitivity to hyperbaric oxygen, reduction of 

vertigo, vomiting and nausea.  

Administration of antitussive medicines –

Codeinum hydrochloricum, Thiocodin or Droperidol 

(injection) causes absence of the coughing reflex and thus 

reduction of the tissue damage area, particularly the 

pulmonary tissue, which has an effect on a reduced 

number of gas emboli. 

Administration of Lignocainum hydrochloricum, 

i.e. a local anaesthetic and an antiarrhythmic drug. The 

pharmacological activity of this medicine consists in an 

inhibition of stimuli formation and conduction in nerve 

fibres and in the cardiac conduction system.  The drug has 

the capability of blocking sodium channels on the surface 

of nerve cells. Upon intravenous administration, it 

prevents the increase of intracranial pressure. It is 

administrated through a drip infusion in the dose ranging 

between 200 and 500 mg (not more than 3-4 mg/kg body 

mass). 

The administration of 20-40 mg Furosemide due 

to cerebral oedema caused by gas emboli. Furosemide is  

a preparation belonging to loop diuretics (with anchor 

points within the nephron loop). It intensifies excretion of 

sodium cations (Na+) through the inhibition of reversed 

sodium chloride resorption mainly in the limb of the 

nephron loop. Besides sodium ions, furosemide increases 

excretion of the ions of: calcium, magnesium, potassium, 

chloride and phosphate. Moreover, though the reduction 

in the blood volume it reduced arterial pressure. At the 

same time it weakens the reaction of the vessels located 

in smooth muscles to contraction evoking stimuli [10]. 

If necessary, it is required to initiate 

resuscitation. According to the guidelines of European 

Resuscitation Council of 2010, the ratio of compressions 

to inhalations amounts with regard to an adult person is 

defined as 30 compressions and two inhalations with 

synchronous massage. We begin with restoring patency of 

the respiratory tract, and if it fails proceed to perform 

chest compressions [11]. 

Pulmonary barotrauma most commonly occurs 

during diving with a breathing apparatus. Quite often, the 

person calling for help, a fellow diver, knows that medical 

recompression constitutes ultimate treatment.  

Transport of a patient with pulmonary 

barotrauma should be as quick as possible, it is advisable 

to use a helicopter. 

During transport it is necessary to control 
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uciśnięć do dwóch oddechów przy masażu 

synchronicznym. Rozpoczynamy od udrożnienia dróg 

oddechowych jeśli to nie przynosi efektów prowadzimy 

masaż klatki piersiowej [11]. 

Uraz ciśnieniowy płuc może wystąpić najczęściej 

podczas nurkowania w aparacie oddechowym. Często 

osoba wzywająca pomoc przeważnie kolega płetwonurek 

jest zorientowany, że ostatecznym leczeniem jest 

rekompresja lecznicza. Transport chorego z barotraumą 

płuc powinien być jak najszybszy, uzasadnione jest użycie 

śmigłowca. 

Podczas transportu należy kontrolować oddech  

i krążenie, zabezpieczyć drożność dróg oddechowych, 

dokonywać tlenoterapii 100% tlenem. Chory powinien 

znajdować się w pozycji leżącej na lewym boku, należy 

ograniczyć podawanie czegokolwiek doustnie, nie 

podawać leków przeciwbólowych, wskazane przetaczanie 

płynów celem niedopuszczenia do odwodnienia  

i wstrząsu. Wskazane jest aby wraz z chorym 

płetwonurkiem przekazać jego sprzęt nurkowy [11]. 

W obrażeniach ciśnieniowych płuc pęcherzyki 

gazu do układu naczyniowego dostają się przez naczynia 

krwionośne, które wcześniej zostały uszkodzone. Zatory 

gazowe dają najczęściej objawy ze strony mózgu i serca. 

Do leczenia zatorów gazowych stosuje się dekompresję 

leczniczą, która wspomagana jest leczeniem 

farmakologicznym. Każdy z elementów leczenia zatorów 

gazowych ma decydujący wpływ na skuteczność, 

rokowanie i możliwe wystąpienie trwałych uszkodzeń 

organizmu. 

Rekompresja lecznicza jest najszybszym 

sposobem usunięcia pęcherzyków gazowych przez: 

zdecydowane zmniejszenie wielkości pęcherzyków; 

przyspieszone ich rozpuszczanie; lepsze utlenowanie 

tkanek; zapobieganie powiększania się pęcherzyków przy 

powolnym rozprężaniu. 

Do leczenia zatorów powietrznych 

wykorzystywane są schematy z tabel leczniczych U.S. 

Navy. Podstawową zasada używania tych tabel jest 

gwałtowne sprężenie do 6 atmosfer w czasie 1 minuty, 

pozwala to na błyskawiczne zmniejszenie pęcherzyków 

do takich rozmiarów, kiedy nie dają objawów. Szybkie 

sprężenie i natychmiastowe podanie tlenu poprawiają 

znacznie utlenowanie tkanek i zmniejszenie zatorów.  

Rezultat   leczenia  zależy od czasu   zaistnienia   zatorów  

i momentu rozpoczęcia leczenia w komorze

dekompresyjnej. Im wcześniej rozpoczęte leczenie 

rekompresją tym wyższa skuteczność.  

U chorych z zatorami powietrznymi, u których 

podjęto leczeni w komorze wystąpiła znaczna poprawa 

neurologiczna. Leczenie tlenem hiperbarycznym  

w przypadku zatorów w mózgowiu zmniejsza lub 

zapobiega obrzękowi wewnątrzkomórkowemu. 

Jeśli u płetwonurka występują objawy  

o niewielkim natężeniu lub wątpliwe należy także

zastosować leczenie w komorze ciśnieniowej, gdyż nagłe 

powstanie zatorów tętniczych może być przyczyną 

śmierci. Leczenie rekompresją ewentualnie zdrowego 

płetwonurka nie daje mu żadnych niekorzystnych 

następstw [12]. 

Występowanie innych następstw, które nie 

wymagają rekompresji należy zaopatrywać w każdym 

przypadku w zależności od potrzeb, podając cały czas do

oddychania 100% tlen.  

breathing and circulation, secure patency of the 

respiratory tract, perform oxygen therapy with 100% 

oxygen. The patient should be placed in a horizontal 

position on the left side, it is required not to administer 

anything orally, any analgesics, with the indication to 

perform fluid transfusion in order to prevent dehydration 

and shock. It is advisable to deliver diving equipment of 

the affected diver as well [11]. 

In pulmonary barotrauma gas bubbles get into 

the vascular system through previously damaged blood 

vessels. Gas emboli usually give cerebral and cardiac 

symptoms. The treatment of gas emboli is based on 

medical decompression supported with pharmacological 

treatment. Each of the elements of treatment of gas 

emboli has a significant impact on the efficiency, 

prognosis and possibility of occurrence of permanent 

damage. 

Medical recompression is the quickest way to 

remove gas bubbles through: definite reduction of bubble 

size; their accelerated dissolution; improved tissue 

oxygenation; prevention of bubble growth during slow 

decompression. 

The treatment of gas emboli is performed with 

the use of schemes available in the U.S. Navy 

decompression tables. The primary principle of their use 

consists in rapid compression to 6 atmospheres within 

the time of 1 minute, which allows instant bubble 

reduction to sizes preventing them from manifesting any 

symptoms. Rapid compression and an instant 

administration of oxygen significantly improve tissue 

oxygenation and reduction of emboli.  

 Treatment result depends on the time of emboli 

occurrence and the moment of treatment commencement 

in a decompression chamber. The sooner the 

recompression treatment is initiated, the higher its 

efficiency.  

Patients with gas emboli, in whom treatment in 

a chamber was performed, manifest a significant 

neurological improvement. Hyperbaric oxygen treatment 

in the case of emboli located in the encephalon reduces or 

prevents intracellular oedema. 

If a diver presents limited intensity or doubtful 

symptoms it is also necessary to implement treatment in 

a hyperbaric chamber, as a sudden occurrence of arterial 

emboli may constitute the cause of death. Recompression 

treatment of a healthy diver, on the other hand, does not 

bring any unfavourable results [12]. 

An occurrence of other results which do not 

require recompression should be treated by continuous 

administration of 100% oxygen to patients at each case.

PREVENTIVE MEDICINE 

Pulmonary barotrauma may occur during very 

shallow dives.  It is recommended to perform health 

classification among diving candidates. Any pulmonary 

pathology should be regarded as disqualifying. Diving is  

permitted after an approximately monthly period of 

convalescence following pneumonia or bronchitis; 

infections of upper airways or rhinitis also require  

a break in going under water until full recovery [2]. 

When staying under water the breathing should 

be even, calm, without deep inhalations, whereas during 

the ascent it is prohibited to hold the breath. The ascent  
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PROFILAKTYKA 

Do urazu ciśnieniowego płuc może dojść  

w trakcie bardzo płytkich nurkowań. Zalecana jest 

klasyfikacja zdrowotna kandydatów do nurkowania. 

Jakakolwiek patologia płuc dyskwalifikuje kandydata. 

Nurkowanie jest dozwolone po około miesięcznym 

okresie rekonwalescencji po przebytym zapaleniu płuc 

czy oskrzeli, infekcje górnych dróg oddechowych czy 

nieżyt nosa również do czasu wyleczenia wymagają 

zaniechania prób schodzenia pod wodę [2]. 

W trakcie przebywania pod wodą oddech 

powinien być równomierny, spokojny, nie należy 

wykonywać głębokich wdechów a przy wynurzaniu nie 

wolno wstrzymywać oddechu. Wynurzenie musi 

następować powoli, tak aby powietrze w płucach miało 

możliwość wyrównania swojej wartości z  ciśnieniem 

otaczającym płetwonurka. 

Sprzęt nurkowy wymaga przeglądu przed 

każdym nurkowaniem, gdyż nawet najlepszy, najdroższy 

może zawieść. Zalecane jest posiadanie przy każdym 

nurkowaniu drugiego ustnika „octopus” bądź dodatkowe 

źródło powietrza np. z kamizelki nurkowej. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa nurkowania 

stosowane są zasady systemu partnerskiego, tzn. 

nurkowania w parach [13]. Przed wejściem do wody 

partnerzy powinni uzgodnić sposób komunikacji, ustalić 

plan działania w sytuacji awaryjnej, sprawdzić sprzęt 

nurkowy: wskazania manometrów, czy zawór butli jest 

całkowicie otwarty, czy nie ma innych problemów. Po 

zanurzeniu kontrolują swoje zachowanie, pozostając  

w niewielkiej odległości, aby w razie konieczności służyć 

sobie wzajemną pomocą. 

W Rozporządzeniu  Ministra Sportu z dnia 17 

sierpnia 2006 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa przy 

uprawianiu płetwonurkowania na podstawie art. 53c ust. 

4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm..określone 

zostały warunki konieczne, które muszą być spełnione 

przed rozpoczęciem nurkowania. Należą do nich  

w paragrafie 2 w punkcie pierwszym ocena warunków 

bezpieczeństwa w wodzie, ruchy, głębokość, 

zanieczyszczenia oraz widoczność w wodzie; posiadanie 

planu na każde nurkowanie; ustalenie sposobu 

porozumiewania się płetwonurków oraz zasady 

przeprowadzenia akcji ratunkowo-ewakuacyjnej w chwili 

wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa osób 

nurkujących; a także sprawdzenie sprzętu, który ma być 

użyty przy zanurzeniu musi on być sprawny technicznie, 

spełniać określone normy i odpowiednio dobrany do 

umiejętności i zaplanowanego nurkowania. 

Kierownik nurkowania najczęściej osoba  

o najwyższych uprawnieniach i najdłuższym stażu

nurkowym jest obowiązana do: posiadania planu 

nurkowania, który zawiera: sposób bezpiecznego wejścia 

i wyjścia do i z wody, procedury ratunkowo-ewakuacyjne. 

Każde nurkowanie musi być zabezpieczone sprzętem 

ratunkowym, medycznym, asekuracyjnym 

i łącznościowym [14]. 

Zgodnie z paragrafem 10 powyższego 

rozporządzenia organizator nurkowania zobowiązany 

jest do nadzoru zasad bezpieczeństwa oraz zapewnienia 

niezbędnego sprzętu medycznego tj. zestawu pierwszej 

pomocy niezbędnego dla danego nurkowania oraz 

zestawu tlenowego umożliwiającego podanie tlenu  

w przepływie 15l/mi przez co najmniej 20 minut. Istotne 

jest aby sprzęt medyczny znajdował się w miejscu 

nurkowania, aby możliwe było jego natychmiastowe  

must be performed at a slow pace so that the air in the 

lungs can even its value with the ambient pressure. 

Diving equipment requires inspection prior to 

each dive, since even the best and the most expensive 

devices can fail. It is recommended to perform each dive 

with a spare "octopus" mouthpiece or an additional air 

source, e.g. in the diving vest. 

In order to enhance diving safety, the principles 

of a partner system apply, i.e. diving in pairs [13]. Before 

entering water the partners should agree on their 

communication, define the emergency action plan, check 

the diving equipment: manometer indications, whether 

cylinder valve is open completely, if there are any other 

problems. After immersion, they control their behaviour 

maintaining a close distance to ensure mutual assistance. 

The Regulation of the Minister of Sports as of 17 

August 2006 on diving safety principles on the basis of 

Art. 53c Paragraph 4 of the Act of 18 January 1996 on 

physical culture (JL of 2001, No. 81, it. 889 as amended) 

defines the necessary conditions to be fulfilled before 

diving commencement.  

They include in Paragraph 1, Subparagraph 1 the 

assessment of safety conditions in water, movements, 

depth, contamination and visibility in water; 

establishment of a plan for each dive; determination of 

communication techniques between divers and the 

principles of implementation of an emergency-evacuation 

procedure at the moment of hazard occurrence; as well as 

inspection of the equipment used during immersion. The 

equipment must be in a working order, meet specified 

norms and be properly suited to divers' skills and the 

planned diving profile. 

Diving supervisor, i.e. usually a person with 

highest qualifications and the longest diving experience is 

obliged to: have a diving plan containing: procedure of 

safe entry and exit, rescue-evacuation procedures. Each 

dive needs to be secured with diving, medical, protective 

and communication equipment [14]. 

Pursuant to Paragraph 10 of the aforementioned 

regulation the organiser of a dive is obliged to supervise 

the implementation of safety principles and assure 

availability of the necessary medical equipment, i.e. first 

aid kit necessary for a particular diving profile ad oxygen 

kit enabling its administration at 15l/mi for the time of at 

least 20 minutes. It is important that the medical 

equipment is available at the place of diving, enabling its 

instant implementation.  

Possible First-aid equipment:  

-oxygen therapy kit,  

-cylinder with oxygen, 

-face mask to enable mouth-to-mouth ventilation,  

-sterile needles,  

-thermometer,  

-scissors,  

-tweezers,  

-disposable gloves,  

-dressings: sterilised gauze, bandage, triangular bandage, 

aseptic dressings,  

-elastic bands, band-aids,  

-aluminium foil - "life support foil",  

-antipyretics, antiinflammatory drugs, anelgesics, anti- 

allergic drugs, anti cold, anti poisoning, relaxants, ear 

drops, antitussive drugs, peroxide.  

It is crucial that the medicines and other 

products have a proper expiry date. 

Preventive medicine in diving is also connected with 

undergoing a diving course in order to obtain  

a diving licence but also skills ensuring a safe stay in and 
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użycie. Przykładowe wyposażenie  apteczki:  

-zestaw do tlenoterapii,  

-butla z tlenem, 

-maseczka twarzowa do prowadzenia wentylacji metodą 

usta-usta,  

-sterylne igły,  

-termometr,  

-nożyczki,  

-pęsetka,  

-rękawiczki jednorazowego użytku,  

-materiały opatrunkowe: jałowe gazy, bandaże, chusty, 

opatrunki wyjałowione,  

-opaski elastyczne, przylepce,  

-folia aluminiowa -“folia życia”,  

-leki przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, 

przeciwbólowe, przeciwalergiczne, przeciw 

przeziębieniu, przeciw zatruciom pokarmowym, 

rozkurczowe, krople do uszu, tabletki przeciwkaszlowe, 

woda utleniona.  

Bardzo ważne aby środki i leki miały 

odpowiedni termin ważności do użytku. 

Profilaktyka nurkowania wiązana jest także  

z odbyciem kursu płetwonurkowania, w celu nabycia nie 

tylko uprawnień do nurkowania ale przede wszystkim 

umiejętności bezpiecznego przebywania w wodzie i pod 

wodą z i bez sprzętu do nurkowania. W Polsce 

najpopularniejszymi organizacjami prowadzącymi takie 

szkolenia są CMAS i PADI. Nurkowanie jest 

niebezpiecznym sportem, dlatego należy skrupulatnie 

przestrzegać reguł bezpieczeństwa, jeden nieszczęśliwy 

wypadek pod wodą może kosztować życie [2]. 

Niezależnie od organizacji szkolącej nurków, 

systemu szkolenia, instruktora, miejsca nurkowania  

i pogody, najważniejsza wydaje się być praca włożona  

w zrozumienie treści kursu i poprawne wykonywanie 

ćwiczeń. Dalsza praktyka nurkowa doskonali 

odpowiednie zachowania. 

PODSUMOWANIE 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo nurkowania 

należy: być w dobrej formie fizycznej, mieć aktualne 

badania lekarskie. Należy ukończyć szkolenie i poznać 

oraz stosować zasady nurkowe. Należy używać 

atestowanego sprzętu nurkowego, a oceny sprawności 

sprzętu, dokonywać przed każdym nurkowaniem. Ciało 

płetwonurka posiada liczne przestrzenie powietrzne 

naturalne lub sztucznie wytworzone, które mogą ulec 

uszkodzeniu jeśli ciśnienie w nich występujące nie 

zostanie wyrównane z ciśnieniem otaczającym nurka  

w wodzie. Istnieje wiele metod i sposobów na 

równoważenie ciśnień, umiejętność ich wykonywania 

warunkuje bezpieczeństwo i komfort nurkowania.  

Używając aparatu oddechowego należy 

oddychać równomiernie i nieprzerwanie. Przy 

wynurzeniach awaryjnych cały czas należy wydmuchiwać  

powietrze. Jeśli pojawiły się objawy sugerujące uraz 

ciśnieniowy lub inną jednostkę chorobową należy 

wezwać pomoc medyczną. 

Wskazane jest natychmiastowe zastosowanie 

tlenu, który posiada dobroczynne działanie w sytuacji 

wystąpienia zatorów gazowych. Optymalnym wariantem 

jest podawanie go na powierzchni tuż po wyciągnięciu 

poszkodowanego z wody a kontynuacja podczas 

transportu do komory ciśnieniowej i w trakcie sprężania  

i rozprężania. Korzyści płynące z zastosowania  

under water, with and without diving equipment. In 

Poland the most popular organisations conducting such 

trainings are CMAS and PADI. Diving is not a safe sport, 

thus it is required to adhere strictly to safety rules, as 

even one unfortunate incident under water may cost 

someone's life [2]. 

Irrespective of the diver training organisation, 

training system, instructor, diving place and weather the 

most important element consists in the effort put in the 

understanding of course contents and correct 

performance of exercises. Further diving practice will 

enable divers to master correct behaviours. 

SUMMARY 

In order to increase diving safety it is required 

that divers are physically fit, have valid medical 

examinations. It is required to complete training and 

become familiar with and apply diving principles. 

Moreover, it is necessary to use certified diving 

equipment and perform equipment inspections before 

each dive. Diver's body contains numerous natural or 

artificially created air spaces that may be damaged if the 

pressure inside them is not levelled with the ambient 

pressure in water. There are plenty of methods of 

pressure levelling, and the ability of their use is the main 

condition ensuring diving safety and comfort.  

When using a breathing apparatus it is required 

to breathe evenly and continuously. In emergency ascents 

it is required to exhale the air at all times. In the case of an 

occurrence of symptoms suggesting barotrauma or  

a different condition it is required to call for medical help. 

It is indicated to administer oxygen immediately 

due to its favourable effect in the case of gas emboli. The 

optimal variant consists in providing it at the surface 

immediately after extracting the victim and continuation 

during the transport to the decompression chamber as 

well as during compression and decompression. The 

advantages of utilising oxygen therapy include: 

improvement in the oxygenation of damaged tissues; 

increased gas excretion from the organism, e.g. air; 

reduction of the size of previously formed bubbles; 

prevention of venous emboli. 

Transport to a hyperbaric chamber should be as 

quick as possible, it is also advisable to use a helicopter. 

During transport it is required to control the patient's 

breathing and circulation, ensure airway patency, 

continuously administer 100% oxygen through a tight 

mask, the patient should be placed in a horizontal 

position on the left side, it is necessary to reduce oral 

administration, it is indicated to perform fluid transfusion 

to prevent dehydration and shock. 

Medical recompression is the quickest way to 

remove gas bubbles through: definite reduction of bubble 

size; their accelerated dissolution; improved tissue 

oxygenation; prevention of bubble growth during slow 

decompression. The treatment of gas emboli is performed 

with the use of decompression tables, which ensures 

instant bubble reduction to such sizes that no symptoms  

are generated. Rapid compression and an instant 

administration of oxygen significantly improve tissue 

oxygenation and reduction of emboli. Treatment result 

depends on the time of emboli occurrence and the 

moment of treatment commencement in a decompression 

chamber. The sooner the recompression treatment is 

initiated, the higher its efficiency. 
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tlenoterapii to: poprawa utlenowania uszkodzonych 

tkanek; zwiększone wydalanie z organizmu gazów np. 

powietrza; zmniejszanie rozmiarów pęcherzyków 

wcześniej powstałych; zapobieganie powstawania 

zatorów żylnych. 

Transport do komory ciśnieniowej powinien być 

jak najszybszy, uzasadnione jest użycie także śmigłowca. 

Podczas transportu należy kontrolować oddech  

i krążenie, zadbać o drożność dróg oddechowych, do 

oddychania bez przerwy podawać 100% tlen przez 

szczelną maskę, chory powinien znajdować się w pozycji 

leżącej na lewym boku, należy ograniczyć podawanie 

czegokolwiek doustnie, wskazane jest przetaczanie 

płynów celem niedopuszczenia do odwodnienia  

i wstrząsu. 

Rekompresja lecznicza jest najszybszym 

sposobem usunięcia pęcherzyków gazowych przez: 

zdecydowane zmniejszenie wielkości pęcherzyków; 

przyspieszone ich rozpuszczanie; lepsze utlenowanie 

tkanek; zapobieganie powiększania się pęcherzyków przy 

powolnym rozprężaniu.  

Do leczenia zatorów powietrznych stosuje się 

tabele dekompresyjne, których zastosowanie pozwala na 

błyskawiczne zmniejszenie pęcherzyków do takich 

rozmiarów, kiedy nie dają objawów. Szybkie sprężenie  

i natychmiastowe podanie tlenu poprawiają znacznie 

utlenowanie tkanek i zmniejszenie zatorów. Rezultat 

leczenia zależy od czasu zaistnienia zatorów i momentu 

rozpoczęcia leczenia w komorze dekompresyjnej. Im 

wcześniej rozpoczęte leczenie rekompresją tym wyższa 

skuteczność.  

WNIOSKI

1. Uraz ciśnieniowy płuc jest stanem zagrożenia zdrowia 

i życia. 

2. Właściwe postępowanie na miejscu zdarzenia i szybki

transport do komory hiperbarycznej dają szansę powrotu 

do zdrowia. 

CONCLUSIONS

1. Pulmonary barotrauma is a state of threat to one's 

health and life. 

2. Proper procedure at the scene of an accident and quick 

transport to a hyperbaric chamber give a chance of 

recovery. 
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ANALIZA RYZYKA WYSTĄPIENIA WYPADKU NURKOWEGO W NURKOWANIACH WOJSKOWYCH 
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ANALYSIS OF THE RISK OF  DIVING ACCIDENTS IN MILITARY AND RECREATIONAL DIVING 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The most common question that arose in the course of the analysis of the data concerned with the number of diving accidents in recreational diving as 
compared with the authors' own experiences working with military divers was why the number of accidents in recreational diving is substantially higher than 
that obtained in military diving. The comparison of factors having a direct effect on diving safety, the scope of depths reached, the manner of conducting 
decompression and divers' problems reported after diving completion allow to explain the reasons behind the common incidents occurring among 
recreational divers. The factors which had a very significant impact on safety level included diving frequency, adaptation to higher pressure conditions and 
overestimation of one's skills in undertaking challenges. 
Key words: military diving, recreational diving, diving computers, diving accident. 

Analizując dane dotyczące ilości wypadków nurkowych w nurkowaniach rekreacyjnych i porównując je z danymi i doświadczeniami własnymi przy pracy 
z nurkami wojskowymi nasuwało się częste pytanie, dlaczego ilość wypadków w nurkowaniach rekreacyjnych jest zdecydowanie wyższa niż  
w nurkowaniach wojskowych. Porównanie czynników mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo nurkowania, zakres osiąganych głębokości, sposób 
prowadzenia dekompresji i problemy nurków zgłaszane po nurkowaniu pozwalają na znalezienie przyczyn tak częstych niekorzystnych zdarzeń 
występujących wśród nurków rekreacyjnych. W trakcie analizy czynnikiem mającym bardzo znaczący wpływ na poziom bezpieczeństwa jest częstość 
nurkowania, adaptacja do warunków podwyższonego ciśnienia oraz przecenianie własnych umiejętności przy stawianiu sobie zbyt dużych wyzwań. 
Słowa kluczowe: nurkowania wojskowe, nurkowania  rekreacyjne, komputery nurkowe, wypadek nurkowy. 

Анализируя данные, касающиеся числа водолазных несчастных случаев  рекреационного погружения и сравнение их с данными и собственным 
опытом  при работе с военными водолазами, появлялся часто вопрос о том, почему количество несчастных случаев в рекреационных 
погружениях гораздо выше, чем в военных. Сравнение факторов, которые оказывают непосредственное влияние на безопасность погружений, 
диапазон достигнутых глубин, способ проведения декомпрессии и проблемы водолазов, сообщаемые после погружений, позволяют найти 
причину столь частых происходящих негативных событий среди водолазов-любителей. В процессе анализа, фактором, имеющим очень 
существенное влияние на уровне безопасности, является частота погружений, адаптация к условиям высокого давления и переоценка 
собственных способностей при поставлению себе слишком больших задач. 
Ключевые слова: погружения военные и рекреационные, водолазные  компьютеры, водолазный несчастный случай. 
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WSTĘP 

Nurkowanie warunkach wojskowych czy 

cywilnych (nurkowania rekreacyjne), powinno być 

podobne, jednak na podstawie naszego, wieloletniego 

doświadczenia należy stwierdzić, że są to zupełnie różne 

dziedziny aktywności podwodnej. Podstawową różnicą 

jest selekcja zdrowotna, której podlegają nurkowie 

wojskowi i brak jej lub istotne ograniczenie u nurków 

rekreacyjnych. Najistotniejszym jednak czynnikiem, 

mającym wpływ na ryzyko wystąpienia wypadku 

nurkowego jest proces szkolenia nurka. W warunkach 

wojskowych jest to długotrwały, ciągły proces 

rozpoczynający się od kilku miesięcznego szkolenia 

podstawowego, cyklicznego trenowania procedur 

awaryjnych i wykonywania coraz bardziej 

skomplikowanych zadań pod wodą. Całe szkolenie 

prowadzone jest pod okiem instruktora z pełnym 

zabezpieczeniem logistycznym i medycznym. Nurkowanie 

rekreacyjne to zupnie inna dziedzina, poczynając od 

szkolenia po późniejsze samodzielne nurkowania.  

Nurek rekreacyjny odbywa krótki kurs (kilka 

dni) w przeciwieństwie do nurka wojskowego (nawet 

kilka miesięcy). Nurkowanie rekreacyjne z samej swojej 

istoty staje się okazjonalne, sezonowe, bez ciągłego 

treningu podtrzymującego nawyki, odruchy, a co 

najważniejsze bez cyklicznego powtarzania procedur 

awaryjnych. Brak treningu ciśnieniowego i „opływania”, 

okazjonalne powtarzalne nurkowanie, stanowi 

zagrożenie wystąpienia wypadków nurkowych.  

Ze względu na brak danych dotyczących 

nurkowań rekreacyjnych w Polsce, żeby przedstawić 

problemy nurkowania rekreacyjnego, profil nurkowań 

i przyczyny występowania wypadków, poddano analizie 

dane zawarte w Raportach Diving Alert Network 

dotyczących nurków rekreacyjnych w USA i Kanadzie 

w latach 2002-2007. 

CELE PRACY 

• Analiza porównawcza przyczyn występowania 

wypadków nurkowych w latach 2002 – 2007 

wśród nurków rekreacyjnych ze Stanów

Zjednoczonych i Kanady, z grupą nurków 

Wojska Polskiego 

• Ocena porównawcza obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa w tych samych grupach.

MATERIAŁ I METODY 

Charakterystyka badanych grup. 

Do przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa 

nurkowania wśród nurków i szkolących się w Ośrodku 

Szkolenia Nurków i WP w Gdyni w latach 2002 – 2007 

posłużono się danymi zawartymi w Dziennikach Prac 

Nurka [1] i w orzeczeniach Wojskowej Komisji Morsko – 

Lekarskiej.  

Badanie dotyczyło 20592 ekspozycji 

hiperbarycznych, w których skład wchodziły nurkowania 

w akwenach otwartych, basenach nurkowych, ekspozycje 

w komorach dekompresyjnych i testy tolerancji tlenowej. 

Uczestniczyło w nich 1169 nurków z Ośrodka Szkolenia 

Nurków WP.  

Analizę porównawczą z nurkami 

przeprowadzono z nurkami rekreacyjnymi ze Stanów  

INTRODUCTION 

Diving in military or civilian conditions 

(recreational diving) should be similar, yet based on our 

long-lasting experience we note that these are two 

completely different forms of underwater activity. The 

fundamental difference consists in the physical health 

requirements which military divers are expected to meet, 

and its absence or extremely narrow scope in relation to 

recreational divers. However, the most important 

element, which has an impact on the risk of an occurrence 

of a diving accident is also related to the process of diver 

training.  

The said process in military conditions is long-

lasting and continuous in character and starts with a basic 

instruction lasting several months, through cyclic practice 

of emergency procedures and performance of 

increasingly complicated underwater tasks. The entire 

training is based on performing dives under the 

supervision of an instructor with full medical and logistic 

support. Recreational diving, on the other hand, is  

a completely different domain, starting with the training 

itself to independent performance of dives.  

A recreational diver undergoes a short training 

(several days) as opposed to a military diver (even 

several months). Recreational diving in its very definition 

is occasional, seasonal, without continuous training 

enabling to work out certain habits, reflexes, and, what is 

particularly important, without a cyclic revision of 

emergency procedures. The absence of pressure training 

and extended time of practice, the fact that the occasional 

diving which is undertaken usually takes a similar form, 

all contribute greatly towards the risk of an occurrence of 

diving accidents. Due to the lack of data concerning 

recreational diving in Poland, in order to present the 

problems of recreational diving, the profile of dives and 

causes of accidents, the authors analysed data contained 

in Diving Alert Network Reports on recreational divers in 

the USA and Canada from the years 2002-2007. 

OBJECTIVES 

• Comparative analysis of the causes of diving 
accidents in the years 2002 – 2007 between 

recreational divers from the United States and 

Canada and a group of divers of the Polish Army. 

• Comparative evaluation of the effective safety 

rules in the aforementioned groups.

MATERIAL AND METHODS 

Characterisation of the researched groups. 

The analysis of diving safety among divers and 

trainees of the Diver Training Centre and the Polish Army 

in Gdynia in the years 2002 – 2007 was carried out on the 

basis of data contained in Diver Logs [1], as well as 

assessment results of the Military Maritime-Medical 

Committee.  

The study involved 20592 hyperbaric exposures, 

including dives performed in open bodies of water, diving 

pools, exposures in decompression chambers and oxygen 

tolerance tests. It was participated by 1169 divers from 

the Military Diver Training Centre.  

The comparative analysis was conducted with  

recreational divers from the USA and Canada who were 
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Zjednoczonych i Kanady nie podlegającymi selekcji 

zdrowotnej. Badania dotyczyły 8964 nurków, którzy 

wykonali 115479 nurkowań, zawarte w Raportach Diving 

Alert Network w latach 2002 – 2007 [2-7]. 

METODY 

W badaniu wykorzystano dane podstawowe 

zawarte w Dziennikach Prac Nurka Ośrodka Szkolenia 

Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego z lat 2002 -

2007, które dotyczyły ilości i rodzaju nurkowań, liczby 

nurków oraz treści orzeczeń Wojskowej Komisji Morsko-

Lekarskiej w Gdańsku. Wykorzystano również dane 

zawarte w opublikowanych Raportach Diving Alert 

Network z lat 2004 – 2009, które zawierały dane z lat 

2002 – 2007 o nurkowaniach rekreacyjnych w USA  

i Kanadzie. 

Wykonano:  

Analizy dokumentów źródłowych, następnie  

wytypowano grup osobowe podlegające ocenie. 

Przeprowadzono analizy danych z grup badanych  

i poddano je obróbce statystycznej, co pozwoliło na 

formułowanie wniosków 

METODY ANALIZY STATYSTYCZNEJ 

Analizy statystyczne wykonano przy pomocy 

programu Statistica v10. Na wykresach przedstawiono 

strukturę badanych zmiennych w czasie. Sprawdzono czy 

istnieje istotna statystycznie korelacja między 

współczynnikiem zagrożenia wypadkiem % oraz 

procentem wypadków śmiertelnych % a każdą  

z badanych zmiennych. W tym celu zastosowano 

korelację rang Spearmana, ponieważ dane prezentują 

procentową części poszczególnych zmiennych. 

Otrzymane wyniki można uporządkować w kolejności 

rang.  
Zamiana konkretnych wartości na 

odpowiadające im rangi minimalizuje negatywny wpływ 

punktów odstających, a także pozwala przeprowadzić 

analizę korelacji dla zmiennych mierzalnych nie mających 

rozkładu normalnego. Korelacja ta przyjmuje wartości 

z przedziału [-1;1] określającą siłę związku między 

badanymi zmiennymi. W dalszej części pracy opisano 

tylko istotne statystycznie współzależności. 

WYNIKI 

Jak głęboko się nurkuje. 

W nurkowaniach wojskowych dominuje 

przedział głębokości od 0 do 10 m, który występuje w ok. 

80 % nurkowań. Znacznie rzadziej nurkuje się na 

głębokość 10 – 20 m, te nurkowania stanowią 5-10%,  

a pozostałe przedziały głębokości, czyli 20-30 m i 30-40 

m stanowią tylko ok. 10 % udział w nurkowaniach co 

przedstawia Rycina 1. Z uwagi na fakt, iż 99% nurków 

wojskowych stanowią mężczyźni, nie dokonywano 

podziału ze względu na płeć. 

not subjected to physical health qualification. The study 

was concerned with 8964 recreational divers who 

performed 115479 dives, as specified in the Diving Alert 

Network Reports for the years 2002 – 2007 [2-7]. 

METHODS 

The study was based on data contained in the 

Diving Logs of the Diver Training Centre of the Polish 

Army for the years 2002 – 2007, which specified the 

quantity and type of dives, the number of divers and 

reports of the Military Maritime-Medical Committee in 

Gdańsk. Moreover, it was performed with the use of the 

data published in the Diving Alert Network Reports for 

the years 2004 – 2009 containing data for the years 2002 

– 2007 on recreational dives performed in the USA and 

Canada. 

The study included:  

Analyses of source documents and selection of 

groups subject to evaluation. Analyses of data on the 

researched groups and statistical analysis enabling 

formulation of conclusions. 

STATISTICAL ANALYSIS METHODS 

Statistical analyses were conducted with the use 

of Statistica v10 software. The provided diagrams present 

the structure of researched variables in time. The analysis 

included an investigation as to whether a statistically 

significant correlation exists between the risk rate of an 

accident occurrence % and the percentage of fatal 

accidents and each of the tested variables. The study was 

performed with the use of Spearman rank correlation, as 

the data present percentage values for particular 

variables. The obtained results can be arranged in a rank 

order.  
The replacement of particular values with 

corresponding ranks minimises the negative effect of 

outlying points, as well as enables the carrying out of 

correlation analysis for measurable variables that are not 

characterised by a normal distribution. The said 

correlation adopts the values from the range [-1:1] 

defining the strength of correlation between the 

researched variables. The next part of the paper describes 

only statistically significant correlations. 

RESULTS 

The depth of dives. 

Military dives are mainly performed to depths 

ranging from 0 to 10 m (80% of dives). Diving to the 

depth between 10 –20 m is much rarer, such dives 

constitute 5-10%, whereas the remaining scopes of 

depths, i.e. 20-30 m and 30-40 m constitute only ca. 

a 10% share in all dives, as it is demonstrated in fig. 1. 

Due to the fact that 99% of military divers are men, the 

study did not implement a division with regard to sex. 
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Ryc. 1. Struktura głębokości nurkowań realizowanych w OSNiP WP - Źródło - Dziennik Prac Nurka 2001-2008; OSN i P WP]. 

Fig. 1. The structure of diving depths realised at OSNiP WP – Source – Daily Diver Log 2001-2008; OSN i P WP]. 

Inaczej wygląda struktura nurkowań 

rekreacyjnych. Nurkowania do 10 m stanowią tylko 10 – 

18 % nurkowań. Przedział głębokości - 10-20 m, stanowi 

22 – 35 % ogólnej liczby nurkowań, w przedziale 20-30 m 

jest to odpowiednio 22-30% i 30-40 m od 5 – 10 %. Dane 

te świadczą o znacznie bardziej swobodnym 

penetrowaniu głębin przez nurków rekreacyjnych, ale 

wzrost głębokości nurkowania, powoduje zwiększenie 

ryzyka wystąpienia wypadku nurkowego. Przedstawia to 

rycina 2. 

The structure of recreational dives is quite 

different. Dives to the depth of up to 10 constitute only 10 

–18%. The depth range of 10-20 m concerns 22 – 35% of 

all dives, 20-30 m – 22-30% and 30-40 m between 5 and 

10%. The data indicate that recreational divers much 

more often penetrate the depths, while the increase in the 

diving depth considerably increases the risk of a diving 

accident. This is demonstrated on fig. 2. 

Ryc. 2. Struktura głębokości nurkowań realizowanych przez nurków re3kreacyjnych z USA i Kanady - Źródło -  Annual Diving Report 2004 – 2009; Diving 
Alert Network. 

Fig. 2. The structure of diving depths realised by recreational divers from the USA and Canada – Source – Annual Diving Report 2004 – 2009; Diving Alert 
Network. 

W nurkowaniach na głębokości powyżej  

15 m nabierają znaczenia czynniki mające bezpośredni 

wpływ na występowanie typowych chorób nurkowych. 

Pojawia się problem przestrzegania dekompresji, 

utrzymywania głębokości, kontrolowania poziomu 

nurkowania i czasu. Wyższe głębokości, to w zależności 

od akwenu oddziaływanie środowiska wodnego na 

nurkujących, więc hipotermia, wysiłek fizyczny, czyli 

wzrost zagrożenia choroba ciśnieniową. Należy zwrócić 

uwagę, iż wyższe głębokości są osiągane przez nurków 

bardziej doświadczonych, bardziej opływanych stanowią 

nadal istotne zagrożenie wypadkiem. Aby nurkowanie 

było bezpieczne należy uwzględnić następujące czynniki 

i warunki wpływające na przebieg dekompresji: 

Czynniki fizjologiczne: płeć i wiek, ciężar ciała,  

Diving to the depth exceeding 15 m increases 

the importance of factors that have a direct impact on the 

occurrence of typical diving-related conditions. The 

occurring problems are related to the observance of 

decompression procedure, maintenance of depth, control 

of diving depth and time. At greater depths, depending on 

the body of water, such factors include the impacts of the 

aquatic environment on divers, i.e. hypothermia, physical 

effort, i.e. a higher risk of decompression illness. It is 

important to note that greater depths are reached by 

more experienced divers, and yet they still constitute  

a significant hazard of accidence occurrence. The 

following factors and conditions influencing 

decompression need to be taken into account in order to 

ensure diving safety: 
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masa tkanki tłuszczowej, wydolność podstawowa 

organizmu, wydolność specjalna, wytrenowanie, 

wychłodzenie, przegrzanie, przebyte choroby i urazy, 

choroba lokomocyjna. 

Warunki nurkowania: głębokość nurkowania, 

czas pobytu w nadciśnieniu, nurkowania krótkotrwałe, 

głębokie lub saturowane, rodzaj dekompresji 

(stopniowana, ciągła), praca w hiperbarii, nurkowania 

powtarzalne, czynniki oddechowe, tlen podczas 

dekompresji, środowisko wodne – prądy wodne, 

temperatura wody. [ 8]. 

Istotnym czynnikiem jest kontrolowanie czasu  

w nurkowaniach wielopoziomowych, gdzie wraz ze 

wzrostem komplikacji profilu nurkowania ryzyko 

wystąpienia zdarzenia niekorzystnego znacznie wzrasta.  

Na podstawie korelacji rang Spearmana 

stwierdzono, że na poziomie istotności p=0,007 istnieje 

istotna statystycznie korelacja między głębokością 

nurkowania 30-40 m a współczynnikiem zagrożenia 

wypadkiem % wśród mężczyzn. Współczynnik korelacji 

R=-0,93 i jest to korelacja prawie pełna. Oznacza to, że ze 

wzrostem odsetka nurkujących na tej głębokości 

zmniejsza się współczynnik zagrożenia wypadkiem % 

[2-7]. Przedstawia to rycina 3. 

Physiological factors: sex and age, body mass, 

adipose tissue mass, general physical performance, 

special performance, level of training, cooling, 

overheating, past diseases and injuries, motion sickness. 

Diving conditions: diving depth, time spent in 

overpressure, short-term, deep or saturated dives, 

decompression type (gradual, continuous), work in 

hyperbaric conditions, repeated dives, breathing mixes, 

oxygen during decompression, aquatic environment –

currents, water temperature [ 8]. 

A crucial factor consists in monitoring the time 

of multilevel dives, where along with an increasing 

complexity of the diving profile we see a significantly 

elevated risk of incident occurrence.  

The Spearman correlation rank allowed the 

observance of a statistically significant correlation 

between the diving depth of 30-40 m and the accident 

risk factor % among men with the significance level of 

p=0.007. Correlation coefficient is equal to R=-0.93, which 

constitutes a nearly complete correlation. This means that 

the growth in the percentage of divers at this depth 

lowers the risk of an accident % [2-7]. This is 

demonstrated on fig. 3. 

Ryc. 3. Korelacja głębokości nurkowania względem ryzyka zagrożenia wypadkiem. 

Fig. 3. Correlation between diving dept and the risk of an accident.  

W Wojsku Polskim nurkowania odbywają się 

najczęściej na głębokościach 0-10 m i stanowi to 61 – 98 

% nurkowań. Wynika to przede wszystkim z zadaniowego 

charakteru nurkowania w Siłach Zbrojnych. 

Podstawowym zadaniem jest szkolenie i trening dla 

podtrzymania umiejętności ze szczególnym naciskiem na 

opanowanie utrzymania pływalności w toni, 

postępowanie w sytuacjach awaryjnych, zmiany 

poziomów nurkowania i kontrolę głębokości, czasu 

i dekompresji.  

Wielokrotne powtarzanie podstawowych 

elementów wraz z tzw. „opływaniem” pozwala  

w przeciwieństwie do okazjonalnego nurkowania 

rekreacyjnego podnieść poziom bezpieczeństwa 

wykonywania prac podwodnych i utrzymywać go na 

dobrym poziomie. Również adaptacja do nurkowania 

może zredukować stres dekompresyjny [9]. Znacznie 

niższa ilość nurkowań na głębokości tj. 10—20 m, czyli  

2 – 22% oraz w zakresie 20-30 m i 30-40 m, które nie 

przekraczają 2 % ogółu nurkowań ze sporadycznymi, 

ściśle zadaniowymi nurkowaniami na głębokości powyżej 

40 m potwierdza charakter prowadzonych nurkowań 

wojskowych [1].  

W nurkowaniach w zakresie głębokości 0 – 10 m 

występuje wiele czynników podnoszących ryzyko 

wystąpienia wypadku nurkowego. Mimo, iż zawarte  

In the Polish Army dives are most commonly performed 

at the depth between 0-10 m (61 – 98% of dives). This 

mainly results from the task-oriented character of diving 

activities applied by the Armed Forces. The main 

objective consists in conducting training aimed at the 

maintenance of skills with particular emphasis on 

practising buoyancy in open waters, emergency 

procedures, modification of diving levels and control of 

depth, time and decompression.  

Contrary to occasional recreational diving, 

numerous repetitions of the main elements allow to 

increase the level of safety of underwater works and 

maintain it at a good level. Also adaptation to diving may 

reduce decompression stress [9]. A considerably lower 

number of dives carried out in the depth, i.e. 10–20 m (2 –
22%) as well as at 20-30 m and 30-40 m, which do not 

exceed 2% of the total number of dives with sporadic 

strictly task-oriented dives at the depth below 40 m 

confirms the character of military dives [1].  

Diving in the range of depths between 0 and 10 

m involves numerous factors increasing the risk of an 

accident. Despite the fact that the said depths do not 

require decompression, even with relatively long stays 

under water the hazard of decompression sickness also 

exists. This concerns mainly instruction dives, the so-

called yo-yo dives where during a longer period of time  
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w przedziale głębokości nie wymagają stosowania 

dekompresji, nawet przy stosunkowo długich pobytach 

pod wodą, to zagrożenie chorobą ciśnieniową również 

występuje. Dotyczy to nurkowań, najczęściej 

instruktorskich, tzw. nurkowania jo-jo, gdzie instruktor 

przez dłuższy czas wielokrotnie zanurza się i wynurza  

z kursantami, którzy się zmieniają. Do pozostałych 

czynników podnoszących ryzyko na małych 

głębokościach należą: zagrożenie urazem ciśnieniowym 

płuc, jako wynik wynurzania z zatrzymanym oddechem, 

utrata pasa balastowego i utrata kontroli nad 

pływalnością, wysokie falowanie wody, niewielkie 

doświadczenie nurków, nurkowania wielokrotne, 

przekraczające dopuszczalny czas bez dekompresyjny. 

Na podstawie korelacji rang Spearmana 

stwierdzono, że na poziomie istotności p=0,02 istnieje 

istotna statystycznie korelacja między głębokością 

nurkowania do 10 m a współczynnikiem zagrożenia 

wypadkiem % w WP. Współczynnik korelacji R=0,88 i jest 

to korelacja bardzo wysoka. Oznacza to, że ze wzrostem 

odsetka nurkujących na tej głębokości zwiększa się 

współczynnik zagrożenia wypadkiem %. [1]. Przedstawia 

to rycina 4. 

an instructor performs multiple submersions and ascents 

with different trainees. The remaining risk-enhancing 

factors at low depths include: the risk of pulmonary 

barotrauma as a result performing an ascent with a held 

breath, loss of ballast belt and control over buoyancy, 

high waves, and insufficient experience of the divers 

involved, multiple repeated dives and exceeding the 

allowable time without decompression. 

The Spearman correlation rank allows the 

observance of a statistically significant correlation 

between the diving depth up to 10 m and the accident risk 

factor % among miliary diviers with the significance level 

of p=0.02. Correlation coefficient is equal to R=0.88 and 

constitutes a very high correlation. This means that the 

growth in the percentage of divers at this depth reduces 

the accident risk rate %. [1]. This is demonstrated on fig. 

4. 

Ryc. 4. Korelacja głębokości nurkowania w zakresie do 10 m a zagrożenie wypadkiem nurkowym w WP. 

Fig. 4. Correlation between diving depth up to 10 m and the risk of a diving accident in the Polish Army. 

Planowanie dekompresji.  

Dostępność komputerów nurkowych i ich coraz 

szersze stosowanie wśród nurków rekreacyjnych w USA  

i Kanadzie jest jednym z ważniejszych czynników 

wpływających na bezpieczeństwo nurkowania. 

Dotychczasowe metody planowania 

dekompresji, czyli korzystanie z tabel dekompresyjnych, 

nauka ich czytania, czy planowanie dekompresji przez 

instruktora zostały szybko porzucone na rzecz 

komputerów nurkowych, w których upatrywano przede 

wszystkim poprawienie komfortu nurkowania przez 

kontrolę punktów krytycznych nurkowania takich jak 

czas przebywania w zanurzeniu, profil nurkowania, 

model dekompresji, sygnalizowanie przekraczania 

parametrów bezpieczeństwa a w niektórych również ilość 

czynnika oddechowego.  

Już na samym początku ich stosowania zaufano 

ich „nieomylności” nie fatygując się nawet zapoznaniem 

się z instrukcją obsługi objaśniającej ograniczenia 

stosowania komputerów. Wykorzystanie komputerów  

i innych sposobów planowania dekompresji przedstawia 

rycina 5. 

Planning decompression.  

The availability of computers in recreational 

diving and their growing use among divers in the USA and 

Canada constituted one of the most important factors 

affecting diving safety.  

The thus far available methods of 

decompression planning, i.e. the use of decompression 

tables, instruction in their interpretation, or planning 

decompression by instructors were quickly abandoned 

for the benefit of diving computers, which were expected, 

first of all, to improve the comfort of diving by enabling 

the control of critical diving points, such as the time of 

submersion, diving profile, decompression model and the 

signalling of the fact of exceeding safety parameters, and 

in some cases also quantity of the breathing mix.  

Already at the very beginning of their use 

computers were perceived as "infallible", with no effort 

dedicated to reading the part of the manual concerned 

with their operational limitations. The use of computers 

and other methods of decompression planning are 

presented on fig. 5. 
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Ryc. 5. Sposób planowania dekompresji - Źródła -  Annual Diving Report 2004 – 2009; Diving Alert Network; i Dziennik Prac Nurka 2001-2008; OSN 
 i P WP . 

Fig. 5. Decompression planning methods – Sources – Annual Diving Report 2004 – 2009; Diving Alert Network; and Daily Diver Logs 2001-2008; OSN 
i P WP. 

Użycie komputerów nurkowych przez nurków 

rekreacyjnych w porównaniu do skali wykorzystania ich 

w Wojsku Polskim w badanym okresie jest skrajnie różne. 

W zastosowaniu rekreacyjnym użyto komputerów w 68 

do 92 % nurkowań, co stanowiło główny sposób 

określania dekompresji i zarządzania profilem 

nurkowania. W nurkowaniach wojskowych było to tylko 

od 1 do 5% nurkowań.  

Stosowanie tabel dekompresyjnych do 

planowania dekompresji w środowisku nurków 

rekreacyjnych stanowiło zaledwie 1 – 12 %, natomiast 

wśród nurków Sił Zbrojnych była to podstawowa metoda 

planowania dekompresji i stanowiła 90%.  

W nurkowaniach rekreacyjnych tabele dekompresyjne 

wykorzystuje się w zaledwie w 2 – 12 %, instruktaż do 

4%, a brak przygotowania dekompresji stanowi 1 – 15% 

ujawnionych przypadków, co istotnie wpływa na poziom 

bezpieczeństwa i liczbę wypadków nurkowych. 

Na poziomie istotności p=0,019 współczynnik 

korelacji „r” między stosowaniem komputera  

a współczynnikiem zagrożenia wypadkiem wynosi  

r=-0,887 i można określić mianem bardzo silnej. Ujemna 

wartość „r” świadczy o tendencji spadkowej w czasie.  

W kolejnych latach obserwuje się zmniejszenie 

współczynnika zagrożenia wypadkiem mimo wysokiego 

odsetka stosowania komputera w dekompresji (w 2007 

roku – 91%), świadczy to o „bardziej świadomym/ 

bardziej rozważnym” korzystaniu z tej metody [2-7] bądź 

też ewolucji technicznej tego sprzętu w kierunku bardziej 

bezpiecznych profili. Zagrożenie wypadkiem przy 

stosowaniu komputera nurkowego przedstawia rycina 6. 

The scale of use of diving computers by 

recreational divers as compared with their application in 

the Polish Army in the discussed period is radically 

different. Computers were used in between 68 and 92% 

of recreational dives, which practically constituted the 

main method of decompression planning and managing 

the diving profile. In military use, on the other hand, this 

concerned only between 1 to 5% of dives.  

Using decompression tables in planning 

decompression constituted in only 1 – 12% of cases in the 

community of recreational divers, while in the case of 

divers of the Armed Forces it was the primary method of 

decompression planning and was applied in 90% of cases.  

In recreational diving, decompression tables are used 

only in 2 – 12 % of cases, whereas instruction in 4% of 

cases and the absence of decompression planning in 1 –

15% of situations, which has a considerable impact on the 

safety level and the number of diving accidents. 

With significance level of p=0.019, the 

correlation coefficient "r" between the use of a computer 

and the risk of an accident amounts to r=-0.887, which is 

a very strong correlation. The negative value of "r" 

indicates a downward trend in time. Consecutive years 

show a reduction in the accident risk coefficient despite 

the high percentage of computer use in decompression 
(in 2007 – 91%), which proves a "more conscious/more 

considerate" application of this method [2-7] or  

a technical evolution of this equipment towards much 

safer profiles. The risk of an accident with the use of  

a diving computer is presented on fig. 6. 
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Ryc. 6. Zagrożenie wypadkiem nurkowym a stosowanie komputera nurkowego. 

Fig. 6. The risk of a diving accident vs the use of a diving computer.  

Dla pozostałych metod planowania dekompresji 

tzw. klasycznych metod planowania i prowadzenia 

dekompresji, czyli korzystania z tabel dekompresyjnych 

oraz z omawiania sposobu dekompresji przez instruktora 

lub doświadczonego nurka nie zaobserwowano istotnej 

statystycznie korelacji ze współczynnikiem zagrożenia 

wypadkiem. 

Nurkowie Sił Zbrojnych mimo korzystania  

z komputerów nurkowych zobowiązani są do zapoznania 

się z zapasowym sposobem dekompresji na podstawie 

tabel dekompresyjnych. Każde nurkowanie poprzedzone 

jest szczegółowym instruktażem przeprowadzanym przez 

kierownika nurkowania dotyczącym warunków 

bezpieczeństwa, sprawdzenia sprzętu, omówienia 

sposobów dekompresji oraz postepowania w sytuacjach 

awaryjnych. W badanym okresie nie wystąpił żaden 

incydent w trakcie nurkowania z wykorzystaniem 

komputera nurkowego mający jakiekolwiek skutki 

zdrowotne dla nurka, dlatego brak jest korelacji między 

stosowaniem komputera a współczynnikiem zagrożenia 

wypadkiem wśród nurków Sił Zbrojnych RP.  

Badając strukturę wypadków w zależności od 

rodzaju nurkowania wykazano, iż najczęściej dochodzi do 

wypadków nurkowych w nurkowaniach rekreacyjnych, 

co stanowi 58-75% zdarzeń. Wynik ten obrazuje silną 

zależność między swobodnym decydowaniem przez 

nurków rekreacyjnych o wyborze sposobu realizacji 

zamiaru nurkowania ze swobodnym uwzględnianiem 

czynników mających bezpośredni wpływ na 

bezpieczeństwo. Subiektywna ocena kondycji zdrowotnej, 

której mimo znanych lub częściej nieznanych ograniczeń 

zdrowotnych nurkowie rekreacyjni nie biorą pod uwagę, 

ma często istotny wpływ na ryzyko i częstość 

występowania wypadków nurkowych.  

Kandydaci na nurków rekreacyjnych powinni 

być badani przez lekarza, powinna to być procedura 

obowiązkowa [10] jednak w większości krajów świata,  

w tym w Polsce, pod wpływem lobbingu organizacji 

nurków rekreacyjnych od kwalifikacji zdrowotnej się 

odchodzi. Znacznie niższy odsetek, 5-21 % występowania 

wypadków w nurkowaniach szkolnych, czy w np. (tzw. 

„dive master)”. Stosowanie asekuracji na powierzchni, 

oznaczanie akwenu, stosowanie lin opustowych poprawia 

orientację nurków, którzy znacznie lepiej skupiają się na 

kontroli profilu nurkowania łowiectwie podwodnym 

pokazuje, iż każda zorganizowana forma nurkowania, 

obwarowana choćby minimalnymi wymaganiami 

zdrowotnymi, kondycyjnymi lub umiejętnościowymi  

With regard to the remaining methods of 

decompression planning, the so-called classical 

decompression planning and management methods, i.e. 

the use of decompression tables and discussing 

decompression with an instructor or an experienced 

diver a statistically significant correlation was not 

observed with the accident risk coefficient. 

The divers of the Armed Forces, despite the use 

of diving computers are obliged to be familiarised with  

a reserve decompression method based on 

decompression tables. Each dive is preceded with  

a detailed briefing conducted by a diving supervisor, 

which relates to safety conditions, equipment inspection, 

analysis of decompression methods and emergency 

procedures. In the discussed periods, there were no 

incidents during dives performed with a diving computer, 

which would have any effect on the health of divers, 

hence the absence of a correlation between computer use 

and the accident risk coefficient among the divers of the 

Polish Armed Forces. 

A study on the structure of accidents defined by 

the type of dives performed showed that most commonly 

diving accidents occur in recreational diving, these 

constituting 58-75% of incidents. This result illustrates  

a strong correlation between freedoms of decision on the 

choice of diving profiles by recreational divers and lesser 

considerations paid to factors that have a direct effect on 

their safety.  

A subjective assessment of one's health 

condition, which, despite the known or unknown health 

limitations the recreational divers fail to take into 

account, has a crucial impact on the risk and frequency of 

diving accidents. Candidates for recreational divers 

should undergo obligatory medical testing [10]; yet in the 

majority of countries, including Poland, health 

qualification is aborted under the impacts of recreation 

diver organisation lobbing.  

A considerably lower percentage, 5-21% of 

accidents in training and technical dives as well as in 

underwater hunting shows that each organised form of 

diving, secured with even minimal requirements 

regarding the health, fitness or skills has a favourable 

effect on the reduction of the risk of a diving accident.  

A relatively low number of accidents is also observed for 

group dives with the presence of more experienced divers 

(the so-called dive masters).  

The application of security measures on the 

surface, marking of a body of water and the use of safety  
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sprzyja obniżeniu ryzyka wystąpienia wypadku.  

Względnie niski poziom występowania 

wypadków obserwujemy również podczas nurkowań  

w grupach z obecnością bardziej doświadczonych nurków  

i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.  

Duże znaczenie dla minimalizowania skutków 

zdrowotnych wypadków nurkowych ma również 

maksymalne skrócenie czasu od wypadku do podjęcia 

leczenia hiperbarycznego [11] czemu sprzyja 

zabezpieczenie medyczne obejmujące właściwie 

zaopatrzona apteczkę i plan ewakuacji poszkodowanego 

do placówki medycznej mogącej udzielić mu 

odpowiedniej pomocy. Zależność liczby wypadków od 

rodzaju aktywności podwodnej przedstawiono na rycinie 

7. 

ropes, improves the orientation of divers who can more 

easily focus on controlling the diving profile and 

observance of safety principles.  

A large significance in the minimisation of health 

effects of diving accidents is the maximum shortening of 

the time between the accident and application of 

hyperbaric treatment [11], which is obtained through the 

use of medical assistance in the form of properly 

equipped first-aid kit and victim evacuation plan to  

a medical facility capable of ensuring proper assistance. 

Correlation between the number of accidents and type of 

underwater activity is presented on fig. 7. 

Ryc. 7. Zależność częstości występowania wypadków od rodzaju nurkowania. 

Fig. 7. Correlation between the frequency of accidents and diving type. 

Istotnymi przyczynami wypadków (również 

śmiertelnych) są takie czynniki jak słabe wyszkolenie 

nurków, brak „opływania”, nurkowanie okazjonalne, 

nieumiejętność korzystania ze sprzętu nurkowego, brak 

wiedzy z zakresu patofizjologii nurkowania  

i lekceważenie zasad bezpieczeństwa, co zobrazowano na 

rycinie 8 [2-7]. 

The significant causes of accidents (also fatal) 

include such factors as poor diver training, lack of 

experience, frequency of diving (or lack thereof), lack of 

competence in the use of diving equipment, lack of 

knowledge in diving pathophysiology and negligence of 

safety principles, which is illustrated in diagram 8 [2-7]. 

Ryc. 8. Przyczyny wypadków śmiertelnych. 

Fig. 8. Causes of fatal accidents. 
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Problemy z pływalnością, które zgłaszało 32-

49% nurków rekreacyjnych wynikają z niewłaściwego 

szkolenia i okazjonalnego nurkowania. Zbyt rzadkie 

nurkowanie powoduje zanik nawyków koniecznych do 

sprawowania kontroli nad procesem nurkowania od 

podstawowych umiejętności, jakimi są: kontrola nad

ilością czynnika oddechowego i pływalnością, po brak 

orientacji w toni wodnej i nieumiejętności zachowania się 

w sytuacjach awaryjnych. Jeżeli dodatkowo występuje 

brak adaptacji do przebywania w środowisku 

hiperbarycznym, to zagrożenie wypadkiem znacznie 

wzrasta.  

Nurkowie wojskowi, nie dosyć, że podlegają 

selekcji zdrowotnej i monitoringowi stanu zdrowia, to 

poprzez ciągłe szkolenie, częste nurkowanie, cykliczne 

treningi sytuacji awaryjnych, obsługę sprzętu nurkowego 

i realizacje procedur wynikających z regulaminu 

nurkowania są znacznie mniej narażeni na wystąpienie 

niekorzystnego zdarzenia nurkowego.  

Najczęstszą przyczyna śmierci nurków 

rekreacyjnych jest utonięcie, bez względu na to jaka by 

nie była przyczyna wyjściowa zdarzenia. Przyczynami, 

które najczęściej prowadzą do śmierci są zatory gazowe, 

zawał mięśnia sercowego/nadciśnienie tętnicze i choroba 

ciśnieniowa, jako przyczyny o podobnej częstości.  

W badanym okresie w Wojsku Polskim nie było 

żadnego wypadku śmiertelnego [13], natomiast  

w badanej grupie nurków rekreacyjnych wypadków 

takich było 543. Najczęstsze rozpoznania określane jako 

przyczyna zgonu przedstawiono na rycinie 9. Zwraca 

uwagę uwzględnienie grupy „ciało zaginęło” co ma 

miejsce najczęściej przy nurkowaniach samodzielnych, 

bez asekuracji a szczególnie przy tzw. „nurkowaniach 

technicznych”.  

The problems with buoyancy which were 

reported by 32-49% of recreational divers result from 

improper training and the infrequent character of their 

diving. Infrequent diving leads to a lack of habits 

necessary to control the diving process, from basic 

competences, such as control of the quantity of the 

breathing mix and buoyancy, through lack of orientation 

in open waters and not knowing how to behave in 

emergency situations. If this is additionally accompanied 

with being subject to hyperbaric conditions, the risk of an 

accident significantly rises.  

Military divers are subject to health selection 

and monitoring, and, moreover, undergo continuous 

training with a high frequency of diving, cyclic training 

within the use of emergency procedures, operation of the 

diving equipment and implementation of procedures 

resulting from the diving regulations which causes them 

to be be exposed to the ris of occurrence of a diving 

incident to a much smaller degree.  

The most common cause of death among 

recreational divers is drowning, irrespective of the initial 

cause of an incident. The most common reasons of death 

include: gas embolism, myocardial infarction/labile 

hypertension and decompression sickness, as causes of 

similar frequency of occurrence. In the researched period 

there were no cases of fatal accidents in the Polish Army 

[13], whereas in the examined group of recreational 

divers its number reached as many as 543. The most 

common diagnoses defined as the causes of death are 

presented on fig. 9. One should note the category of " 

a missing body" which usually applies to individual dives 

without assistance, and in particular to the so-called 

"technical dives".  

Ryc. 9. Rozpoznania medyczne przyczyn śmierci nurka. źródło - Annual Diving Report 2004 – 2009; Diving Alert Network. 

Fig. 9. Medical diagnoses of the causes of death of divers. source - Annual Diving Report 2004 – 2009; Diving Alert Network. 

Bezpieczeństwo nurkowania może być 

osiągnięte przez wysoki poziom szkolenia i nadzoru,  

z przewagą nurkowań płytkich, bez dekompresji [14]. 

Ważnym czynnikiem obrazującą możliwe przyczyny 

wypadków śmiertelnych jest głębokość jak była osiągana 

przez ofiary; co przedstawia tabela 1. 

Diving safety can be obtained by high level 

training and supervision with the majority of shallow 

dives without decompression [14]. An important factor, 

accounting for the possible reasons of fatal accidents was 

the depth reached by the victims; which is shown in table 

1.
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Tab. 1. 

Głębokość nurkowań podczas których dochodziło do wypadków śmiertelnych - Źródło -  Annual Diving Report 2004 – 2009; Diving Alert Network. 

The structure of diving depths in fatal accidents – Source – Annual Diving Report 2004 – 2009; Diving Alert Network. 

Max. diving depth reached 

in fatal accidents 

2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 

0-9 m 14 20 24 33 3 29 

10 - 18m 29 29 25 20 13 12 

19 - 27 m 16 22 29 18 20 15 

28-36 m 10 22 23 20 14 14 

37-45 m 10 6 25 2 12 6 

46-54 m/ > 55 m 2 0 0   2/7   0/1.5 2 

Nurkowania wojskowe odbywają się najczęściej 

w przedziale głębokości 0-10 m. Wynika to przede 

wszystkim z potrzeb szkolenia nurkowego. Duża ilość 

nurkowań w tym zakresie głębokości pozwala na 

stosunkowo długi czas pobytu pod wodą bez konieczności 

wykonywania przystanków dekompresyjnych oraz 

umożliwia nabycie umiejętności niezbędnych do 

całkowitego kontrolowania procesu nurkowania  

i opanowania sprzętu.  

Nurkowania zakresie 11-20 m mają najczęściej 

charakter treningowy lub zadaniowy, to jest wykonywane 

są w celu wykonania konkretnej pracy pod wodą. 

Nurkowania w przedziałach 21-30 m, 31-40 m i głębsze 

są przede wszystkim nurkowaniami zadaniowymi, które 

wymagają długotrwałego treningu ciśnieniowego 

i  zabezpieczenia logistycznego oraz medycznego. 

Nurkowania rekreacyjne najczęściej kończyły 

się śmiercią w zakresie głębokości 10-18 m, a więc  

w zależności od łącznego czasu nurkowania konieczna  

była zaplanowana i kontrolowana dekompresja, co przy 

braku treningu ciśnieniowego i okazjonalnym 

nurkowaniu podnosiło ryzyko wystąpienia wypadku 

nurkowego.  

Niewiele mniej intensywne były tragiczne 

nurkowania w przedziałach głębokości 0-9 m i 19-27 m,  

z których te drugie znacznie bardziej ryzykowne. 

Wypadki nurkowe: barotrauma, narkoza azotowa oraz 

choroba dekompresyjna były głównie zależne od 

głębokości [15]. Przy częstych trudnościach  

w utrzymaniu pływalności, całkowite kontrolowanie 

profilu nurkowania z pełną kontrolą dekompresji na 

pewno było bardzo trudne, przy nurkowaniu 

okazjonalnym bez dostatecznego treningu nurkowego  

i było znaczącym czynnikiem prowadzącym do wypadku 

śmiertelnego. Do najważniejszych osobniczych czynników 

ryzyka należą: wiek nurka, przeszłość kardiologiczna, 

wydolność fizyczna, adaptacja do warunków 

podwyższonego ciśnienia, stan psychiczny nurka [16]. 

Część nurków rekreacyjnych po incydencie 

nurkowym trafiła do akredytowanych ośrodków 

zajmujących się leczeniem chorób nurkowych, gdzie 

zostali poddani pełnej diagnostyce i leczeniu. Najwyższy 

odsetek stanowiła choroba ciśnieniowa typu II (DCS II), 

która ze względu na swój przebieg jest stanem 

zagrażającym życiu nurka, będąc równocześnie wyrazem 

braku przygotowania do wykonywania nurkowań. 

Lżejsza postać choroby ciśnieniowej, typ I (DCS 

I), mimo znacznie rzadszego występowania, albo raczej 

ignorowania objawów, czy nie wiązania ich  

z nurkowaniem, potwierdza występowanie braków  

w wyszkoleniu, lekceważenie zasad bezpieczeństwa  

i brak znajomości zasad dekompresji a także powszechne, 

bezkrytyczne stosowanie komputerów nurkowych.  

Military dives are usually conducted at a depth 

range of 0-10 m. This is mainly due to the requirements of 

the training programme. A large number of dives within 

this depth range allows for a relatively long stay 

underwater without the necessity to apply 

decompression stops and enables acquisition of the skills 

necessary to achieve a complete control of the diving 

process and equipment.  

Diving at depths between 11-20 m is usually of  

a training or task-oriented character, i.e. they are aimed at 

performing a particular underwater task. Diving at depths 

between 21-30 m, 31-40 m and below are mainly task-

oriented and require a long-standing pressure training 

and logistical and medical security. 

The fatal recreational dives were 

mainly conducted at depths between 10-18 m, 

therefore, depending on the total diving time, they 

required  a planned and controlled decompression 

procedure, which, in the absence of pressure 

training and the infrequency of their diving, elevated 

the risk of the occurrence of a diving accident. The 

tragic dives in the depth range between 0-9 m and 

19-27 m were also characterised by a similar intensity, 

with the latter being much more risky. Diving accidents: 

barotrauma, nitrogen narcosis and decompression 

sickness mainly depended on depth [15].  

With a common difficulty being the maintaining 

of buoyancy, having complete control over the diving 

profile and decompression procedure was certainly hard 

to perform during occasional dives without proper 

training and constituted the main factor resulting in fatal 

accidents. The most important individual risk factors 

include: diver's age, cardiological history, physical 

efficiency, adaptation to higher pressure conditions, 

diver's psychological condition [16]. 

A part of recreational divers as a result of diving 

incidents were placed in accredited centres dealing with 

diving-related conditions, where they were subject to 

complete diagnostics and treatment. The most common 

condition was type II decompression sickness (DCS II), 

which due to its course involving a number of life-

threatening symptoms is an expression of a lack of 

preparation to perform dives.  

A milder form of decompression sickness, type  

I (DCS I), despite a much rarer incidence, or rather 

ignoring of symptoms or failing to associate them with 

diving, confirms the existing gaps in training, disregard of 

safety principles and lack of knowledge of decompression 

rules and the common and uncritical utilisation of diving 

computers. Similar conclusions are drawn in relation to 

other diagnosed conditions.  

When it comes to fatal accidents, a reliable 

analysis requires data concerning coexisting health 



2015 Vol. 53 Issue 4 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

50

Podobne wnioski nasuwają się w stosunku do 

pozostałych, zdiagnozowanych chorób.  

Jeżeli chodzi o badanie wypadków śmiertelnych 

to do rzetelnej analizy konieczne są dane dotyczące 

współistniejących obciążeń zdrowotnych, dane  

z komputera nurkowego i okoliczności nurkowania [17]. 

Choroby i wypadki nurkowe rozpoznawane jako 

przyczyny zgonu przedstawia rycina 10. 

conditions, data from the diving computer and 

specification of diving conditions [17]. Diving-related 

diseases and accidents recognised as causes of death are 

presented on fig. 10. 

Ryc. 10. Rozpoznawane choroby nurkowe będące przyczyna zgonów – źródło Annual Diving Report 2004 – 2009; Diving Alert Network. 

Fig. 10. Recognised diving diseases constituting causes of death – source Annual Diving Report 2004 – 2009; Diving Alert Network. 

Na podstawie korelacji rang Spearmana 

stwierdzono, że na poziomie istotności p=0,034 istnieje 

istotna statystycznie korelacja między chorobą 

ciśnieniowa a procentem wypadków śmiertelnych. 

Współczynnik korelacji R=0,84; jest to korelacja bardzo 

mocna. Oznacza to, że ze wzrostem odsetka choroby 

ciśnieniowej zwiększa się procent wypadków 

śmiertelnych. Przedstawia to rycina 11. 

The Spearman correlation rank allowed the 

observance of a statistically significant correlation 

between decompression sickness and the percentage of 

fatal diving accidents with the applied significance level of 

p=0.034. The correlation coefficient is equal to R=0.84 

and constitutes a very strong correlation. This means that 

the increase in the percentage of decompression sickness 

increases the percentage of fatal accidents. This is 

demonstrated on fig. 11. 

Ryc. 11. Liczba wypadków śmiertelnych w ogóle a występowanie choroby ciśnieniowej. 

Fig. 11. The number of fatal accidents vs decompression sickness. 

Oba powyższe wykresy obrazują jak wielkie 

znaczenie ma problem choroby ciśnieniowej w procesie 

nurkowania i jak silna jest korelacja między 

występowaniem przypadków choroby ciśnieniowej  

a wypadkami śmiertelnymi wśród nurków rekreacyjnych. 

Mimo stosowania komputerów nurkowych, 

które miały uwolnić nurków od ryzyka wystąpienia 

choroby dekompresyjnej i podnieść bezpieczeństwo  

Both of the diagrams above illustrate the 

significance of the problem of decompression sickness in 

the diving process and a strong correlation between 

decompression sickness and fatal accidents among 

recreational divers.  

Despite the use of diving computers, which were 

to free the divers of the risk of occurrence of 

decompression sickness and raise the diving safety, its 
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decompression sickness and fatal accidents among 

recreational divers.  

Despite the use of diving computers, which were 

to free the divers of the risk of occurrence of 

decompression sickness and raise the diving safety, its 

nurkowania, zapadalność na tę chorobę w korelacji  

z ilością wypadków śmiertelnych pokazuje, że tradycyjne 

przygotowanie nurków z wielokrotnym treningiem na 

małych głębokościach, tzw. opływanie, znajomość 

patofizjologii nurkowania, znajomość sprzętu i zasad 

nurkowania, a także poddanie się reżimowi wykonywania 

odpowiednich procedur z monitorowaniem stanu 

zdrowia, istotnie poprawia bezpieczeństwo nurkowania. 

WNIOSKI 

• Model szkolenia w Siłach Zbrojnych Wojska

Polskiego (treningi ciśnieniowe, regularne 

nurkowania, znajomość sprzętu) zapewnia 

o wielokrotnie większe bezpieczeństwo 

nurkowania w stosunku do nurków 

rekreacyjnych w USA i Kanadzie.  

• Efektem stosowania wysokich reżimów jest fakt

iż w latach 2002 – 2007 wśród nurków

wojskowych w Wojsku Polskim nie było

wypadków śmiertelnych, natomiast wśród 

nurków rekwereacyjnych rekreacyjnych w USA 

i Kanadzie było ich 543. 

incidence in correlation with the number of fatal 

accidents indicates that traditional diver preparation 

with repeated practice at small depths, instruction on 

diving pathophysiology, diving equipment and principles, 

as well as the imposition of a particular regime in the 

performance of suitable procedures along with the 

monitoring of an individual's health status significantly 

increases the safety of diving. 

CONCLUSIONS 

• The model of training in the Armed Forces of the 

Polish Army (pressure trainings, regular diving,

and knowledge of equipment) provides a much

higher guarantee of diving safety as compared 

with the model used in recreational diving in the 

USA and Canada.

• The effect of application of high regimes is the 

fact that in the years 2002 – 2007 no fatal 

accidents were noted among the military divers 

of the Polish Army, whereas their number

among recreational divers in the USA and 

Canada reached 543.
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EFFECTIVENESS EVALUATION OF SOURCES OF SUPPLY AND SYSTEMS FILTER IN PRODUCTION 

PROCESS OF BREATHING AIR

OCENA SKUTECZNOŚCI ŹRÓDEŁ ZASILANIA I UKŁADÓW FILTRACJI W PROCESIE UZDATNIANIA 

POWIETRZA ODDECHOWEGO

ÎÖÅÍÊÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÏÈÒÀÍÈß È ÑÈÑÒÅÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÈ 

Â ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ ÂÄÛÕÀÅÌÎÃÎ ÂÎÇÄÓÕÀ

Arkadiusz Woźniak 

Department of Underwater Works Technology Polish Naval Academy in Gdynia, Poland
Zakład Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The determination of how efficiently filtration systems used for the production of breathing air used in hyperbaric environments are operating is significant 
both from theoretical and practical points of view. The quality of breathing air and the breathing mixes based on air is crucial with regard to divers' safety. 
Paradoxically, a change in regulations regarding quality requirements for breathing mixes has imposed the necessity to verify both the technical equipment 
and laboratory procedures used in their production and verification. The following material, which is a continuation of previous publications, presents results 
of the conducted research along with the evaluation of effectiveness of the filtration systems used by the Polish Navy.   
key words: underwater works technology, marine engineering, diving gases. 

Określenie skuteczności oczyszczania powietrza oddechowego przeznaczonego do stosowania w celach hiperbarycznych poprzez zastosowanie 
systemów filtracji jest istotne zarówno z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia. Jakość powietrza oddechowego oraz otrzymywanych na jego bazie 
mieszanin oddechowych ma kluczowe znaczenie ze względu na bezpieczeństwo nurków. Paradoksalnie, zmiana przepisów dotyczących wymagań 
jakościowych dla czynników oddechowych, wymusiła konieczność weryfikacji bazy technicznej i laboratoryjnej wykorzystywanej do ich produkcji 
i weryfikacji. W niniejszym materiale, który jest kontynuacją wcześniejszych publikacji przedstawiono wyniki badań i ocenę skuteczności układów filtracji 
eksploatowanych w MW RP źródeł zasilania powietrzem oddechowym.   
słowa kluczowe: technologia prac podwodnych, inżynieria morska, nurkowe czynniki oddechowe.

 
 

Определение эффективности обработки вдыхаемого воздуха, использованного в целях гипербарии за счет применения систем фильтрации, 
является важным, как с теоретической,так и практической точки зрения. Качество вдыхаемого воздуха и полученные на основе дыхания смеси 
имеют решающее значение для безопасности водолазов. Как это ни парадоксально, законодательные изменения, касающиеся качественных 
требований дыхательных факторов, вынудили необходимость верификации технической и лабораторной базы, используемой для их 
производства и контроля. В этом материале, который является продолжением предыдущей публикации, мы представляем результаты 
исследований и оценки эффективности фильтрационных систем источников питания вдыхаемого воздуха, эксплуатируемых в  польском военно-
морском флоте. 
ключевые слова: технология дноуглубительных работ, морская инженерия, водолазные дыхательные факторы. 
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WSTĘP	

Niewydolność zaopatrywania Systemu 

Wojskowego Ratownictwa Morskiego MW [1] czynnikami 

oddechowymi o wymaganej jakości spowodowała 

ograniczenie możliwości prowadzenia szkolenia 

specjalistycznego i wykonywania prac podwodnych  

w SZRP1 [2,3].  

Ograniczenia systemu wynikające z braku 

zapewnienia właściwej jakości były spowodowane m.in. 

wykorzystaniem wyeksploatowanych źródeł zasilania 

oraz niewystarczającą konfiguracją systemu uzdatniania 

powietrza oddechowego. Stosowanie filtrów 

oczyszczających wypełnionych np. tylko jednym  

z rodzajów substancji absorbujących2 i adsorbujących3 

(np. węgiel aktywny lub wapno sodowane) bez udziału 

automatyki sterującej odwadnianiem nie mogło zapewnić 

oczekiwanej jakości [4]. 

CEL I METODA BADAŃ 

Celem badań było dokonanie oceny wpływu 

wprowadzonych modyfikacji systemu uzdatniania 

powietrza oddechowego źródeł zasilania 

eksploatowanych w MWRP4 na jakość otrzymywanego 

powietrza oddechowego. Określenie oddziaływania 

zastosowanych wymuszeń na proces produkcji pozwoli 

na wytypowanie rozwiązań technicznych zapewniających 

najwyższą jakość uzyskiwanego powietrza oddechowego.  

W wyniku dotychczas prowadzonych prac [5] 

zidentyfikowano zestaw zmiennych wejściowych (X1…X5) 

przedstawionych w tab.2 mających wpływ na układ 

filtrujący, a zatem na wyodrębniony obiekt badań 

w rozpatrywanym procesie uzdatniania powietrza 

oddechowego. Przeprowadzono eksperyment [5] mający 

na celu uzyskanie informacji dotyczącej efektywności 

zastosowania wybranego układu filtrującego P61 BAUER  

z wkładem filtrującym (MS/MS/AC5/MS6/HP7) wraz ze 

sprężarką EK2-150.  

Zastosowanie nowego wypełnienia układu 

filtrującego spowodowało wielokrotne obniżenie 

zawartości poszczególnych domieszek szkodliwych  

w uzyskanym powietrzu w stosunku do wartości 

pierwotnych [5]. Obiecujące wyniki pomiarów, które 

uzyskano w badaniach modelowych [5] należało 

zweryfikować w oparciu o ich zastosowanie w różnych 

typach źródeł zasilania eksploatowanych w MW RP. 

Dalsze pomiary prowadzono w kierunku oceny 

odpowiedzi systemu określającej stopień skuteczności 

wytypowanych układów filtrujących.  

W badaniach zastosowano wielowariantowe 

podejście polegające na wykorzystaniu różnego rodzaju 

źródeł zasilania i konfiguracji układów filtrujących.  

W procesie produkcji powietrza oddechowego analizie 

fizykochemicznej poddawana jest próbka pobrana na 

wylocie źródła zasilania za układem filtrującym. W próbce 

oznacza się zgodnie z wymaganiami [6,7] zawartość tlenu 

(O2) i azotu (N2) oraz poszczególnych domieszek 

szkodliwych takich jak (H2O, CH4, CO2, CO, NO2 i NO). 

Poniżej zgodnie z wcześniej uzyskanymi wynikami badań 

[4,5] w tab.1 przedstawiono częstość występowania 

wyników negatywnych w latach 2002-2003. 

INTRODUCTION 

The failure to supply the Military Maritime 

Rescue System of the Navy [1] with good quality 

breathing mixes has resulted in a limitation in the 

opportunities to conduct specialist training or to perform 

underwater works at SZRP1 [2,3].  

System limitations resulting from the absence of 

a guarantee of proper quality were caused, among other 

things, by the use of overexploited supply sources and 

insufficient configuration of the breathing air treatment 

system. For instance, using filters containing only one 

type of absorbent2 and adsorbent3 (e.g. activated carbon 

or slaked lime) without the use of automated dehydration 

could not ensure the expected quality [4]. 

RESEARCH OBJECTIVE AND METHOD 

The objective of the research was the 

performance of impact assessments on the quality of the 

obtained breathing air following modifications introduced 

in to the air treatment system of the supply sources used 

at the MWRP4. The determination of the effect of the 

applied enforcements on the production process will 

enable the selection of technical solutions that ensure the 

best possible quality of breathing air.  

As a result of the thus far conducted works [5],  

a set of input variables was identified (X1…X5) as 

presented in tab. 2, which have an influence on the 

filtration system, and therefore on the research object in 

the analysed breathing air treatment process.  

An experiment was carried out [5] aimed at 

obtaining information concerned with the efficiency of 

the selected filtration system – the P61 BAUER with filter 

cartridge (MS/MS/AC5/MS6/HP7) and an EK2-150 

compressor. A change in the make up of the material used 

in the filtration system resulted in a significant reduction 

in the content of particular harmful admixtures in the 

obtained air as compared with the initial values [5].  

The promising results obtained in model tests 

[15] were subject to verification on the basis of their 

application in various types of supply sources used by the 

Polish Navy. Further measurements were carried out for 

the purpose of obtaining a system response defining the 

level of efficacy of the selected filtration systems.  

The research was based on a multi-variant 

approach consisting in the use of various types of supply 

sources and filtration system configurations.  

During the breathing air production process the physico-

chemical analysis is conducted on a sample taken at the 

supply source outlet after the filtration system.  

The sample is analysed, according to the 

requirements [6,7] for the oxygen (O2) and nitrogen (N2) 

content, as well as particular harmful admixtures, such as 

(H2O, CH4, CO2, CO, NO2 i NO). Tab. 1 below, in accordance 

with the previously obtained research results [4,5], 

presents the frequency of occurrence of negative results 

in the years 2002-2003. 
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Tab. 1. 

Zestawienie przyczyn odrzutów analizy powietrza oddechowego w latach 2002-2003(do III.kw). Źródło: opracowanie własne. 

List of reasons for rejects in the breathing air analysis in the years 2002-2003 (up to the third quarter). Source: own study. 

Do badań poszczególnych źródeł zasilania 
wykorzystano układy uzdatniania powietrza 
oddechowego typoszeregu firmy BAUER. Założono, że 
przedstawione w tab.2 zidentyfikowane przyczyny 
odrzutów grupy A mają wpływ na przebieg procesu.  

The tests on particular supply sources were 
carried out with the use of the BAUER breathing air 
treatment systems. It was assumed that the reasons for 
the rejects in group A presented in tab. 2 have an impact 
on the outcome of the process.  

Tab. 2. 

Zidentyfikowane wartości wejściowe procesu uzdatniania powietrza oddechowego. Źródło: opracowanie własne. 

The identified input values in the breathing air treatment process. Source: own study. 

Przyjęto, że do określonej grupy A zmiennych 
(X1-X5) wywierających najbardziej negatywny wpływ 
kwalifikują się przyczyny powodujące 80% negatywnych 
skutków [8]. Bez wykonania dalszych badań trudno jest 
jednak określić stopień i skalę ich pozytywnego lub 
negatywnego oddziaływania na proces uzdatniania 
powietrza. 

Ze względu na dużą skalę występowania 
odrzutów (tab.1) należało podjąć działania mające na celu 
korygowanie niestabilnego (rozregulowanego) procesu 
produkcji powietrza oddechowego poprzez eliminację 
poszczególnych przyczyn rozregulowania. Dokonanie 
docelowej korekcji przy wykorzystaniu różnego rodzaju 
narzędzi związanych ze sterowaniem i zapewnieniem 
jakości było zdeterminowane wykonaniem oceny 
skuteczności zastosowanych zmian w oparciu o uzyskane 
wyniki pomiarów laboratoryjnych.  

Do oceny jakościowej powietrza oddechowego 
wykorzystano pobrane próbki powietrza oddechowego, 
które poddano analizie fizykochemicznej. Badania 
laboratoryjne pobranych próbek zostały przeprowadzone 
pod nadzorem Szefostwa Ratownictwa Morskiego DMW 
(SRMDMW) w laboratorium fizykochemicznym 
Centralnego Zakładu Sprzętu Ratowniczego MW (CZSR 
MW). W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości 
ocenę procesu pomiarowego [9,10,11] w laboratorium  

It was assumed that the variables defined in 
group A (X1-X5), represented 80% of the cause of the most 
negative impacts on results [8]. However, without further 
tests it is difficult to determine the degree and scale of 
their positive or negative impact on the air treatment 
process. 

Due to the large scale of occurrences of rejects 
(tab. 1) it was required to undertake activities aimed at 
the correction of an unstable (irregular) production 
process of the breathing air through elimination of 
particular reasons for such instability. Implementation of 
final corrections with the use of various types of tools 
connected with quality control and assurance was 
achieved through the performance of efficacy evaluation 
of the applied changes on the basis of the obtained 
laboratory measurement results.  

Quality assessment of the breathing air was 
carried out on samples subjected to physicochemical 
analysis. Laboratory tests on the said samples were 
performed under the supervision of the Maritime Rescue 
Command DMW (SRMDMW) at the physicochemical 
laboratory of the Central Institute of Rescue Equipment 
MW (CZSR MW). In order to guarantee the quality, the 
evaluation of the measurement process [9,10,11] at the 
laboratory was conducted with the participation of the 
Department of Underwater Works Technology of the  

Type of contamination Frequency of results failing to meet the 

requirements in [%] 

H2O 88.96 
CO2 20.94 
CO 7.56 
CH4 5.24 
O2 1.75 

NO2 0 

No. symbol Input value (variable) Group 

X
1

residual oil content at supply output 

A 

X
2

physical-chemical properties and filter cartridge composition 

X
3

water-oil separator 

X
4

measurement accuracy of the chemical composition of the breathing 
air 

X
5

pollution content in atmospheric air 
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przeprowadzono przy współudziale Zakładu Technologii 
Prac Podwodnych AMW (ZTPP AMW). Analiza systemu 
pomiarowego kontrolowanego procesu była warunkiem 
kluczowym dla zapewnienia miarodajnej oceny 
sterowania procesem technicznym.  

Do prowadzenia pomiarów laboratoryjnych 
wykorzystywano m.in. metodę chromatografii gazowej 
umożliwiająca ustalenie procentowego składu powietrza 
oddechowego zgodnie z wymaganiami NO-07-A005. Do 
wykonywania pomiarów stosowano chromatografy 
gazowe GC 8160 firmy FISONS z detektorem FID8 oraz 
TCD oraz TRACE ULTRA GC firmy Thermo Fisher 
Scientific odpowiednio w konfiguracjach z detektorem 
FID i TCD oraz PDD9 i TCD.  

Chromatografia gazowa wraz ze spektrometrią 
należy do najczęściej stosowanych metod analizy 
powietrza oddechowego i innych mieszanin 
oddechowych. Do pomiarów zawartości zanieczyszczeń 
wykorzystano również spektrometry NICOLET ANTARIS 
IGS FTIR10 firmy Thermo Fisher Scientific. Zastosowane  
w badaniach wyposażenie laboratoryjne przedstawiono 
poniżej na rys.1-4. 

Naval Academy (ZTPP AMW). Analysis of the 
measurement system of the control process constituted  
a key condition for the guaranteeing of a reliable 
assessment of the technical process control. Laboratory 
measurements were carried out with the use of the gas 
chromatography method enabling determination of the 
percentage composition of the breathing air in 
accordance with the requirements NO-07-A005.  

The measurements were performed with the use 
of the following gas chromatograph: GC 8160 by FISONS  
with an FID8 and a TCD detector and TRACE ULTRA GC by 
Thermo Fisher Scientific in configurations with FID and 
TCD and PDD9 and TCD detectors respectively. Gas 
chromatography along with spectrometry belong to the 
most common methods of analysis of breathing air and 
other breathing mixes.  

The measurements of contaminants was also 
performed with the use of NICOLET ANTARIS IGS FTIR 
spectrometers10 produced by Thermo Fisher Scientific. 
The laboratory equipment used for testing is presented in 
fig.1-4 below. 

Rys. 1-2. Chromatografy gazowe GC 8160 FISONS i TRACE Ultra GC, Thermo Fisher Scientific. 

Fig. 1-2. Gas chromatographs GC 8160 FISONS and TRACE Ultra GC, Thermo Fisher Scientific. 

Rys. 3-4. Spektrometr FTIR. NICOLET ANTARIS Thermo Scientific wraz z cyrkonowym analizatorem tlenu RAPIDOX 2100ZF. 

Fig. 3-4. FTIR Spectrometer NICOLET ANTARIS Thermo Scientific with zirconium oxygen analyser RAPIDOX 2100ZF. 

Poszerzenie o zmienną X1 (tab.2) grupy 
wprowadzanych zmiennych wejściowych w trakcie 
wykonanych badań, pozwoliło na ocenę skali wpływu 
rodzaju źródła zasilania na proces uzdatniania powietrza. 

W celu optymalizacji procesu w badaniach 
zdecydowano się na uwzględnienie konstrukcji nowej 
generacji dotychczas niestosowanych w MWRP. 
Umożliwiło to dokonanie wyboru wydajnych  
i niezawodnych systemów produkcji powietrza 
oddechowego. Wyniki prac będą stanowiły podstawę do 
wymiany nie podatnych na modernizację  
i wyeksploatowanych źródeł zasilania. Szybkie 
osiągnięcie znacznej poprawy jakościowej w badanej 
populacji około 100-140 różnorodnych źródeł zasilania 
nie jest możliwe tylko w oparciu o modernizację starych 
systemów.  

Planowane działania miały na celu uzyskanie  

The extension with variable X1 (tab.2) in the 
group of implemented input variables in the course of the 
performed tests allowed the assessment of the scale of 
impact of the type of supply source on the air treatment 
process. 

For the purpose of process optimisation it was 
decided that the tests be conducted with consideration of 
new generation constructions, thus far not used by the 
Polish Navy. This enabled selection of efficient and 
reliable breathing air production systems.  

The results will constitute the grounds for 
replacement of the existing overexploited supply sources 
which it is not possible to modernise. Obtaining a quick 
and significant qualitative improvement, in the examined 
stock of 100-140 various supply sources, is not possible 
solely on the basis of modernisation of old systems. The 
planned activities aimed to obtain high quality breathing  
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wysokiej jakości powietrza oddechowego  
i doprowadzenie do zmniejszenia wartości wyjściowych 
Ci

11 do poziomu zawierającego się w granicach 
określonych wymaganiami [6,7]. Dzięki wykonanym 
badaniom oraz stworzeniu bazy danych wykonywanych 
pomiarów ułatwiono możliwość dokonania okresowej 
analizy prowadzonych prac a przez to oceny uzyskanych 
efektów po zastosowaniu wymuszeń X1-X5. Wyniki 
pomiarów zgromadzone w formie stabelaryzowanej bazy 
danych opracowano przy wykorzystaniu 
oprogramowania MINI TAB Release 14, Statistical 
Software oraz Microsoft EXCEL. 

BADANIA 

Decyzję dotyczącą poziomu inwestycji 
związanych z sukcesywną modernizacją lub wymianą 
źródeł zasilania oparto na wynikach badań wykonanych 
w ramach analizy skuteczności źródeł zasilania, której 
wyniki przedstawiono poniżej. Przedstawiona analiza 
obejmuje lata 2002-2013. W celu wyboru kierunku prac 
modernizacyjnych na wczesnym etapie prowadzenia prac 
odniesiono się do uzyskanych wyników w latach 2002-
2005, które częściowo ujęte są na przedstawionych 
poniżej grafach. Na wykresach przedstawiono uzyskane 
wyniki pomiarów zawartości H2O w badanych próbkach 
powietrza oddechowego dla różnych źródeł zasilania  
i układów filtracji. Na rys.5 przedstawiono pierwotny 
rozkład pomiarów zawartości wilgoci dla sprężarki EK2-
150 w której nie zastosowano wymuszeń. 

air and to reduce the input values Ci
11 to a level within the 

limits established by requirements [6,7]. Thanks to the 
performed tests and the establishment of a database of 
the conducted measurements, the possibility of carrying 
out a periodic analysis of the works, and, what follows, 
the assessment of the obtained effects upon 
implementation of X1-X5 impositions was facilitated.

The results of measurements collected in the 
form of a tabulated database were prepared with the use 
of MINI TAB Release 15 software, Statistical Software and 
Microsoft EXCEL. 

TESTS 

The decision regarding the level of investment 
connected with successive modernisation or replacement 
of supply sources was based on the results of the research 
performed along with the analysis of efficacy of supply 
sources, whose results are presented below.  

The analysis covers the years 2002-2013. For 
the purpose of selection of the direction of modernisation 
works at an early stage of research, the authors referred 
to the results obtained in the years 2002-2005, which are 
partly presented in the graphs below. The graphs present 
the measurements obtained for H2O content in the 
examined breathing air samples for various types of 
supply sources and filtration systems. Fig. 5 depicts the 
original distribution of humidity measurements for the 
EK2-150 compressor with no applied enforcements. 

Rys. 5. Wykres dla kolejnych obserwacji pomiarów zawartości H2O w powietrzu oddechowym sprężarki EK2-150 dla stanu 1 w latach 2002-2007źródło: 
opracowanie własne na podstawie badań laboratorium fizykochemicznego CZSRMW oraz bazy danych pomiarowych WRTMiPP SRMDMW12. 

Fig. 5. Graph on consecutive measurements of H2O content in the breathing air for the EK2-150 compressor in state 1 performed in the years 2002-2007. 
Source: own analysis on the basis of tests performed by physicochemical laboratory at CZSRMW and measurement databases of WRTMiPP SRMDMW12. 

Jak widać rozkład wyników pomiarów w ramach 
rozpatrywanego procesu znajduje się w bardzo dużych 
granicach. Należy zauważyć, że wyniki pomiarów  
w znacznej mierze leżą poza określonymi granicami 
tolerancji procesu i w 16 przypadkach, co stanowi 66,6% 
całości pomiarów nie spełniają stawianych wymagań.  

Zachowanie systemu jest dość przypadkowe, 
charakteryzuje się dużym rozproszeniem, wydajność 
procesu z punktu widzenia użytkownika jest 
niezadawalająca. Oznacza to, że, wydzielone elementy 
systemu (tj. filtr, sprężarka itp.) pomimo wzajemnego 
oddziaływania na siebie nie gwarantują osiągnięcia 
założonych minimów funkcji celu Ci , który określono dla 
wilgoci jako zawartość H2O≤50mg/m3. Dlatego też  

As can be seen, the distribution of results in the 
examined process is contained within very broad limits. It 
should be noted that the measurement results to a large 
extent fall beyond the defined tolerance limits and in as 
many as 16 cases, i.e. 66.6% of instances, they fail to meet 
the imposed requirements. The behaviour of the system  

seems quite random and is characterised by  
a large dispersion, thus making process efficiency 
unsatisfactory from the point of view of the user. This 
means that the selected system elements (i.e. the filter, 
compressor, etc.), despite their mutual interaction, do not  
guarantee obtaining the minimum assumed functions of 
the Ci target defined for humidity as the content of 
H2O≤50mg/m3. Hence, it was decided to concentrate on 
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skoncentrowano się na uzyskaniu właściwego położenia 
wartości �� pomiarów dla poszczególnych domieszek 
szkodliwych (H2O, CH4, CO2, CO, NO2 i NO) powietrza 
oddechowego(Ci), która powinna znajdować się  
w wyznaczonych granicach kontrolnych. Przyjmując, że 
odchylenie standardowe populacji jest równe σ to 
odchylenie standardowe rozkładu wartości średnich 
wynosi	��̅ �

�

√�
 [8]. Rozproszenie wyników pomiarów nie 

powinno przekraczać granic kontrolnych znajdujących się 
w odległości 	∓3��̅	od wyznaczonej linii centralnej. 
Granice kontrolne wyznaczają zakres przedziału  
w którym zgodnie z zasadą 3�		wynikającą z własności 
rozkładu normalnego powinno znajdować się 99,73% 
wszystkich pomiarów. 

Dla porównania jakości uzyskiwanych wyników 
pomiarów na kolejnych wykresach przedstawiono wyniki 
badań laboratoryjnych uzyskanych dla systemów 
poddanych modyfikacji po wprowadzeniu zmian X2-X5 
(stan 2) [5] oznaczonych na wykresach symbolem „M” lub 
nowej generacji źródeł zasilania (X1) wraz z układami 
uzdatniania powietrza oddechowego. Poniżej na rys.6 
przedstawiono porównanie dla 3 typów źródeł zasilania: 

• zmodernizowanych sprężarek typu EK-7,5M
oraz A3HW1 M; 

• nowej sprężarki MARINER 250E;
w odniesieniu do granic kontrolnych odpowiadających kl. 
I i kl. II wymaganej jakości powietrza oddechowego. 

obtaining the proper position of measurement X	 values in 
relation to particular harmful admixtures (H2O, CH4, CO2, 
CO, NO2 and NO) in the breathing air (Ci), which should 
fall within the specific control limits.  

Assuming that the standard deviation for the 
population is equal to σ, the standard deviation in the 
distribution of mean values is equal to 	σ�� �

�

√	
 [8]. The 

dispersion of measurement results should not exceed the 
control limits located at a distance 	∓3σ�� 	 from the 
defined centre line. The control limits establish the scope 
of the range where, according to the principle 3σ  
resulting from the properties of a normal distribution, 
99.73% of all measurements should be contained. 

For the sake of comparison of the quality of the 
obtained measurement results, the consecutive graphs 
present the results of laboratory tests carried out for 
systems subjected to modifications with the introduction 
of X2-X5 changes (state 2) [5] indicated in the graphs with 
the "M" symbol or a new generation of supply sources 
(X1) along with the breathing air treatment systems. Fig.6 
below presents a juxtaposition of 3 types of supply 
sources: 

• modernised compressors EK-7.5M and A3HW1 
M;

• new compressor MARINER 250E;
with regard to control limits corresponding to cl.  I and cl. 
II of the required breathing air quality. 

Rys. 6. Wykres dla kolejnych obserwacji pomiarów zawartości H2O w powietrzu oddechowym dla różnych źródeł zasilania w latach 2002-2013. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań laboratorium fizykochemicznego CZSRMW oraz bazy danych pomiarowych WRTMiPP SRMDMW. 

Fig. 6. Graph representing consecutive measurements of H2O content in the breathing air for various supply sources performed in the years 2002-2013. 
Source: own analysis on the basis of tests performed by the physicochemical laboratory at CZSRMW and measurement databases of WRTMiPP 
SRMDMW. 

Na wykresie można dostrzec znaczną różnicę  
w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych.  
Z analizy wyników pomiarów widać, że najbardziej 
efektywnym rozwiązaniem było zastosowanie wymuszeń 
X1-X5 (MARINER 250E). Zastosowane wymuszenia X2-X5 

(dla sprężarki EK-7,5-3 M) nie są już tak bardzo 
efektywne. Wyniki pomiarów uzyskane dla sprężarki 
A3HW1 M odbiegają znacznie, od uzyskanych zarówno  
dla MARINER 250E jak i EK-7,5-3M. 

W ramach kontroli procesu produkcji powietrza 
oddechowego każdy rodzaj źródła zasilania badanej 
populacji rozpatrywano indywidualnie. Do prowadzenia 
kontroli wykorzystano metodę statystycznego 
zarządzania jakością SPC13 realizowaną za pomocą kart 
kontrolnych.  

Karty kontrolne służyły monitorowaniu jakości 
procesu poprzez kontrolę położenia i zmienności  

It is possible to observe a significant 
difference in the applied technical solutions. The 
analysis of measurement results indicates that the 
most effective solution consisted in the 
application of X1-X5 enforcements (MARINER 
250E). The applied enforcements X1-X5 (for the 
EK-7,5-3M compressor) are no longer as effective. The 
measurement results obtained for the A3HW1 
M compressor depart significantly from  those obtained 
for MARINER 250E and EK-7,5-3M compressors.  

During the control of the breathing air 
production process each type of supply source in the 
examined population was analysed separately. The 
control was performed with statistical quality 
management method SPC13 implemented with the use of 
control sheets. Control charts were used to monitor 
process quality through the control of location and 
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wyników pomiarów względem określonych granic 
tolerancji. Poniżej przedstawiono uzyskane wyniki 
pomiarów, które naniesiono na kartę kontrolną IX-MR14 
dla procesu uzdatniania powietrza oddechowego dla 
poszczególnie rozpatrywanych źródeł zasilania. Na rys.7  
i 8 przedstawiono rozkład danych pomiarowych na karcie 
kontrolnej dla źródeł zasilania typu: EK-7,5-3 M i A3HW1 
M.  

Wykorzystanie statystycznego sterowania 
procesem produkcyjnym [12,13] w procesie wytwarzania 
powietrza oddechowego pozwala na zastosowanie 
odpowiedniej metodyki w celu udoskonalenia procesu 
poprzez zminimalizowanie wielkości występującego 
rozrzutu i centralizację procesu do określonych wartości 
docelowych. 

variability of measurement results in relation to the 
defined tolerance limits.  

Below we present the obtained measurement 
results provided in control chart IX-MR14 in relation to the 
breathing air treatment process for particular supply 
sources. Fig. 7 & 8 present the distribution of 
measurement data on a control chart for the following 
types of supply sources: EK-7,5-3 M and A3HW1 M.  

The use of statistical process control methods 
[12,13] in the breathing air production process, allows 
selection of a proper methodology for the purpose of 
process improvement through minimisation of the 
existing dispersion and process centralisation to 
particular defined target values. 

Rys. 7. Rozkład danych pomiarowych uzyskanych dla sprężarki EK-7,5-3M. 

Fig. 7. Measurement data distribution obtained for the EK-7,5-3M compressor 

Rys.8. Rozkład danych pomiarowych uzyskanych dla sprężarki A3HW1 M. Źródło: opracowanie własne na podstawie badań laboratorium 
fizykochemicznego CZSRMW oraz bazy danych pomiarowych WRTMiPP SRMDMW.

Fig. 8. Measurement data distribution obtained for the A3HW1 M compressor. Source: own analysis on the basis of tests performed by the physicochemical 
laboratory at CZSRMW and measurement databases of WRTMiPP SRMDMW.
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Z analizy wyników na kartach kontrolnych IX-
MR widać, że pomiary uzyskane dla sprężarki A3HW1  
M znacznie odbiegają jakościowo od wyników 
uzyskanych ze sprężarki EK-7,5-3 M, gdzie zachowanie 
się i rozkład danych pomiarowych jest mniej 
rozproszony. Skuteczność oczyszczania powietrza 
oddechowego w sprężarce zmodernizowanej jest wyższa 
a zatem układ uzdatniania powietrza oddechowego jest 
bardziej skuteczny.  

Na kolejnym rys.9 przedstawiono wyniki 
pomiarów zebrane dla innych źródeł zasilania  
i modyfikacji systemu oczyszczania powietrza 
oddechowego typu: MARINER 320E, VERTICUS BAUER 
150-15-05 oraz EK-2-150 M. 

From a qualitative point of view, in the analysis 
of results provided in control charts IX-MR it is 
observable that the results attained for the A3HW1  
M compressor depart significantly from the results 
generated for the EK-7,5-3 M compressor, where the 
behaviour and measurement distribution is less 
dispersed. The effectiveness of breathing air treatment in 
a modernised compressor is higher, hence the breathing 
air treatment system is more efficient.  

Fig.9 presents measurement results related to 
other supply sources and modifications in the following 
air treatment systems:  MARINER 320E, VERTICUS 
BAUER 150-15-05 and EK-2-150 M. 

Rys. 9. Wykres dla kolejnych obserwacji pomiarów zawartości H2O w powietrzu oddechowym dla różnych źródeł zasilania w latach 2002-2013. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań laboratorium fizykochemicznego CZSRMW oraz bazy danych pomiarowych WRTMiPP SRMDMW. 

Fig. 9. Graph on consecutive measurements of H2O content in the breathing air for various supply sources performed in the years 2002-2013. 
Source: own analysis on the basis of tests performed by the physicochemical laboratory at CZSRMW and measurement databases of WRTMiPP 
SRMDMW. 

Uzyskane wyniki pomiarów dla sprężarki typu: 
VERTICUS BAUER 150-15-05 zapewniającej uzyskanie 
jakości powietrza oddechowego o najwyższej jakości 
przedstawiono poniżej na karcie kontrolnej IX-MR [8] dla 
procesu produkcji powietrza oddechowego (rys.10). 

Results obtained for the compressor: VERTICUS 
BAUER 150-15-05, ensuring the highest quality breathing 
air is presented below in control chart IX-MR [8] for the 
breathing air production process (fig.10). 

Rys. 10. Rozkład danych pomiarowych uzyskanych dla sprężarki BAUER VERTICUS 180-15-5. Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 
laboratorium fizykochemicznego CZSRMW oraz bazy danych pomiarowych WRTMiPP SRMDMW. 

Fig.10. Distribution of measurement data obtained for the BAUER VERTICUS 180-15-5 compressor. Source: own analysis on the basis of tests performed 
by the physicochemical laboratory at CZSRMW and measurement databases of WRTMiPP SRMDMW. 
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Jak widać różnice, w jakości uzyskiwanego 
powietrza oddechowego przy zastosowaniu zarówno 
nowego źródła zasilania jak i układu filtrującego (grupa 
3) znacznie przewyższają, jakość powietrza uzyskiwana 
w starych systemach (grupy 1) lub ich 
zmodernizowanych wersjach15 wyposażonych w nowe 
systemy filtrujące należące do (grupy 2).  

Podział ogólny na grupy kontrolne poddane 
badaniom przedstawiono w tab.3. 

It can be seen that the differences in the quality 
of the obtained breathing air both with the use of a new 
supply source and filtration system (group 3) significantly 
exceed the quality of air obtained with old systems (group 
1) or their modernised versions15 equipped with new 
filtration systems (belonging to group 2).  

The general division into control groups subject 
to testing is presented in tab.3. 

Tab. 3 

Podział ogólny na grupy kontrolne ze względu na zastosowanie rozwiązanie układu uzdatniania. Źródło: opracowanie własne. 

General division into control groups with regard to the applied treatment system solution. Source: own study. 

Występujące różnice jakościowe na kartach IX-
MR z (rys. 7, 8, 10) są łatwo zauważalne zarówno, co do 
ilości występujących pomiarów przekraczających 
określone granice tolerancji jak i położenia linii centralnej 

CL16 na karcie kontrolnej CC17 wartości średnich	��. 
Rozkład danych pomiarowych poza granicami tolerancji 

na karcie 	��,	daje istotne informacje, co do ilości  
i częstotliwości oraz rozmiaru występujących 
rozregulowań.  

W nowych systemach grupy 3 w praktyce przy  
zachowaniu właściwego podejścia eksploatacyjnego 
jesteśmy w stanie utrzymać proces wewnątrz 
określonych granic tolerancji (LCL18< proces <UCL19  
a system jest mniej podatny na zakłócenia i wpływ 
zmiennych niezależnych (np. temperatura i wilgotność 
powietrza atmosferycznego). Grupa 2 reprezentująca 
grupę źródeł zasilania poddanych modernizacji jest 
bardziej wydajna niż grupa 1. Pomimo zastosowania tego 
samego typu układów filtrujących skuteczność 
oczyszczania układu uzdatniania powietrza jest różna 
w zależności od rodzaju źródła.  

Oznacza to, że nawet nowoczesne układy 
filtrujące nie są w stanie zapewnić właściwej jakości przy 
ich użytkowaniu ich z wyeksploatowanymi źródłami 
zasilania pozbawionymi automatycznych systemów 
odwadniania i sterowania. Czas ochronnego działania 
wkładów filtrujących w takim przypadku ulega również 
znacznemu skróceniu ze względu na pracę  
w niesprzyjających warunkach. Poniżej na rys.11 i 12 
przedstawiono wyniki kolejnych pomiarów na zawartość 
H2O i CO2 przeprowadzonych dla tego samego rodzaju 
źródła zasilania wyposażonego w napęd elektryczny  
i spalinowy.  

The occurring quality difference in IX-MR sheets 
from (fig. 7, 8, 10) are easily noticeable with regard to 
both the quantity of measurements exceeding the defined 
tolerance limits and position of the centre line CL16 in the 
control chart CC17 of mean values	X	.  

The distribution of measurement data outside 
the tolerance limits in the chart 	X	,	 provides important 
information regarding the quantity, frequency and size of 
the occurring irregularities. In the new group 3 systems, 
in practice, preservation of proper performance 
approach, enables the maintaining of the process within 
the defined tolerance limits (LCL18< process <UCL19), with 
the system being less susceptible to disruptions and the 
impact of independent variables (e.g. temperature and 
atmospheric air humidity).  

Group 2, representing the group of supply 
sources subjected to modernisation, is more efficient than 
group 1. Despite the application of the same type of 
filtration systems, the effectiveness of the air treatment 
system differs depending on source type. This means that 
even modern filtration systems are not able to ensure 
proper quality in configurations with overexploited 
supply sources without automatic drainage and control 
systems.  

The period covered by the protective function of 
filtration systems in such a case is also significantly 
shortened due to operation in unfavourable conditions. 
Fig.11&12 below present results of consecutive 
measurements for the content of H2O and CO2 conducted 
for the same supply source type equipped in electric and 
diesel drive compressors.  

 Type of applied solution in the breathing air 

treatment system 

Control group 

old filtration system + old supply source 1 
new filtration system + old supply source 2 
new filtration system + new supply source 3 
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11.Wykres dla kolejnych obserwacji pomiarów zawartości H2O w powietrzu oddechowym dla MARINER 320D/E w latach 2009-2013. Źródło: opracowanie 
własne na podstawie badań laboratorium fizykochemicznego CZSRMW oraz bazy danych pomiarowych WRTMiPP SRMDMW. 

Fig. 11. Graph representing consecutive observations of measurements for the H2O content in the breathing air for MARINER 320D/E performed in the 
years 2009-2013. Source: own analysis on the basis of tests performed by the physicochemical laboratory at CZSRMW and measurement databases of 
WRTMiPP SRMDMW. 

Należy zauważyć, że efektywność nowych 
systemów których wyniki pomiarów przedstawiono na 
rys.11 znacznie odbiega, od jakości uzyskiwanej  
w badanych grupach 1 i 2. Najbardziej problematyczna 
zawartość wilgoci (tab.1) w badanych próbkach 
utrzymuje się poniżej wartości wymaganych, co więcej 
tylko w kilku przypadkach przekracza wymagania dla kl.  
I (UCL 1) powietrza oddechowego.  

Stabilność i uregulowanie procesu jest na 
oczekiwanym poziomie pomimo faktu, że w kilku 
przypadkach uzyskane wyniki pomiarów przewyższają 
wartości określone dla kl. I (UCL 1). 

It should be noted that the effectiveness of new 
systems, the measurement results for which are 
presented in fig.11, is significantly different from the 
quality obtained in control groups 1 and 2. The most 
problematic parameter - humidity content (tab.1) in the 
researched samples is maintained below the required 
values, and only in several cases exceeds the 
requirements for cl. I (UCL 1) breathing air.  

Process stability and regularity is at an expected 
level despite the fact that in several cases the obtained 
measurement results exceed the values specified for cl.  
I (UCL 1). 

Rys. 12. Wykres kolejnych obserwacji pomiarów zawartości CO
2
 w powietrzu oddechowym dla MARINER 320D/E w latach 2009-2013. Źródło: 

opracowanie własne na podstawie badań laboratorium fizykochemicznego CZSRMW oraz bazy danych pomiarowych WRTMiPP SRMDMW. 

Fig. 12. Graph representing consecutive observations of measurements for the CO
2
 content in the breathing air for MARINER 320D/E performed in the 

years 2009-2013. Source: own analysis on the basis of tests performed by the physicochemical laboratory at CZSRMW and measurement databases of 
WRTMiPP SRMDMW. 

Jak widać wyniki pomiarów uzyskiwane ze 
sprężarki napędzanej silnikiem spalinowym zawsze nieco 
przewyższają wartości pomiarów sprężarki zasilanej 
silnikiem elektrycznym. Zastosowanie wkładu 
hopkalitowego, wapna sodowanego20 i węgla 
aktywowanego w układzie filtrującym nie w pełni 
kompensuje wpływ zanieczyszczenia powietrza. Źródła 
zasilania napędzane silnikiem elektrycznym w każdym 
przypadku wykazują mniejszą wartość zawartości CO2  
w badanej próbce. 

As can be seen, the measurement values 
obtained for the diesel compressor always slightly exceed 
the values obtained for the electric compressor. The use 
of a hopcalite insert, soda lime20 and activated carbon in 
the filtration system does not fully compensate the effect 
of air contamination. Electric supply sources in each case 
indicate a lower value in CO2 content in the examined 
sample. 

A collective presentation of the share of 
measurement results failing to meet the requirements for 
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Zestawienie zbiorcze udziału wyników pomiarów 
niespełniających wymagań dla kl. II powietrza 
oddechowego w zakresie zawartości H2O dla grup 
kontrolnych 1-3 przedstawiono poniżej na rys.13. 

cl. II breathing air within H20 content in control groups 
1-3 is shown in fig. 13 below. 

Rys. 13. Wykres procentowego udziału wyników niespełniających wymagań dla zawartości H2O w zależności od źródła zasilania i zastosowanego systemu 
filtracji. Źródło: opracowanie własne. 

Fig. 13. Percentage share of results not meeting the requirements regarding H20 content depending on supply source and the applied filtration system. 
Source: own study. 

Jak widać efektywność poszczególnych 
systemów można podzielić na 3 odrębne grupy. 
Najbardziej skutecznym jest zastosowanie rozwiązań 
grupy 3 (od 0 do 4,54% udziału wyników negatywnych), 
kolejnym jest grupa 2 w zależności od rozwiązania 
technicznego (od 23,52 do 44,92 % udziału wyników 
negatywnych) najmniej skutecznym jest grupa  
1 (66,6% odrzuconych próbek).  

Wynika z tego, że, zastosowanie rozwiązań 
polegających na wykorzystaniu nowego wkładu 
filtrującego i starego źródła zasilania przynosi 
oczekiwany skutek polegający na zmniejszeniu udziału 
odrzutów z 66,6 % do 44,23% dla tego samego rodzaju 
sprężarki (EK 2-150 M). Ponadto należy stwierdzić, że 
rozwiązanie techniczne zastosowane w grupie 3 przynosi 
najbardziej oczekiwany skutek, ale wymaga też dużych 
nakładów finansowych.  

W celu rozwiązania sytuacji problemowej 
zastosowanie w okresie przejściowym rozwiązań grupy  
2 może zmniejszyć ilość odrzutów a w konsekwencji 
zredukować nakłady finansowe na wykonanie 
ponownych analiz fizykochemicznych. Umożliwi to 
wykorzystanie tych środków na sukcesywną 
modernizację systemów uzdatniania powietrza 
oddechowego i wprowadzanie do eksploatacji nowych 
typów źródeł zasilania.  

W niektórych rozpatrywanych przypadkach 
dobór nowej generacji wkładów filtrujących spowodował 
efektywne zmniejszenie udziału wyników odrzuconych 
do około 24% w przypadku sprężarek E,K-7,5-3 M. 
Uzyskanie stosunkowo niskiego poziomu odrzutów daje 
możliwość kontynuacji eksploatacji wymienionego typu 
sprężarek bez konieczności ich wymiany przed upływem 
nominalnego okresu eksploatacji.  

Poziom uzyskanych wyników dla grupy  
3 znajduje się dużo poniżej założonej wartości 20%. 
Modernizacje sprężarek EK2-150 M oraz A3HW1 M nie są 
tak efektywne jak EK-7,5-3 M dają jednak możliwość 
uzyskania poprawy jakości powietrza oddechowego  
w procesie produkcyjnym przy stosunkowo niewielkich 
nakładach finansowych w porównaniu do zakupu nowych 
źródeł zasilania. Porównując uzyskane wyniki można 
stwierdzić, że najbardziej istotne znaczenie na 
skuteczność działania układu uzdatniania powietrza  

It is seen that the effectiveness of particular 
systems may be divided into 3 separate groups. The most 
efficient method consists in the application of group  
3 solutions (from 0 to 4.54% share of negative results), 
next is group 2, depending on the technical solution (from 
23.52 to 44.92% share of negative results), and the least 
effective system is group 1 (66.6% rejected samples).  

This means that the application of solutions 
consisting in the use of a new filtration system and an old 
supply source brings the expected result of reducing the 
share of rejects from 66.6% to 44.23% for the same 
compressor type (EK 2-150 M). Moreover, it needs to be 
noted that the technical solution applied in group  
3 produces the most expected effect, however also 
requires a significant financial input.  

In order to resolve the current situation, 
applying group 2 solutions in the transitional period 
could reduce the number of rejects, and, in consequence, 
lower the expenditures related to conducting repeated 
physicochemical analyses. This will enable the use of 
resources for successive modernisation of breathing air 
treatment systems and implementation of new types of 
supply sources. In some of the analysed cases, selection of 
new generation filtration cartridges caused an effective 
reduction in the share of rejected results up to ca. 24% in 
the case of the Ek-7,5-3 M compressors.  

Obtainment of a relatively low level of rejects 
gives the possibility to continue exploitation of the 
specified compressor type without the necessity to 
replace them before the lapse of nominal exploitation 
period. The level of obtained results for group 3 is 
significantly below the assumed value of 20%. 
Modernisation of the EK2-150 M and A3HW1  
M compressors are not as effective as those implemented 
in the EK-7,5-3 M compressors, however they still enable 
the improvement of the quality of breathing air in the 
production process with relatively small financial inputs 
as compared with the purchase of new supply sources.  

By comparison of the obtained results we may 
conclude that the most crucial result for the efficiency of 
breathing air treatment systems is related directly to 
variables (X

1
, X

2
, X

3
, X

5
) on condition of assuring proper 

accuracy of the performed laboratory measurements for 
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oddechowego mają bezpośrednio zmienne (X
1
, X

2
, X

3
, X

5
) 

pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej dokładności 
wykonywanych pomiarów laboratoryjnych X

4
. W takim 

przypadku efektywność i skuteczność oczyszczania 
układu filtracji znacznie wzrasta.  

W nowych rozwiązaniach technicznych 
np.(WP4330 SAUER @SOHN) zawartość resztkowa oleju 
na wypływie sprężarki przed skierowaniem powietrza do 
filtracji w warunkach normalnych tj. w temperaturze 20oC 
i przy ciśnieniu 1013mbar wynosi około 3÷5ppm. Jest to 
wartość wielokrotnie mniejsza niż np. w sprężarkach 
starego typu: EK 2-150.  

W trakcie realizacji badań w latach 2002-2005 
zgromadzono i poddano ocenie wyniki badań 
laboratoryjnych uzyskanych w laboratorium 
fizykochemicznym gazów oddechowych Centralnego 
Zakładu Sprzętu Ratowniczego Marynarki Wojennej, 
które realizowało chemiczną ocenę jakościową21  
i ilościową22 powietrza oddechowego23 zgodnie  
z wymaganiami. Z przeprowadzonych analiz wyników 
pomiarów laboratoryjnych wynikało, że jakość powietrza 
oddechowego przeznaczonego do celów hiperbarycznych  
dalece odbiegała od stawianych wymagań. Na rys.14 
przedstawiono graficznie wyniki tej oceny. 

X4. In such a case the effectiveness of the 
filtration system cleansing process significantly increases.  

In the technical solutions put forward to address 
this problem, e.g. (WP4330 SAUER@SOHN) the residual 
oil content in the compressor outlet, before the air is 
passed through the filtration in normal conditions, i.e. at 
20oC and a pressure of 1013mbar, amounts to ca. 
3÷5ppm. This value is multiple times lower than that 
related to old type compressors: EK 2-150.  

During the implementation of tests in the years 
2002-2005, the results of laboratory tests obtained in  
a physicochemical laboratory of breathing gases (at the 
Central Institute of Rescue Equipment of the Polish Navy) 
realising chemical qualitative21 and quantitative22 analysis 
of breathing air23, in concord with the criteria were 
collected and subjected to evaluation. The performed 
analyses explicitly indicated that the quality of the 
breathing air intended for hyperbaric purposes were far 
from the set out requirements. Fig. 14 provides  a graphic 
representation of the results of the said evaluation. 

Rys. 14. Udział procentowy wyników badań powietrza oddechowego niespełniających wymagań jakościowych w latach 2002÷2012. Źródło: opracowanie 
własne na podstawie badań laboratorium fizykochemicznego CZSRMW oraz bazy danych pomiarowych WRTMiPP SRMDMW 

Fig. 14 The percentage share of test results on the breathing air failing to meet the quality requirements in the years 2002 – 2012. Source: own analysis on 
the basis of tests performed by the physicochemical laboratory at CZSRMW and measurement databases of WRTMiPP SRMDMW. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań 
przeprowadzono prace modernizacyjne, które 
spowodowały w latach 2004-2005 uzyskanie poprawy 
jakościowej (rys.14). Kontynuacja prac doprowadziła  
w latach 2011-2012 do uzyskania satysfakcjonującego 
poziomu jakościowego, który w konsekwencji 
spowodował wielokrotne zmniejszenie udziału wyników 
pomiarów odrzuconych.  

Poniżej na rys.15 i 16 przedstawiono zachodzące 
w procesie zmiany w okresie 10 lat obserwacji (od 2002 
do 2013roku). 

On the basis of the obtained research results 
modernisation works were carried out, which resulted in 
quality improvement in the years 2004-2005 (fig. 14). 
Continuation of works led to obtaining a satisfactory 
quality level in the years 2011-2012, which caused  
a multiple reduction in the share of rejected results.  

Fig. 15 & 16 below present the changes 
occurring in the process in the 10-year observation 
period (between 2002 and 2013). 
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Rys. 15. Wykres średnich ����������� ∓0,95	przedz. ufności dla pomiarów H2O. Źródło: opracowanie własne. 

Fig. 15. Chart showing mean����������� ∓ 0,95	values of the confidence interval for H2O measurements. Source: own study. 

Rys. 16. Wykres średnich ����������� wraz z niepewnością rozszerzoną dla rozkładu T-studenta przy k=1,96 dla pomiarów H2O. Źródło: opracowanie 
własne. 

Fig. 16. Chart of mean values�����������with expanded uncertainty for T-student distribution with k=1.96 for H2O measurements. Source: own study. 

Widać, że naniesione wartości średnie  
z niepewnością rozszerzoną przy k=1,96 przedstawione 
na rys.16 ze względu na duże rozproszenie w latach 
2002-2006 są praktycznie nie rozróżnialne ze względu na 
dokładności ich wyznaczenia.  

Porównując to z rys.15 przedstawiającym 
wartości średnie z przedziałem ufności 0,95 dostrzegamy 
pewną różnicę. Uzyskanie odpowiedzi, co do zachowania 
się rozpatrywanej grupy pomiarów wymagało dalszego 
wnioskowania w wyniku którego na podstawie wyników 
badań historycznych wykazano istotna różnicę pomiędzy 
pomiarami w kolejnych latach. Analiza potwierdziła, że 
zachowanie się badanej zbiorowości statystycznej nie 
było przypadkowe a zmiany były spowodowane 
wprowadzonymi czynnikami deterministycznymi [3].  

Na podstawie analizy wartości średnich wraz  
z określonym przedziałem ufności α=0,95 pomiarów 
badanej populacji wyników w poszczególnych latach 
można wyodrębnić dwie grupy pomiarów pomiędzy 
którymi zachodzi różnica tj. Grupa A1(2002-2006)  
i Grupa B1 (2007-2013). W wyniku przeprowadzonego 
wnioskowania wykazano istotną zmianę jakościową dla 
pomiarów H2O, która nastąpiła w latach 2006-2007.  

Warto zauważyć, że od tego czasu uzyskiwane 
wyniki pomiarów utrzymują się w określonych 
wymaganiami granicach. Określony punkt zmian pozwala 
również na ocenę skali poprawy i odpowiedzi systemu na 
wprowadzone zmiany z uwzględnieniem koniecznych  

As can be seen, the provided mean values with 
expanded uncertainty at k=1.96 presented in fig. 16 due 
to their large dispersion in the years 2002-2006 are 
practically undistinguishable due to the accuracy of their 
demarcation. If we compare this with fig. 15 showing 
mean values with the confidence interval of 0.95 we will 
be able to note a certain difference.  

Obtaining an answer regarding the behaviour of 
the analysed group of measurements required further 
inference, as a result of which, on the basis of historic 
research results, a significant difference between 
measurements in consecutive years was indicated. The 
analysis confirmed that the behaviour of the analysed 
statistical group was not random and the changes were 
caused by the introduced deterministic factors [3]. Based 
on the analysis of mean values along with the confidence 
interval defined as α=0.95 of the measurements of the 
tested population of results in particular years, it is 
possible to identify two measurement groups between 
which the difference occurs, namely Group A1 (2002-
2006) and Group B1(2007-2013).  

As a consequence of the conducted inference,  
a significant qualitative change was observed in relation 
to H2O measurements in the years 2006-2007. It is worth 
noting that since that time the obtained measurement 
results are within the limits defined by requirements. The 
defined points of change also allows the performance of 
nakładów finansowych. Co istotne rozpatrując przebieg 
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pomiarów w grupie B1 można stwierdzić, że kontynuacja 
prac modernizacyjnych po roku 2007 nie powodowała już 
tak istotnych zmian jak obserwowano w wcześniej  
w grupie A1. Dla dalszej analizy i identyfikacji różnic 
wariancji w poszczególnych grupach zastosowano analizę 
jednoczynnikową wariancji dla badanych grup populacji 
pomiarów.  

Dzięki osiągnięciu zamierzonego celu możliwym 
było zmniejszenie ilości wykonywanych powtórnie 
pomiarów laboratoryjnych. Poniżej na rys.17 
przedstawiono udział procentowy odrzuconych 
pomiarów w poszczególnych analizowanych latach 
zgodnie z przyjętym założeniem. Celem działań było 
zmniejszenie udziału procentowego wyników 
niespełniających wymagań w badanej populacji danych 
pomiarowych z 89% (tab.1) do poziomu 20% odrzutów. 

an evaluation of the scale of improvement and system 
response to the implemented changes with consideration 
of the necessary financial inputs.  

What is important in the analysis of the 
measurements in group B1 is that we may conclude that 
the continuation of modernisation works after the year 
2007 no longer caused such significant changes as it was 
observed earlier in the case of group A1. Further analysis 
and identification of variance differences in particular 
groups was based on a single factor variance analysis of 
the researched measurement population groups.  

Thanks to the achievement of the intended goal 
it was possible to reduce the number of repeated 
laboratory measurements. Fig. 17 below shows the 
percentage share of rejected measurements in particular 
analysed years in accordance with the adopted 
assumption. The objective of activities was to reduce the 
percentage share of results not meeting the requirement 
in the researched measurement population from 89% 
(tab. 1) to the level of 20% of rejects. 

Rys. 17. Analiza udziału procentowego frakcji wyników negatywnych „n” dla zawartości H2O oraz nakładów finansowych związanych z koniecznością 
wykonania 1 –ej analizy powtórnej dla badanej populacji w latach 2002-2013. 

Fig. 17 The analysis of percentage share of fractions of negative results "n" in relation to H2O content and financial inputs connected with the requirement to 
perform a single repeated analysis on the researched population in the years 2002-2013. 

Zmiana jakościowa, która nastąpiła  
w analizowanym okresie jest bardzo wyraźna. Od roku 
2007 wartość określonego udziału frakcji wyników 
negatywnych „n” mieściła się poniżej poziomu 20% 
odrzutów. W latach 2009-2013 udział próbek 
niespełniających wymagań znajduje się w granicach od 
8,84-13,68% czyli na poziomie dużo niższym niż 
oczekiwany. Zmniejszająca się ilość pomiarów 
negatywnych spowodowała wymierne oszczędności 
finansowe wynikające z braku konieczności wykonywania 
ponownych analiz ze źródeł zasilania, które nie spełniały 
wymagań jakościowych.  

Konsekwencją odrzucenia badanej próbki była 
konieczność wdrożenia działań naprawczych dla 
badanego układu uzdatniania powietrza. W takim 
przypadku po usprawnieniu systemu w celu ponownego 
dopuszczenia do eksploatacji należało dokonać jego 
ponownej oceny jakościowej [6]. Nie zawsze kolejna 
analiza była ostateczną. Występowały zdarzenia 
eksploatacyjne szczególnie w latach 2002-2006 przed 
wprowadzeniem jednolitej metodyki pobierania próbek,  
w konsekwencji których analizy korygujące wykonywano 
2-3 krotnie, co odpowiednio potęgowało nakłady 
finansowe.  

Należy nadmienić, że koszt wykonania 
oznaczenia, o którym mowa w chwili obecnej kształtuje 
się na poziomie około 900-1000zł (koszty materiałowe, 
personelu, wyposażenia itp.24). Porównując udział  

The qualitative change occurring in the analysed 
period is clearly visible. Since 2007 the value of the 
defined share of negative result fractions "n" was below 
the level of 20% of rejects. In the years 2009-2013 the 
share of samples not meeting the requirements was 
within 8.84-13.68%, i.e. at a much lower level than 
expected. The decreasing number of negative 
measurements led to considerable financial savings 
resulting from the lack of a requirement to perform 
repeated analyses on supply sources, which failed to meet 
the quality requirements.  

The result of rejection of a tested sample was the 
necessity to implement remedial actions with regard to 
the tested air treatment system. In such a case, once the 
system was improved, in order to for it to be approved it 
was required to perform a repeated qualitative 
assessment [6]. And the repeated analysis was not always 
the final one. Especially in the years 2002-2006, i.e. before 
the introduction of a uniform sampling methodology, 
there were instances where corrective analyses were 
carried out 2 or 3 times, which had a considerable effect 
on the expenditures.  

It should be added that the cost of the said 
analysis currently amounts to 900-1000 PLN 
(consumables, personnel, equipment, etc.24). In the 
comparison of the percentage share of rejected 
measurements it is necessary to analyse them in the 
context of the extra expense connected with the repeated 
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procentowy odrzuconych pomiarów należy je 
rozpatrywać w kontekście nadplanowych nakładów 
finansowych związanych z wykonaniem ponownej analizy 
kontrolnej. Jak widać z rys.5. w najbardziej 
niesprzyjającym okresie eksploatacyjnym w latach 2002-
2006 ponowne badanie było wymagane w co najmniej 
43,14% przypadków. Przykładowo w roku 2006 
ponowną analizę należało wykonać dla około 112 
odrzuconych próbek, co łącznie mogło powodować 
dodatkowe wydatkowanie około 110. tys. zł.  

Należy zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od 
znacznego polepszenia, jakości co do zawartości H2O  
w badanych próbkach zawartość CO2 nie kształtowała się 
analogicznie. Zawartość CO2 w całej badanej populacji 
wyników pomiarowych po początkowym spadku (2004- 
2005) powróciła w latach 2011-2012 do pierwotnego  
poziomu tj. około 20% ilości odrzuconych wyników 
pomiarowych. Poniżej na rys.18 przedstawiono 
szczegółowy rozkład wartości średnich pomiarów  
w poszczególnych latach z przedziałem ufności ∓0,95.  

Na rys.19 przedstawiono rozkład wartości 
średnich wraz z niepewnością rozszerzoną dla rozkładu 
T-studenta przy k=1,96. 

performance of a control analysis. As shown in Fig.5, in 
the most unfavourable exploitation period in the years 
2002-2006 repeated testing was required at least in 
43.14% of cases. For example, in 2006 a repeated analysis 
was necessary with regard to ca. 112 rejected samples, 
which could lead to the additional spending of approx. 
110 thou. PLN  

It needs to be noted that contrary to the 
significant quality improvement in H2O content in the 
examined samples, the results regarding CO2 content 
were not analogous. The CO2 content in the entire tested 
population of measurement results, after the initial drop 
(2004-2005) returned to the previous level in the years 
2011-2012, i.e. to ca. 20% of rejected measurement 
results. Fig. 18 below presents detailed distribution of 
mean measurement values in particular years with the  
confidence interval of ∓0,95.. Fig. 19 shows the 
distribution of mean values with expanded uncertainty 
for T-student distribution at k=1.96. 

Rys. 18. Wykres średnich ����������� ∓0,95	przedz. ufności dla pomiarów CO2. Źródło: opracowanie własne. 

Fig. 18. Chart of mean����������� ∓ 0,95	confidence intervals for CO2 measurements. Source: own study. 

Rys. 19. Wykres średnich ����������� wraz z niepewnością rozszerzoną dla rozkładu T-studenta przy k=1,96 dla pomiarów CO2. Źródło: opracowanie 

własne.

Fig. 19. Chart showing mean values�����������with expanded uncertainty for T-student distribution at k=1.96 for CO2 measurements. Source: own study. 
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Jak widać występujące zmiany pomiarów 

wybranych zanieczyszczeń H2O i CO2 nie zawsze są 

jednoznaczne i nie wskazują w sposób czytelny czy są 

spowodowane zastosowaniem wymuszeń. Przebieg 

pomiarów CO2 nie jest już tak jednoznaczny jak wyniki 

analizy danych pomiarowych H2O. Wyniki wnioskowania 

statystycznego mającego na celu ocenę występujących 

różnic pomiędzy rozpatrywanymi grupami pomiarów 

zostaną przedstawione w osobnym artykule. 

WNIOSKI 

Jak pamiętamy na potrzeby dalszych prac 

przyjęto założenie, że osiągnięcie poprawy  

w zakresie odpowiedzi systemu i spełnienia wymagań 

jakościowych dla całej populacji można uznać za 

satysfakcjonujące, jeżeli udział procentowy wyników 

niespełniających wymagań dla poszczególnych 

zanieczyszczeń zostanie zmniejszony do wartości poniżej 

20%.  

Biorąc pod uwagę wyniki pomiarów z lat 2011-

12 (rys.15) dla całej rozpatrywanej populacji należy 

stwierdzić, że osiągnięto zamierzony cel w odniesieniu do 

wszystkich zanieczyszczeń z nieznacznym 

przekroczeniem określonego progu przez pomiary 

zanieczyszczeń CO2 (20,72%). Rozkład udziału wyników 

CO2 wymaga dalszej analizy. Uzyskanie założonego celu 

było konsekwencją wybranego podejścia w zakresie 

wykonania prac modernizacyjnych. Prace ukierunkowano 

na zastosowanie rozwiązań technicznych, które wcześniej 

poddano badaniom modelowym oraz ocenie skuteczności 

ich oddziaływania.  

Zastosowanie w skali makro omówionych 

rozwiązań technicznych wykorzystanych w badaniach 

grupy kontrolnej 2 i 3 przy zachowaniu unifikacji 

sprzętowej - typoszereg układów filtrujących (BAUER) 

pozwoliło na osiągnięcie dużych oszczędności 

finansowych. W efekcie służyło to racjonalizacji 

wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją 

techniczną SZRP w zakresie pozyskiwania nowej 

generacji źródeł zasilania. Na podstawie badań wybrano 

grupę kontrolną 3 źródeł zasilania, które zapewniają dużo 

bardziej stabilne warunki procesu produkcji i uzdatniania 

powietrza oddechowego (MARINER 250 D/E i 320D/E, 

VERTICUS 180-15-05 oraz SAUER @SOHN WP 5000, WP 

4341). 

Przedstawione wnioski dotyczące grupy 

zmiennych wywierających największy wpływ na 

odpowiedź systemu określiły kierunek modernizacji 

technicznej polegający na zastosowaniu rozwiązań grupy 

3 w przypadku konieczności wymiany 

wyeksploatowanych urządzeń i sukcesywnego wdrażania 

rozwiązań grupy 2 w systemach podatnych na 

modernizację (dla sprężarek EK2-150, EK 7,5-3, A3HW1). 

Dzięki zastosowaniu układów grupy 2 uzyskano 

dwukrotne zmniejszenie wyników nieprawidłowych  

w porównaniu do grupy 1 odpowiadających stanowi 

pierwotnemu. Wyniki badań stanowiły podstawę do 

realizacji dalszych prac modernizacyjnych. Poniżej na 

rys.20-23 przedstawiono wybrane przykłady wdrożenia 

przez SRM DMW do użytkowania w SZRP kontenerowego 

zestawu PZZP25 oraz modernizacji baz ORTOLAN  

w MWRP. 

As one may see, the occurring changes in the 

measurements of selected H2O and CO2 pollutants are not 

always unambiguous and do not provide a clear 

indication whether they resulted from the imposition of 

enforcements. CO2 measurements are not as unequivocal 

as the measurement data analysis regarding H2O.  

The results of statistical inference aimed at an 

evaluation of the occurring differences between the 

discussed measurement groups will be presented in  

a separate article. 

CONCLUSIONS 

As we remember, for the need of our further 

works an assumption was adopted that reaching an 

improvement in the system response and meeting quality 

requirements for the entire population could be deemed 

satisfactory if the percentage share of results that fail to 

meet the requirements with regard to particular 

pollutants were reduced to a value of less than 20%. 

Taking into account the measurement results from the 

years 2011-2012 (fig. 15) for the entire analysed 

population it needs to be concluded that the intended 

target related to all pollutants was achieved, with an 

insignificant crossing of the defined threshold in CO2 

measurements (20.72%).  

The distribution of the share of CO2 results 

requires further analysis. Obtainment of the declared 

objective was a consequence of the adopted approach of 

modernisation works. The said works were aimed at the 

application of the technical solutions that had previously 

been subject to model and efficiency testing. The use of 

the discussed technical solutions in a macro scale in the 

tests conducted on control groups 2 and 3 with 

equipment unification - BAUER filtration systems - 

enabled the achievement of considerable savings.  

As a result this led to the rationalisation of 

investment expenditure related to the technical 

modernisation of SZRP in relation to obtaining new 

generation supply sources. The tests allowed the selection 

of the 3rd control group of supply sources, which ensure 

much more stable breathing air production and treatment 

processes (MARINER 250 D/E and 320 D/E, VERTICUS 

180-15-05 and SAUER @SOHN WP 5000, WP 4341). 

The presented conclusions, concerning the set of 

variables having the greatest effect on system responses, 

defined the direction of technical modernisation. The 

defined direction consisted in the application of the 3rd 

group of solutions and the necessity to replace 

overexploited devices, coupled with the stop gap solution 

of implementing group 2 solutions in the systems 

allowing for modernisation (EK2-150, EK 7,5-3, A3HW1 

compressors).  

The application of group 2 systems enabled  

a double reduction of incorrect results as compared with 

group 1 corresponding to the initial state. Research 

results constituted the basis for the implementation of 

further modernisation works. Fig. 20-23 below present 

selected examples of the implementation of a container 

set PZZP25 by SRM DMW for use at SZRP as well as 

modernisation of ORTOLAN bases in the Polish Navy. 
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Rys. 20. Widok ogólny wnętrza kontenera Przenośnego Zestawu Zasilania 
Powietrzem. Źródło: opracowanie własne. 

Fig. 20. General view of the interior of the Mobile Air Supply Set. 
Source: own study. 

Rys. 21. Widok kontenera Przenośnego Zestawu Zasilania 
Powietrzem. Źródło: opracowanie własne.  

Fig. 21. General view of the Mobile Air Supply Set container. 
Source: own study. 

Rys. 22. Widok wnętrza zespołu zasilania bazy zabezpieczenia prac 
podwodnych ORTOLAN wyposażonego w sprężarki MARINER 320 D. 
Źródło: opracowanie własne. 

Fig. 22. View of the interior of the supply system for an ORTOLAN base 
securing underwater works equipped in MARINER 320 D compressors. 
Source: own study.

Rys. 23. Widok ogólny zespołu zasilania bazy zabezpieczenia 
prac podwodnych ORTOLAN. Źródło: opracowanie własne. 

Fig. 23. General view of the supply system for an ORTOLAN base 
securing underwater works. Source: own study.

Modernizację zespołów zasilania baz 
zabezpieczenia prac podwodnych ORTOLAN wykonano  
w ramach rozwiązań technicznych grupy 2 i 3. 

Wykorzystanie metod optymalizacji [14] 
pozwoliło na uzyskanie wymiernych efektów podjętych 
działań. Utrzymanie jakości poprzez stałe monitorowania 
procesu produkcji jak i jego kontroli poprzez zapewnienie 
odpowiedniej jakości wykonywania pomiarów 
laboratoryjnych zapewniło właściwe warunki dla kontroli 
procesu technicznego.  

W ramach rozpatrywanego procesu na etapie 
badań stosowano szeroką grupę narzędzi służących 
zarządzaniu jakością i oceny ryzyka [8,12,15] do 
najważniejszych z nich należy zaliczyć zastosowanie: 

• diagramu przyczynowo skutkowego ISHIKAWY;

• analizę PARETO
26

;
• analiza FMEA (Failure Mode and Effects 

Analysis); 
• metody QFD (Quality Function Deployment); 
• histogramy;
• arkuszy kontrolnych (SPC); 
• metody eksploracji danych Data Mining. 

Modernisation of supply systems of ORTOLAN 
bases securing underwater works was carried out within 
the technical solutions from groups 2 and 3. 

The application of optimisation methods [14] 
allowed the achievement of measurable results of the 
undertaken actions. Maintenance of quality through 
continuous monitoring of the production process as well 
as its control through ensuring proper quality of 
laboratory measurements made it possible to guarantee 
proper conditions for control of the technical process.  

In the course of tests on the discussed process  
a wide range of tools was used related to quality 
management and risk assessment [8,12,15], with the most 
important ones including: 

• ISHIKAWA cause and effect diagram;

• PARETO analysis
26

;
• FMEA analysis (Failure Mode and Effect 

Analysis); 
• QFD methods (Quality Function Deployment); 
• histograms;
• control charts (SPC); 
• Data Mining methods.



2015 Vol. 53 Issue 4 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

70

Należy nadmienić, że ich wykorzystanie 

pozwoliło na efektywne zarządzanie procesem [16,13,15] 

oraz jego kontrolę. Wymienione metody okazały się  

bardzo przydatne.  

Po zakończeniu badań i przystąpieniu do 

kontynuacji prac w ramach określonego kierunku 

polegającego na sukcesywnej modernizacji i wymiany 

urządzeń istotnym elementem było prowadzone 

wnioskowanie statystyczne pozwalające na dokonanie 

oceny zachodzących w procesie zmian. Proces oceny  

i analizy danych był prowadzonych w oparciu  

o wykonywanie sprawozdań kwartalnych i gromadzenie 

wyników pomiarów z badanej populacji w bazie danych 

pomiarowych WRTMiPP SRM DMW.  

Przedstawiona ocena skuteczności doboru 

urządzeń technicznych oraz wykonane w jej 

konsekwencji prace pozwoliły na osiągnięcie w roku 2012 

przyjętych kryteriów powodzenia prac określonych, jako 

zawartość Ci≤20%. Jedynie w przypadku pomiarów CO2 

ilość odrzutów wyniosła 20,72%. 

It should be added that their application allowed  

effective process management [16,13,15] and its control. 

The discussed methods proved to be extremely useful.  

Upon research completion and commencement 

of continuation of works in the specified direction, 

consisting in successive modernisation and replacement 

of devices, a significant element was performance of 

statistical inference allowing an assessment of the 

changes occurring in the process.  

The process of data assessment and analysis was 

conducted on the basis of quarterly reports and collecting 

measurement results on the researched population in the 

database of WRTMiPP SRM DMW. The presented 

effectiveness assessment regarding the selection of 

technical devices and the works performed allowed the 

obtainment in 2012 of the declared criteria of achieving 

air purity levels of Ci≤20%. Only in the case of CO2 

measurements the quantity of rejects amounted to 

20.72%. 
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1 SZRP-Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej, 
1 SZRP – the Armed Forces of the Republic of Poland, 
2 Absorpcja- pochłanianie gazu przez ciecz lub - rzadziej – pochłanianie gazu lub cieczy przez ciało stałe, zachodzące w całej masie absorbent, 
2 Absorption - gas absorption by a liquid - or rarer - gas or liquid absorption by a solid is a process occurring in the entire absorbent mass, 
3 Adsorpcja- pochłanianie gazu przez ciecz lub - rzadziej – pochłanianie gazu lub cieczy przez ciało stałe, zachodzące na powierzchni absorbent, 
3 Adsorption - gas absorption by a liquid - or rarer - gas or liquid absorption by a solid, is a process occurring on the surface of an absorbent, 
4 AC-węgiel aktywny, 
4 AC-activated carbon, 
5 MS-sita molekularne, 
5 MS-molecular sieves, 
6 HP-Hopkalit-(mieszanina MnO2,CuO,Co2O3,Ag2O), 
6 HP-Hopcalite (mix of MnO2,CuO,CO2O3,Ag2O), 
7 MWRP - the Navy of the Republic of Poland, 
7 SZRP – the Armed Forces of the Republic of Poland, 
8 FID(ang. Flame Ionization Detector)- detektor płomieniowo-jonizacycjny, 
8 FID ( Flame Ionization Detector), 
9 PDD(ang. Pulsed Discharge Detector)- detektor z wyładowaniem termoimpulsowym, 
9 PDD( Pulsed Discharge Detector), 
10 FTIR(ang. Fourier Transform Infrared Spectroscopy) –spektroskopia IR z transformacją Fouriera, 
10 FTIR( Fourier Transform Infrared Spectroscopy), 

11 Ci-parametr wyjściowy (pomiar zawartości i-tego zanieczyszczenia powietrza oddechowego:
X

NOCHCOCOOH
CCCCC ,,,,

422

w badanej 

próbce, za układem filtrującym), 

11 Ci-initial parameter (measurement of the content of i-th contamination of the breathing air 
X

NOCHCOCOOH
CCCCC ,,,,

422

in the examined 

sample, after the filtration system), 
12 WRTMiPP SRMDMW- Wydział Ratowania Techniki Morskiej i Prac Podwodnych Szefostwa Ratownictwa Morskiego Dowództwa Marynarki Wojennej, 
12 WRTMiPP SRMDMW- Department of Rescue of Maritime Technique and Underwater Works of the Naval Command of Maritime Rescue, 
13 SPC (ang. Statistical Process Control)-statystyczne sterowanie procesem, 
13 SPC - Statistical Process Control, 
14 MR (ang. Moving Range)–ruchomy rozstęp–wartość bezwzględna różnicy pomiędzy dwoma kolejnymi pomiarami w sąsiednich próbkach, 
14 MR - Moving Range – the absolute value of difference between two consecutive measurements in neighbouring samples, 
15 oznaczonych literą „M”, 
15 marked with letter "M", 
16 CL(ang. Center Line)-linia centralna – wyznacza obliczoną wartość średnią 	��	dla rozpatrywanej grupy pomiarów, 
16 CL - Centre Line – indicates the calculated mean value 	��	 for the considered measurement group, 
17 CC(ang. Control Chart)-karta kontrolna, 
17 CC - Control Chart, 
18 LCL(ang. Lower Control Limit)-dolna granica(linia) kontrolna - obliczona lub ustalona wartość dla rozpatrywanej grupy pomiarów-w omawianym 
przypadku 0mg/m3 H2O, 
18 LCL - Lower Control Limit - a calculated or defined value regarding the considered measurement group - in the discussed case 0mg/m3 H2O, 
19 UCL(ang. Upper Control Limit)-górna granica (linia)kontrolna - obliczona lub ustalona wartość dla rozpatrywanej grupy pomiarów - w omawianym 
przypadku 50mg/m3 H2O dla kl.II, 35mg/m3 H2O dla kl.I wg. NO-07-A005:2010, 
19 UCL - Upper Control Limit - a calculated or defined value regarding the considered measurement group - in the discussed case 50mg/m3 H2O for cl.II, 
35mg/m3 H2O for cl. I acc. to NO-07-A005:2010, 
20 Wapno sodowane ( mieszanina NaOH, Ca (OH) 2, H2O),, 
20 Soda lime (mix of NaOH, Ca (OH)2, H2O) 
21 Chemiczna analiza jakościowa - zespół technik umożliwiających poznanie składu chemicznego badanych mieszanin związków chemicznych, 
21 Chemical qualitative analysis - a set of techniques enabling specification of the chemical composition of the examined mixes chemical compounds, 
22 Chemiczna analiza ilościowa - zespół technik umożliwiających poznanie liczbowej wartości (w odpowiednich jednostkach miary, np. w gramach, lub 
innych i ich wielokrotnościach) składu chemicznego badanych mieszanin, 
22 Chemical quantitative analysis - a set of techniques allowing to determine the numerical values (expressed with the use of suitable units of measurement, 
for instancein grams or other(sub)quantities) of the chemical composition of the mixes subject to testing, 
23 NO-07-A005:2010 Nurkowanie w celach militarnych Czynniki oddechowe dla nurków Klasyfikacja, wymagania i badania, 
23 NO-07-A005:2010 Diving for military purposes Breathing mixes for divers Classification, requirements and research, 
24 wg. ofert dostępnych na rynku dla oznaczenia jakościowo-ilościowego zanieczyszczeń w powietrzu oddechowym zgodnie z NO-07-A005, 
24 according to offers available on the market with regard to qualitative-quantitative determination of contaminants in the breathing air pursuant to NO-07-
A005, 
25 PZZP- Przenośny Zestaw Zasilania Powietrzem, 
25 PZZP - Mobile Air Supply Set, 
26 Analiza PARETO - zwana również metodą ABC, 
26 PARETO analysis - also known as the ABC method. 
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WPŁYW WYSOKICH CIŚNIEŃ NA OBRAZ RADIOLOGICZNY ZATOK SZCZĘKOWYCH U NURKÓW

THE EFFECT OF HIGH PRESSURES ON THE RADIOLOGICAL IMAGE OF THE MAXILLARY 

SINUSES IN DIVERS 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The study was performed on 38 divers of the navy. The research consisted in an analysis of RTG images of paranasal sinuses performed during control 
examinations. The authors compared sinus aeration in particular tests and calculated planimetric indices. It was concluded that an exposure to pressure 
fluctuations caused changes in the image and aeration of maxillary sinuses, which however did not have an effect on the diving capabilities of the tested 
group. Moreover, it was revealed that in a certain group of the subjects an exposure to hyperbaric conditions did not manifest any detectable lesions in 
maxillary sinuses. 
Key words: diving, mucous membrane barotrauma, sinus barotrauma. 

Badania przeprowadzono u 38 marynarzy pełniących służbę nurkową. Badaniu poddano zdjęcia Rtg zatok przynosowych wykonywane podczas badań 
kontrolnych. Analizie poddano obrazy zatok przynosowych. Porównywano ich powietrzność w poszczególnych badaniach i obliczano wskaźniki 
planimetryczne. Stwierdzono, że narażenie na zmiany ciśnienia powodowały zmiany w obrazie i powietrzności zatok szczękowych, które jednak w badanej 
grupie nie wpływały na zdolność do nurkowania. Ujawniono również fakt, że u pewnej grupy osób badanych narażenie na hiperbarię nie powodowało 
w badanym okresie jakichkolwiek uchwytnych zmian w zatokach szczękowych. 
Słowa kluczowe: nurkowanie, barotrauma błony śluzowej, uraz ciśnieniowy zatok. 

Исследование было проведено у 38 моряков, исполняющих службу ныряния под воду. В исследовании приняли участие рентгеновские снимки 
придаточных пазух носа, выполнимые во время контрольных обследований. Мы проанализировали изображения придаточных пазух носа. 
Сравнено их воздушность в различных обследованиях и вычесленно планиметричный показатель. Было установлено, что воздействие 
изменения давления вызывает изменения в изображениях воздушности гайморовых пазух, которые, однако, в исследуемой группе, не влияют на 
способность ныряния. Кроме того, описан тот факт, что в некоторой группе людей воздействие гипербарии в период исследования не привело 
к каким-либо ощутимым изменениям в гайморовых пазухах. 
Ключевые слова: ныряние, баротравма слизистой оболочки, баротравма придаточных пазух носа. 
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WSTĘP	

Wpływ zmian ciśnienia otaczającego na zatoki 

przynosowe badane przede wszystkim w warunkach 

niskich ciśnień spotykanych w lotnictwie. Stwierdzono, że 

wpływ ten może się wyrazić ostrą barotraumą błony 

śluzowej zatok, powstającą przy różnicy ciśnień 

wewnątrz i zewnątrz zatoki. Różnica ciśnień powstaje  

w wypadku niedrożności ujścia zatokowo-nosowego. 

Praca w warunkach niskich ciśnień może też sprzyjać 

tworzeniu się przewlekłych zmian zapalnych  

w obrębie zatok przynosowych [1, 2, 3, 8,9, 10].  

O działaniu wysokich ciśnień na zatoki 

przynosowe wspominają jedynie nieliczni autorzy np. 

Dolatkowski, czy Stengel [4, 6], brak jednak 

systematycznych obserwacji stanu zatok u nurków. 

Skłoniło to nas w 1960 r. do podjęcia próby określenia 

wpływu nurkowań na obraz radiologiczny zatok. 

MATERIAŁ I METODA 

Materiał nasz obejmuje 38 zdrowych nurków, 

marynarzy służby zasadniczej, w wieku od 20 do 23 lat. 

Osiągali oni przy nurkowaniu przeciętnie głębokość 60 

m., a w komorze wysokich ciśnień 7 atm. Byli oni badani 

ogólnie i laryngologicznie przed rozpoczęciem ćwiczeń  

i systematycznie podczas nurkowań. Okres obserwacji 

poszczególnych nurków wynosił przeciętnie 16 miesięcy 

(najkrótszy okres 10, najdłuższy 25 miesięcy).  

W tym czasie wykonano 3 do 4 badań 

radiologicznych zatok przynosowych (pierwsze badanie 

przed rozpoczęciem nurkowań, dalsze podczas szkolenia 

 i po zakończeniu służby). Zdjęć radiologicznych 

dokonywano w rzucie potyliczno-zębowym [7] starając 

się zachować jednakowe warunki techniczne przy ich 

wykonywaniu. W obserwacji zatok uwzględnialiśmy 

przede wszystkim zatoki szczękowe.  

Zatoki czołowe i sitowe mające wąskie  

i skomplikowane połączenia z nosem są w prawdzie 

bardziej narażone na ostry uraz podczas wahań ciśnień 

[10], jednakże ocena zmian zachodzących w obrębie ich 

błony śluzowej jest trudna do znormalizowania. Dobrze 

nadaje się do tego celu zatoka szczękowa, której 

ograniczenie kostne jest łatwe do prześledzenia,  

a zobrazowane zmiany w jej powietrzności nie budzą 

większych wątpliwości.  

Dla ujęcia liczbowego zmian zachodzących  

w zatokach szczękowych u nurków wprowadziliśmy 

metodę badania tzw. „wskaźnika planimetrycznego 

powietrzności zatok” szczękowych. Wskaźnik ten wyraża 

stosunek powierzchni powietrznej zatoki szczękowej do 

powierzchni obramowanej jej ścianami kostnymi. Różnica 

tych dwóch powierzchni mierzonych na zdjęciu 

radiologicznym, jest grubością błony śluzowej zatoki 

(Rys.1). 

INTRODUCTION 

The effect of atmospheric pressure variations on 

paranasal sinuses was examined primarily in the 

conditions of low pressures experienced in aviation. It 

was found that the said effect could be expressed as acute 

barotrauma of the mucous membranes of sinuses 

occurring at pressure differences inside and outside the 

sinus. The difference of pressures appears in the case of 

an occlusion of the paranasal exit. Working in low 

pressures can also be conducive to an occurrence of 

chronic inflammatory changes within paranasal sinuses 

[1, 2, 3, 8,9, 10].  

The effect of high pressure on paranasal sinuses 

is mentioned only by some authors, for instance, 

Dolatowski, Stengel [4,6], however systematic 

observations of sinus conditions in divers are non-

existent. This is what convinced us in 1960 to undertake 

an attempt aimed at determining the impact of diving on 

the radiological image of sinuses. 

MATERIAL AND METHODOLOGY OF OWN 

STUDIES 

Our material encompasses 38 healthy divers, 

seafarers of compulsory military service aged between 20 

and 23 years. The average depth reached during the dives 

was 60 m, and the pressure in a hyperbaric chamber 

amounted to 7 atm. The subjects underwent general and 

laryngological examination before exercise 

commencement and then systematically in the course of 

diving. The observation period of particular divers lasted 

on average 16 months (the shortest 10 and the longest 25 

months).  

During this period about 3 or 4 radiological 

examinations on paranasal sinuses were conducted (the 

first before diving commencement, next during the 

training and upon service completion). Radiological 

images were performed in occipito-dental projection [7] 

trying to maintain similar technical conditions.  

Sinus observation was focused on the maxillary 

sinuses. The forehead and ethmoidal sinuses have narrow 

and complex connections with the nose and are more 

susceptible to acute trauma during pressure fluctuations 

[10] however the evaluation of changes occurring within 

their mucous membranes is difficult to normalise.  

This process is easily performed on the 

maxillary sinus, whose limitation through the bone 

structure is easily traceable, and the changes in its 

aeration do not raise major doubts. In order to achieve 

numeric representation of the changes occurring in the 

maxillary sinuses in divers we have implemented  

a method using the so-called planimetric index of aeration 

of the maxillary sinuses.  

The said index expresses the ratio between the 

aerial area of the maxillary sinus and the area enclosed 

within the bone structure. The difference between these 

two measured areas on a radiological image shows the 

thickness of the mucous membrane of the sinus (Fig. 1). 
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Rys.1. Schemat planimetrowanych powierzchni zatok szczękowych. 
A – zatoka czołowa 
B – oczodół 
C – zatoka szczękowa 

Fig. 1 – Scheme of planimetric areas of maxillary sinuses 
A – forehead sinus 
B – orbital cavity 
C – maxillary sinus 

Wskaźniki otrzymywane podczas kilku 

kolejnych badań obu zatok szczękowych, pozwalają nam 

na śledzenie zmian zachodzących w ich powietrzności 

podczas nurkowań. Do pomiaru powierzchni zatok 

posłużyliśmy się planimetrem Reissa. W przeciwieństwie 

do wprowadzonych przez Pestiega [5] indeksów 

pneumatyacyjnych, wyrażających stosunek poziomej 

kostnej średnicy zatoki szczękowej prawej do lewej i do 

średnicy nosa, wskaźnik planimetryczny uwzględnia 

zmiany w konfiguracji błony śluzowej zatoki. Obliczanie 

wskaźnika zmniejsza też błędy, które mogą powstać 

podczas wykonywania zdjęć kontrolnych i pozwala na 

łatwe porównywanie różnych zdjęć.  

Ażeby ocenić całą zatokę, należałoby wykonać 

pomiary również w rzucie bocznym. Dla naszych celów 

porównawczych wydaje się jednak wystarczającym 

uwzględnienie jedynie rzutu potyliczno-zębowego. 

Poniżej w tabeli 1 podano przykład obliczenia wskaźnika 

planimetrycznego powietrzności zatok szczękowych 

(Wpp.): 

The indicators obtained during several 

consecutive tests on both maxillary sinuses allow 

observance of changes occurring in their aeration during 

dive performance. The measurement of sinus areas was 

carried out with the use of the Reiss planimeter. Contrary 

to the pneumatic indexes introduced by Pestieg [5] 

expressing the ratio of horizontal osseous diameter of the 

right maxillary sinus in comparison to that of the left, and 

nose diameter, the planimetric index takes into account 

changes in the configuration of the mucous membrane of 

a sinus.  

Moreover, index calculations reduce errors that 

may occur in the performance of control images and 

facilitates comparison of various images. For the purpose 

of evaluation of the entire sinus it would be required to 

perform measurements also in the lateral projection. 

However, for our purposes it seems sufficient to consider 

solely the occipito-dental image. Below we present an 

example of a calculation of the planimetric aeration index 

for maxillary sinuses (Wpp.): 

Tab.1 

Przykład obliczania Wpp dla zatok szczękowych. 

Sample Wpp calculation for maxillary sinuses. 

Maxillary sinus 

area in mm2 

Test 1 Test 2 Test 3 

Sin. Wpp. R. Sin. Wpp. L. Sin. Wpp. R. Sin. Wpp. L. Sin. Wpp. R. Sin. Wpp. L. 

Aerial Osseous 360 

0.9 

400 

380 

0.9 

420 

310 

0.76 

405 

300 

0.72 

415 

290 

0.72 

400 

240 

0.57 

420 

Average Wpp. for  

R. and L. sinus 0.9 0.74 0.64 
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Wskaźnik planimetryczny powietrzności zatoki 

szczękowej 

Wpp= 
��������	
�� ��������
� ����� ����ę���� � ���

��������	
�� ���.  ����ę���� ����
����
� ś���
��� ���
��� � ���

Dla ułatwienia analizy materiału wprowadzono 

wskaźnik średni będący średnią arytmetyczną Wpp 

prawej i lewej zatoki szczękowej: 

Wpp śr.= 
��� ���.  ����ę.  ��.���� ���.  ����ę.  �

�
 

Wskaźniki zbliżone do 1 wyrażają stosunki 

panujące w zatokach w warunkach prawidłowych. 

Obniżanie się wskaźnika jest wyrazem narastania zmian 

w obrębie błony śluzowej i zmniejszania się 

powietrzności zatok (patrz Tab.1). Powiększanie się 

wskaźnika obserwujemy przy poprawie powietrzności 

zatok. 

WYNIK BADAŃ 

Materiał nasz obejmujący 38 nurków 

podzieliliśmy na podstawie zachowania się wskaźników 

planimetrycznych powietrzności zatok szczękowych na 4 

grupy. Podział ten i wynik badań przedstawia tabela 2. 

Planimetric aeration index of maxillary sinus 

Wpp = 
������ ���� �� ��������� ��
�� �
 ���

��������� ��
�� ���� �
������ ���	 ��
� ��������� �
 ���

In order to facilitate material analysis we have 

additionally introduced an average index constituting the 

arithmetic Wpp mean for the right and left maxillary 

sinus: 

Av.Wpp= 
��� ��� ���	� ��������� ��
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Indexes close to 1 express ratios occurring in 

normal conditions in sinuses. Index reduction is an 

expression of intensification of changes in the mucous 

membrane and a decrease in sinus aeration (see Tab. 1). 

An increase in the index is observed with an improvement 

in sinus aeration. 

TEST RESULT 

Our material, encompassing 38 divers, was 

divided on the basis of behaviour of planimetric 

indicators of the level of aeration of maxillary sinuses into 

4 groups. The applied division and test results are 

presented on Tab.2.  

Tab.2. 

Wpp średnie dla obu zatok szczękowych u 38 nurków. 

Average Wpp for both maxillary sinuses in 38 divers. 

o. 

Group Number of 

cases 

Average Wpp value for both maxillary sinuses 

Before diving During diving After diving 

completion 

1. 

Worsening in 

maxillary sinus 

aeration 

23 0.63 0.57 0.5 

2.
Unchanged sinus 

aeration 

9 0.77 0.79 0.78 

3. 

Improved sinus 

aeration 

3 0.45 0.85 0.72 

4. 

Periodic change 

in sinus aeration 

3 0.75 0.61 0.77 

Grupę najliczniejszą (23 przypadki) stanowili 

nurkowie, u których obserwowaliśmy stopniowe, 

znamienne (d= 4,3) pogarszanie się powietrzności zatok 

szczękowych. W drugiej grupie (9 przypadków) nie 

stwierdziliśmy w okresie obserwacji znamiennych zmian 

w zatokach (d=1,2). Trzecia i czwarta grupa, najmniej 

liczne, (po 3 przypadki) i dlatego nie pozwalające na 

wyciągnięcie pewnych wniosków, dotyczyły nurków, 

u których wystąpiła w czasie nurkowań poprawa 

powietrzności zatok, względnie tylko okresowe 

pogorszenie z powrotem do stanu wyjściowego. 

W obrębie zatok czołowych stwierdziliśmy, 

stosując ogólnie przyjęte kryteria oceny zdjęć 

radiologicznych, jedynie w 2 przypadkach przejściowe ich 

zacienienie (cofnęło się ono bez leczenia), w 1 przypadku 

brak obu zatok czołowych i w 1 brak prawej zatoki 

czołowej. Zmiany w zatokach sitowych występowały 

zazwyczaj równolegle ze zmianami w zatokach 

szczękowych. 

The most numerous group (23 cases) were 

divers with observable gradual characteristic (d=4.3) 

worsening in the aeration of the maxillary sinuses. The 

second group (9 cases) did not manifest any 

characteristic changes in sinuses (d=1.2) during the 

observation period. The third and fourth groups, the least 

numerous (3 cases each), and thus not allowing one to 

draw conclusions, consisted of divers manifesting  

a certain improvement in sinus aeration in the course of 

diving, or periodic worsening with return to the initial 

state. 

Within forehead sinuses, by generally accepted 

evaluation criteria of radiological images, only in 2 cases 

was there transitional shading noted (which regressed 

without treatment), and in 1 case the absence of both 

forehead sinuses and in 1 case the absence of right 

forehead sinus. Changes in ethmoidal sinuses usually 

occurred parallel with changes in the maxillary sinuses. 
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Nurkowie w okresie obserwacji nie wymagali 

leczenia specjalistycznego. W 2 przypadkach podawali 

przy nurkowaniu głębokościowym przejściowe bóle 

głowy. W 7 przypadkach istniało u nich skrzywienie 

przegrody nosa nie upośledzające jego drożności i nie 

pozostające w związku ze zmianami w powietrzności 

zatok przynosowych. Ognisk zakaźnych mogących mieć 

związek ze zmianami patologicznymi w zatokach, nie 

stwierdziliśmy. Banalne nieżyty nosa występowały  

u obserwowanych nurków rzadko, równomiernie we 

wszystkich grupach. Łączy się to być może z jednolitymi 

warunkami życiowymi i bytowymi w jakich przebywali 

nurkowie. 

Analiza naszego materiału pozwala 

przypuszczać, iż podobnie jak w lotnictwie [10], zmiany 

ciśnienia atmosferycznego spotykane podczas 

nurkowania mogą mieć wpływ na stan błony śluzowej 

zatok szczękowych.. Jedynie nieliczni nurkowie reagują 

korzystnie na wahania ciśnienia.  

U większości badanych (23) dochodziło do 

stopniowego zmniejszania się powietrzności zatok. 

Przypuszczalnie przyczyną tego była „barotrauma” błony 

śluzowej, w następstwie czego występowały zmiany 

naczynioruchowe i wtórne zapalne powodujące 

stopniowe zmniejszanie powietrzności zatok 

szczękowych. Zmiany te nie upośledzały jednak zdolności 

do nurkowania i zasadniczo nie dawały dolegliwości 

subiektywnych.  

Mniej liczną grupę (9 przypadków) stanowili 

nurkowie, u których nie stwierdziliśmy zmian  

w powietrzności zatok szczękowych. Można by ich 

uważać za odpornych na zmiany ciśnienia w obrębie tych 

zatok. Jedynie u nielicznych osobników (po 3 przypadki) 

udało się nam zaobserwować poprawę lub jedynie 

okresowe pogorszenie powietrzności. Dostępny nam 

obecnie, zbyt mały materiał, nie pozwala jeszcze na 

wyciągnięcie ostatecznych wniosków.  

Wydaje się jednak, iż istnieje obok ludzi 

wrażliwych, stosunkowo liczna grupa ludzi odpornych na 

zmiany ciśnień w zatokach szczękowych. Stosunki te 

kształtują się u nurków przez nas badanych jak 23:15  (I 

grupa do II+III+IV wg. Tab.2). Nasuwa się pytanie 

dlaczego zmiany dotyczyły w naszym materiale przede 

wszystkim zatok szczękowych. Wg większości autorów 

obserwujących zachowanie się zatok przynosowych  

w niskich ciśnieniach, na barotraumę narażone są 

bardziej zatoki czołowe.  

U nurków obserwowanych przez nas przez wiele 

miesięcy zmiany dotyczyły prawdopodobnie dlatego 

szczególnie zatok szczękowych, że wahania ciśnień 

poprzez częstą i długotrwałą mikrotraumatyzację błony 

śluzowej lub przez wielokrotne przemieszczanie 

wydzieliny patologicznej z nosa do zatok, ułatwiały 

powstawanie wtórnych zmian zapalnych. Sprzyjać temu 

mogło szerokie i dogodne połączenie zatoki szczękowej  

z nosem. Natomiast zatoki czołowe są być może narażone 

bardziej na „ostrą barotraumę” przy istniejących 

sprawach chorobowych w nosie i zatokach. 

Nie stwierdziliśmy znamiennych różnic  

w zmianach powietrzności prawej czy lewej zatoki 

szczękowej. 

WNIOSKI 

1. Zmiany ciśnienia atmosferycznego działające na 

człowieka podczas częstych nurkowań, mogą mieć wpływ 

In the observation period, the examined divers 

did not require specialised treatment. In 2 cases they 

reported transitional headaches during deep dives. In 7 

cases the authors noted septum deviation without effect 

on its patency and not related to changes in the aeration 

of paranasal sinuses. Infectious foci related to 

pathological changes in sinuses have not been confirmed. 

Mild rhinitis was rare among the observed divers, with 

equal distribution in all groups. This can be linked to 

uniform living conditions of the divers. 

The analysis of our material allows the 

presumption that similarly to aviation [10] changes in the 

atmospheric pressure observed during diving can have an 

effect on the mucous membranes of the maxillary sinuses. 

Only some of the divers reacted positively to pressure 

variations.  

The majority of subjects (23) revealed a gradual 

decrease in sinus aeration. Presumably, the reason can be 

sought in a "barotrauma" of the mucous membrane 

followed by vasomotor and secondary inflammatory 

changes causing a gradual reduction in the aeration of the 

maxillary sinuses. Nevertheless, the said changes did not 

affect the capabilities to perform dives and usually did 

not present subjective ailments.  

A less numerous group (9 cases) consisted of 

divers with no observed changes in the aeration of the 

maxillary sinuses. They could be seen as resistant to 

pressure variations within these sinuses. Only in a limited 

number of subjects (groups with 3 cases each) was it 

possible to observe an improvement or only periodic 

worsening in aeration. The limited material that is 

currently available does not yet enable the drawing of 

final conclusions.  

It seems, however, that besides sensitive 

individuals there is a relatively numerous group of people 

resistant to pressure changes in the maxillary sinuses. In 

the examined divers the said ratios stand at 23:15 (group 

I to II+III+IV acc. to Tab.2). A question arises why the 

changes observed in our material were mainly related to 

the maxillary sinuses? According to the majority of 

authors observing the behaviour of paranasal sinuses in 

low pressures, it is the forehead sinuses that are mainly 

susceptible to barotrauma.  

In divers subjected to observation over many 

months, the changes were probably mainly limited to the 

maxillary sinuses because of pressure variations with 

frequent and long-lasting microtraumatisation of the 

mucous membrane, or through repeated movement of 

pathological secretion from the nose into the sinuses, 

facilitated an occurrence of secondary inflammatory 

changes. This can be facilitated by broad and convenient 

connections between the maxillary sinus and the nose. 

Forehead sinuses, on the other hand, are more prone to 

be affected by "acute barotrauma" with existing 

conditions of the nose and sinuses. 

We have not noted significant differences in 

the aeration changes in the right and left maxillary sinus. 

CONCLUSIONS 

1. Changes in the atmospheric pressure that have an effect

on humans during frequent dives can lead to an 

occurrence of changes in the mucous membrane of the 

maxillary sinuses. 

2. In the assessment of changes occurring within the

maxillary sinuses it seems favourable to use the  
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na powstawanie zmian w błonie śluzowej zatok 

szczękowych. 

2. Dla oceny zmian zachodzących w obrębie zatok 

szczękowych okazało się korzystnym zastosowanie 

opracowanego przez autorów wskaźnika 

planimetrycznego powietrzności zatok. 

3. Zmiany w powietrzności zatok szczękowych

u nurków nie powodowały u nich zmniejszenia zdolności 

do pracy pod wodą. 

4. Wydaje się, że istnieją osobnicy odporni na wahania 

ciśnień w obrębie zatok szczękowych. 

planimetric sinus aeration index worked out by 

the authors. 
3. Changes in the aeration of the maxillary sinuses in

divers did not reduce their capabilities to work 

under water. 

4. It appears that there are individuals who are resistant

to pressure variations within the maxillary sinuses. 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Many pathogenic micro-organisms are likely to attack passengers of cruise ships and other vessels or travel between continents as a peculiar type of  
a "stowaway". The epidemiological tests conducted since 1987 with regard to watercraft led to the coining of a term known as the Sick Boat Syndrome 
(SBS). The main illnesses encountered on watercraft include gastrointestinal diseases (foodborne) and Legionellosis. Additionally, the ventilation and air-
conditioning systems of old commercial ships (the so-called Tramps)  constitute a real technical challenge. Conditioned air (with removed undesired odour 
and micro-organisms) should constitute ca. 25% of circulating air. In practice this situation is not typical for vessels of this class. Unclean air poses a real 
hazard for the crew. 
Key words: Gastrointestinal diseases, Norwalk virus, Legionella, Sick Boat Syndrome. 

Wiele drobnoustrojów patogennych może zaatakować uczestników rejsów statków i okrętów, a także w charakterze swoistego ”pasażera na gapę” być 
przewożona z kontynentu na kontynent. Od roku 1987 w badaniach epidemiologicznych dotyczących jednostek pływających pojawiło się sformułowanie 
Sick Boat Syndrome (SBS), syndrom chorego statku. Główne schorzenia związane z jednostkami pływającymi odnoszą się do chorób żołądkowo-jelitowych 
(zachorowania przenoszone drogą pokarmową) oraz Legionellozy. Dodatkowo, na wysłużonych statkach handlowych (tzw. Trampach) wentylacja 
i klimatyzacja jest swoistym wyzwaniem technicznym. Uzdatnione powietrze (usunięte niepożądane zapachy, drobnoustroje) powinno stanowić ok. 25% 
cyrkulującego powietrza. W praktyce ta sytuacja nie występuje na jednostkach tej klasy. Nieczyste powietrze stanowi realne zagrożenie dla załogi. 
Słowa kluczowe: Choroby żołądkowo-jelitowe, Wirus Norwalk, Legionella, Syndrom Chorego Statku. 

Многие патогенные микроорганизмы могут атаковать участников на круизном лайнере или судне, а также как "безбилетник", путешествовать от 
континента к континенту. В 1987г. в эпидемиологических исследованиях относительно круизных лайнеров появилось сформулирование Sick Boat 
Syndrome (SBS), синдром больного судна. Основные болезни, связанные с плывающими судами, касались желудочно-кишечных расстройств 
(болезней пищевого происхождения) и легионеллезы. Кроме того, на старых торговых судах  вентиляция и кондиционирование воздуха является 
конкретным техническим вызовом. кондиционированный воздух (без неприятных запахов и микробов) должен составлять ок. 25% 
циркулирующего воздуха. На практике это выглядит не так для судов этого класса. Нечистый воздух создает реальную угрозу для членов 
экипажа. 
Ключевые слова: Желудочно-кишечные заболевания, вирус Норуолк, легионелла, синдром больного судна. 
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WSTĘP 

W latach 80-tych XX wieku, w badaniach 
epidemiologicznych pojawiła się nazwa „ Sick-Building 
Syndrome” – syndrom chorego domu [1]. Równolegle 
używano pojęcie „Sick House Syndrome”[2]. Syndromy te 
analizowane są rozdzielnie, chociaż w pracy Runeson-
Broberg i Norbäck [3] porównano  jakość powietrza  
z psychosocjalnymi uwarunkowaniami w miejscu pracy  
w odniesieniu do obu syndromów. Badaniami objęto 
grupę 1000 osób w wieku 20-65 lat. Metodą regresji 
logistycznej [4] uczulenia, niska jakość powietrza  
w miejscu pracy, niska jakość szkolenia BHP były 
korelowane w relacji do wieku, płci, palenia oraz 
wskaźnika otyłości (BMI). Dodatkowo uwzględniano 
również wystąpienie w miejscu pracy takich symptomów, 
jak: bóle głowy, zmęczenie, nudności i odczucie zimna. 
Jednoznacznie potwierdzono, że wystąpienie 
omawianych syndromów jest ściśle dodatnio 
skorelowane z zanieczyszczeniami powietrza oraz niska 
jakością zabezpieczenia BHP w miejscu pracy. 

W roku 1987 w pracy Christenson B. i wsp. [5] 
użyto sformułowania Sick Boat Syndrome (SBS), syndrom 
chorego statku. Użyta nazwa adekwatnie opisała 
epidemię chorób zakaźnych, która wystąpiła w kwietniu 
1984 roku wśród pasażerów statku pływającego na linii 
łączącej południe Europy z Afryką Północną.  

Objawy zachorowań odnosiły się w większości  
do schorzeń żołądkowo-jelitowych oraz układu 
oddechowego. Wśród 295 chorych pasażerów u 88% 
wystąpiły objawy grypo-podobne, w tym 20 przypadków 
infekcji dolnych dróg oddechowych. W 24 przypadkach 
infekcji wirusowej, 14 było związanych z wirusem grypy 
typu B, pozostałe zaklasyfikowano jako wirusy grypy 
klasy A, wirusy RSV oraz wirus Epstein-Barr. Przebadano 
81 pacjentów w kierunku obecności antygenów 
Legionelli. W dwóch przypadkach miano przeciwciał 
wynosiło 128, a wśród 16 i 32 pacjentów miano wynosiło 
odpowiednio 64 oraz 32. Potwierdzono, że epidemia 
została spowodowana kontaktem z wieloma patogenami, 
odnoszącymi się głównie do schorzeń dróg oddechowych. 
Nie stwierdzono jednego, wspólnego źródła infekcji. 

W 2009 roku flota handlowa świata obejmowała 
łącznie 53 005 statków, w tym  31 % to jednostki 
ogólnotransportowe (traditional cargo ships), 27% 
tankowce (tankers), 15% jednostki wielkotonażowe do 
przewozu ładunków masowych, np. węgla (bulk carriers), 
13% statki pasażerskie (passenger liners), 9% 
kontenerowce (container ships) i 5% inne jednostki 
pływające (other vessels). Ocenia się, że przeszło milion 
osób jest zatrudnionych na statkach towarowych, 
spędzając na nich całe miesiące, w warunkach 
pozostających niejednokrotnie poza wszelką kontrolą 
służb sanitarnych. 

W 2010 roku przeszło 20 milionów pasażerów 
zostało przewiezionych przez statki i promy. Według 
Elain H.Cramer (6), w 2002 roku w systemie VSP (Vessel 
Sanitation Program of the Centers for Disease Control and 
Prevention) odnotowano 29 przypadków epidemii 
zachorowań na schorzenia żołądkowo-jelitowe wśród 
pasażerów i załóg statków (objawy choroby u 3% lub 
więcej liczby pasażerów) w porównaniu do  
3 przypadków ostrej infekcji żołądkowo-jelitowej w roku 
2001.  

Również okręty marynarki wojennej 
poszczególnych flot składają się z jednostek pływających,  

INTRODUCTION

The epidemiological studies conducted in the 
1980s led to the coining of a term referred to as "the Sick-
Building Syndrome" [1]. A parallel term was also "the Sick 
House Syndrome" [2]. The said syndromes are analysed 
separately, although the work by Runeson-Broberg and 
Norbäck [3] compared the quality of air with the 
psychosocial conditions in a workplace with regard to 
both of them. The study encompassed 1000 subjects aged 
between 20-65 years. By logistic regression method [4], 
low quality air in a workplace, low quality training in 
health and safety regulations were correlated in relation 
to age, sex, smoking and body mass index (BMI). 
Moreover, the occurrence of such symptoms as 
headaches, fatigue, nausea and feeling cold was taken into 
account. It was explicitly confirmed that the occurrence of 
the discussed syndromes is positively correlated with air 
contamination and low quality health and safety 
protection in a workplace. 

In 1987, Christenson et al. [5] used the term Sick 
Boat Syndrome (SBS) in their work. The name provided 
an adequate description of the epidemic of infectious 
diseases which took place in 1984 among the passengers 
of a cruise ship travelling along a line connecting 
Southern Europe with Northern Africa. The majority of  
symptoms were connected with gastrointestinal and 
respiratory illnesses.  

Among 295 sick passengers, 88% presented flu 
like symptoms, with 20 cases of infections of lower 
respiratory airways. Among the 24 cases of viral 
infections, 14 were connected with type B flu virus, 
whereas the other were classified as type A flu viruses, 
RSV viruses and Epstein-Barr virus. 81 patients were 
examined for the presence of Legionella antigens. In two 
cases, the antibody titre amounted to 128, whereas 
among 16 and 32 patients the titre was equal to 64 and 32 
respectively.  

It was confirmed that the epidemic was caused 
by contact with numerous pathogens, mainly those 
connected with infections of the upper respiratory tract. 
A single common source of infection was not identified. 

In 2009, the global commercial fleet consisted in 
the total of 53 005 vessels, with 31% being traditional 
cargo ships, 27% tankers, 15% bulk carriers (e.g. for 
coal), 13% passenger liners, 9% container ships and 5% 
other vessels. It is estimated that over one million people 
are employed on commercial ships, spending there entire 
months in conditions which often remain beyond any 
control of sanitary services. 

In 2010 over 20 million passengers were 
transported by ships and ferries.  

According to Elain H.Cramer [6] in 2002, the VSP 
system (Vessel Sanitation Program of the Centers for 
Disease Control and Prevention) noted 29 cases of 
epidemics of gastrointestinal diseases among ship 
passengers and crews (symptoms noted in 3% or more 
passengers) as compared with 3 cases of acute 
gastrointestinal infection in 2001.  

Also the naval vessels of particular fleets 
consists of watercraft often operated by over 5000 
people. Such personnel concentration on a relatively 
small area creates certain behaviour and intensifies the 
phenomena of an epidemic character [7]. The main 
illnesses encountered on watercraft include 
gastrointestinal diseases (foodborne) and Legionellosis. 
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często obsługiwanych przez przeszło 5000 osób. Takie 
skupienie personelu na niewielkiej stosunkowo 
powierzchni kreuje określone zachowania i wzmacnia 
wszelkie zjawiska o charakterze epidemicznym [7]. 

Główne schorzenia związane z jednostkami 
pływającymi odnoszą się do chorób żołądkowo-
jelitowych (zachorowania przenoszone drogą 
pokarmową) oraz Legionellozy. 

SCHORZENIA ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE

Wiele drobnoustrojów patogennych może 
zaatakować uczestników rejsów statków i okrętów, 
a także w charakterze swoistego ”pasażera na gapę” być 
przewożona z kontynentu na kontynent. Przykładem  
”takiego” pasażera jest  azjatycki komar (z rodzaju Aedes) 
tzw. tiger mosquito, który w 1985 roku dostał się do USA 
w ładunku zużytych opon samochodowych. W niecałe 
dwa lata ten komar, przenoszący takie choroby jak żółta 
febra, choroba Denga, rozprzestrzenił się na 17 Stanów 
USA [8]. 

Większość schorzeń żołądkowo-jelitowych 
występujących na statkach i okrętach związanych jest  
z wodą i żywnością. Źródłami czynników 
chorobotwórczych są zakażone zbiorniki wody pitnej, 
niewłaściwie odkażone systemy wody użytkowej, 
pobieranie wody z niesprawdzonych źródeł, brak kontroli 
sanitarnej miejsc przygotowywania posiłków  
i przechowywania żywności, itp. 

Wirus Norwalk NLV jest jednym z najczęstszych 
sprawców schorzeń jelitowo-żołądkowych. Wirus ten 
należy do rodziny calciwirusów, tzw. SRSVs wirusów 
(small round structured viruses), po raz pierwszych 
określonych w epidemii niebakteryjnego zakażenia dzieci 
w szkole w miejscowości Norwalk w Stanie Ohio, USA. 
Symptomy choroby to: nudności, wymioty, biegunka  
i skurcze brzucha. Okres inkubacji wynosi od 12 do 48 
godzin. Inne, rzadziej występujące objawy, to : ból głowy, 
gorączka, dreszcze i bóle mięśniowe. Uzupełnienie 
płynów i elektrolitów (zapobieganie odwodnieniu) jest 
najczęstszą terapią. Transmisja wirusa następuje w cyklu 
odchody – pokarm. Dawka zakażająca nie została 
określona, lecz jest prawdopodobnie bardzo niska. 
Specyficzna diagnostyka jest przeprowadzana tylko  
w nielicznych laboratoriach włączając w to analizę  
w mikroskopie elektronowym, PCR oraz techniki 
serologiczne. 

Woda jest głównym źródłem zakażenia, 
włączając w to zbiorniki miejskiej wody pitnej, baseny, 
oraz wodę przechowywaną na statkach i okrętach. Na 
schorzenie to są szczególnie narażeni pracownicy 
przemysłu rybnego i spożywczego (owoce morza oraz 
dodatki do sałatek są częstym źródłem zakażenia), a także 
pracownicy oczyszczalni ścieków. Ocenia się, że tylko 
zakażenie wirusem grypy jest czynnikiem 
chorobotwórczym porównanym w swym zasięgu i skali 
oddziaływania z wirusem Norwalk.  

Na schorzenie to są często narażeni pacjenci 
szpitali, domów opieki dla osób starszych, osoby 
przebywające w więzieniach oraz dzieci w szkołach.  
W USA stwierdzono, że przeszło 50% populacji powyżej 
18 roku życia wykazuje obecność antygenów 
skierowanych przeciwko NLV. Uodpornienie na ten typ 
wirusa nie jest stałe i stwierdzano częste przypadki 
ponownego zarażenia. Choroba częściej atakuje młodzież 
i ludzi dorosłych.  

GASTROINTESTINAL DISEASES

Many pathogenic micro-organisms are likely to 
attack passengers of cruise ships and other vessels or 
travel between continents as a peculiar type of  
a "stowaway".  An example of such a "stowaway" is an 
Asian mosquito (of Aedes genus), the so-called tiger 
mosquito, which in 1985 travelled to the USA in a load of 
used car tires. In less than two years the mosquito, 
transferor of such diseases as yellow fever or Denga 
disease, managed to disseminate over 17 States of the 
USA [8]. 

The majority of gastrointestinal diseases 
occurring on ships and vessels are connected with water 
and food. The sources of pathogenic agents are infected 
fresh water containers, improperly disinfected water 
systems, water collection from unknown sources, absence 
of sanitary checks of food preparation and storage areas, 
etc. 

The Norwalk virus (NLV) is one of the most 
common causes of gastrointestinal diseases. The virus 
belongs to calicivirus family, the so-called SRSVs (small 
round structured viruses), encountered for the first time 
during non-bacterial infection epidemic among 
schoolchildren in Norwalk, Ohio, USA. The symptoms 
include: nausea, vomiting, diarrhea and abdominal 
cramps. The incubation period reaches between 12 and 
48 hours. Other, rarer symptoms include: headache, fever, 
shivers and muscle pain. Common therapy involves 
rehydration and replenishment of electrolytes 
(preventing dehydration). Virus transmission is realised 
in the faeces – food cycle. The infectious dose has not yet 
been determined, however it is believed to be very low. 
Specific diagnostics is carried out only by some 
laboratories and encompasses electron microscopy 
analysis, PCR and serological techniques. 

Water is the main source of infection, including 
urban fresh water containers, pools, as well as water 
stored on ships and vessels. The infection is most likely to 
affect the personnel of fish and food industry (sea food 
and additives to salads are common sources of infection), 
as well as employees of sewage treatment plants. It is 
estimated that only the flu virus infection is comparable 
in its scale and scope to Norwalk virus. It mainly affects 
patients of hospitals, elderly care homes, people staying 
in prisons and schoolchildren. In the USA it was assessed 
that over 50% of population over the age of 18 indicated 
presence of NLV antigens. Immunisation against this virus 
type is not permanent and numerous cases of infection 
recurrence have been noted. Also, the disease is more 
likely to affect young people and adults.  

Numerous cases of NLV epidemics were 
observed in military units and among vessel crews, 
including the so-called "mysterious disease" of the British 
soldiers deployed to Afghanistan [9]. 
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Stwierdzano też liczne przypadki wystąpienia 
epidemii NLV w jednostkach wojskowych i wśród załóg 
okrętów, włączając w to tzw. ”tajemniczą chorobę” 
żołnierzy brytyjskich stacjonujących w Afganistanie [9]. 
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Tab.1. 
Przykłady epidemii schorzeń żołądkowo-jelitowych w latach 1990 - 2013. 

Examples of gastrointestinal epidemics in the years 1990-2013. 

Year Location Transferring agent Description Comments 

Data source 

1991 Peru, South America Water Water used to fill the ballast containers on a ship 

returning from a cruise to Asia was infected with 

Cholera vibrio. 

Cholera epidemics spread to Central America. Approximately 11 000 

people died [10]. 

1998 Passenger liner Infected water or 

food 

640 passengers (80%) of a cruise ship were infected 

with NLV. 

[8] 

1998 Naval ships Infected water or 

food 

200 crew members (20%) [8] 

1997 Naval ships Infected water or 

food 

1806 crew members (43%) [8] 

2002 Grand Canyon, USA Water flowing into 

Colorado River from 

Glen Canyon Damp 

water treatment 

plant. 

130 tourists participating in a canoe trip across the 

Grand Canyon. Nausea, vomiting and diarrhoea 

Laboratory testing confirmed Norwalk virus infection. 

 Virus resistant to chlorination. The first NLV case in a public water 

supply system [11]. 

2002 Passenger liner, 

USA, Florida 

Water, oysters 180 passengers and 28 crew members of 

"Amsterdam" ship  

Liner disinfection with VIRKON.1% preparation, stabilised peroxides 

solution with high detergent content. 

2002 Military personnel of 

the British mission in 

Afghanistan 

Infected water or 

food 

29 soldiers with symptoms including diarrhoea and 

vomiting were transported to Germany and England. 

A very short period of disease development. Infection during travel by 

sea. Diagnostic difficulties.  

2009 Princess Cruises, Coral 

Princess  

Infected water or 

food 

271 passengers infected with E.cola virus and NLV. 

2009 Carnival Cruise 

Line, Carnival Liberty 

Infected water or 

food 

265 infected passengers.  The liner was subjected to cleansing and thorough disinfection upon 

arrival in Miami. It resulted in a delay of passenger boarding. 

2010 Celebrity 

Cruises, Mercury , 

February 2010 

Infected water or 

food 

443 passengers infected with NLV. See below 

2010 Celebrity 

Cruises, Mercury , 

March 2010 

Infected water or 

food. Contact with 

infected passengers 

or crew members 

419 passengers with acute symptoms of 

a gastrointestinal infection.  

The incident occurred 30 days after an analogous epidemic on the 

same vessel in February 2010. Multiple objections of sanitary-

epidemiological services regarding the cleanness maintenance 

procedure of cruisers of this line were confirmed  
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Tab.1. cont. 
Przykłady epidemii schorzeń żołądkowo-jelitowych w latach 1990 - 2013. 

Examples of gastrointestinal epidemics in the years 1990-2013. 

Year Location Transferring agent Description Comments 

Data source 

2012 Princess Cruises, Crown 

Princess , February 

2012) 

Infected water or 

food. Contact with 

infected passengers 

or crew members 

In total 363 passengers and crew members infected. The cruise was shortened by two days due to numerous cases of acute 

gastrointestinal infection 

2013 Celebrity Cruise 

Lines, Celebrity 

Summit , August 2013) 

Infected water or 

food 

335 infected passengers Patients with symptoms of acute gastrointestinal infection, abdominal 

pains, vomiting and diarrhoea were subjected to quarantine in their 

cabins for the purpose of reducing dissemination. 

2013 Princess Cruises, Ruby 

Princess, March 2013) 

Infected water or 

food. Contact with 

infected passengers 

or crew members 

276 infected passengers After the ship returned to Fort Lauderdale in Florida from a weekend 

trip across the Caribbean, new passengers were boarded with  

a significant delay due to necessity to carry out comprehensive ship 

disinfection ordained by the CDC. 
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LEGIONELLOZA

Legionelloza jest potencjalnie groźną 
pneumonią, pierwszy raz stwierdzoną w 1976 roku. 
Bakteria, nazwana później Legionella, zaraziła 221 osoby 
uczestniczące w zjeździe Legionu Amerykańskiego 
(stowarzyszenie kombatantów), doprowadzając do 
śmierci 34 osoby z powodu ostro przebiegającego 
zapalenia płuc.  

Legionella pneumophilla, jest jednym z ponad 30 
gatunków z tego rodzaju, znanych obecnie na świecie,  
z których co najmniej 19 powoduje zapalenie płuc u ludzi. 

Legionella występuje powszechnie, w małym 
stężeniu, w wodach powierzchniowych, jeziorach, 
rzekach. Z naturalnych rezerwuarów mikroorganizm 
może przedostać się do sztucznych zbiorników, systemów 
klimatyzacyjnych, fontann, itp. Woda o temperaturze 200 
– 450 C jest optymalna dla rozwoju bakterii.

W temperaturze pokojowej Legionella może 
przetrwać w wodzie pitnej przeszło rok. Obecność innych 
mikroorganizmów, alg, ameb, bakterii oraz materiałów 
ułatwiających wzrost drobnoustrojów (rdza, osady) 
sprzyja rozwojowi  patogenu. 

Przebieg choroby jest podobny do przebiegu 
grypy, z pojawiającym się suchym kaszlem  
i rozwijającymi się objawami zapalenia płuc. Gorączka  
z dreszczami pojawia się zwykle po 24 godzinach,  
a temperatura ciała może  przekroczyć  400C. Około 30% 
chorych wykazuje również objawy biegunki i wymioty 
oraz zaburzenia świadomości. Czas inkubacji wynosi 
około 2 – 10 dni. 

Legionelloza rozprzestrzenia się drogą 
kropelkową zarażając drogi oddechowe aerozolem woda-
powietrze. Im mniejsze krople, tym większe 
niebezpieczeństwo zarażenia. Kropelki o średnicy 5µm 
łatwo infekują dolne drogi oddechowe. Nie stwierdzano, 
transmisji bakterii pomiędzy ludźmi. 

Rozpoznanie etiologiczne ustala się na 
podstawie dodatnich posiewów bakteriologicznych krwi  
i aspirantów z płuc, chociaż hodowla pałeczek Legionella 

jest trudna i wymaga specjalnych podłoży. Również 
oznaczanie zawartości bakterii w wodzie wymaga dużej 
staranności i właściwie wyposażonego laboratorium. 
Dostępne są także testy immunoenzymatyczne ELISA . 

Ryzyko zarażenia wzrasta wraz z wiekiem  
(szczególnie > 50 roku życia ), głownie dotyczy mężczyzn, 
osób o obniżonej odporności immunologicznej, 
nałogowych palaczy i alkoholików. 

W razie rozwoju epidemii najważniejszą sprawą 
jest określenie źródła infekcji. Potwierdzone 
laboratoryjnie zakażenie źródeł wody wymaga 
uruchomienia procedur odkażania chlorem, 
podwyższenia temperatury wody obiegowej do 600C  
(przynajmniej przez czas wystarczający do spadku 
zawartości patogenu poniżej 95% wartości początkowej). 
Stare systemy wentylacyjne i wodne (obecność rdzy) 
należy wymienić. 

LEGIONELLOSIS

Legionellosis is a potentially serious pneumonia, 
first observed in 1976. The bacterium, later called 
Legionella, infected 221 participants of a reunion of the 
American Legion (veteran association), leading to the 
death of 34 people due to acute pneumonia.  

Legionella pneumophilla is one of over 30 
species from this genus which are currently recognised in 
the world, of which at least 19 are known to cause 
pneumonia in humans. 

Legionella occurs commonly in small 
concentrations in surface waters, lakes, rivers. The 
pathogen can move from natural into artificial reservoirs, 
air-conditioning systems, fountains, etc. The optimum 
water temperature for its development ranges between 
200 – 450 C. Legionella can survive in fresh water kept in 
room temperature for over a year. The presence of other 
micro-organisms, algae, amoebas, bacteria and materials 
facilitating growth of micro-organisms (rust, sludges) is 
conducive to pathogen development. 

The disease course is similar to the flu, with dry 
cough and developing symptoms of pneumonia. Fever 
with shivers usually appears after 24 hours, with body 
temperature exceeding even 400 C. Moreover, 
approximately 30% of patients manifests the symptoms 
of diarrhoea and vomiting, as well as fluctuating 
consciousness. The incubation time reaches between 2 –
10 days. 

Legionellosis spreads through inhalation, thus 
infecting the respiratory airways with water-air aerosol. 
The smaller the droplets, the greater the risk of infection. 
Droplets of the diameter of 5µm easily infect lower 
respiratory tract.  Bacteria transmission between humans 
was not noted. 

Etiological diagnosis is determined on the basis 
of positive bacteriological screening of blood and 
aspirants from the lungs, albeit the growth of Legionella 
bacilli is difficult and requires proper media. 
Furthermore, determination of bacteria content in water 
requires great caution and access to suitable laboratory 
equipment. Tests can be also performed with the use of 
ELISA immunoassays. 

The risk of infection increases with age 
(particularly > 50 years of age) and mainly affects males, 
individuals with reduced immunity, smokers and 
alcoholics. 

In the case of development of an epidemic, it is 
crucial to define the source of infection. Laboratory-
confirmed infection of water sources requires activation 
of chlorine disinfection procedures, increasing the 
temperature of circuit water to 600 C (at least for a time 
until pathogen reduction to less than 95% of the initial 
value). It is moreover required to replace old ventilation 
and water systems (rust). 
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Tab. 2. 

Przykłady zarażenia pałeczkami z rodzaju Legionella w latach 1994 – 2004. 

Examples of infection with Legionella baccili in the years 1994-2004. 

Year Location Transferring 

agent 

Description Comments 

Data source 
1994 Passenger liner Water in the 

hydromassage 

system 

50 passengers 1 person died [8] 

1996 Cargo ship Drinking water 

and air-

conditioning 

Microbiological inspection revealed presence of 

Legionella pneumophila in water 

[8] 

1998 Passenger liner Water 

circulation 

system 

 After two cases of Legionellosis microbiological 

water inspection was carried out confirming  

a high concentration of Legionella baccili. 

Having been presented with analysis results the captain of the 

ship ordained consumption limited to bottled water only. 

Circulating water was heated to the temperature above 550 C 

guaranteeing removal of  Legionella baccili. 

Upon the arrival to port, a 2-day disinfection of water circulation 

system was conducted [12]. 

1999 Whole Europe Water 

circulation 

system 

289 laboratory-confirmed cases of Legionellosis. Collective data regarding 17 countries. [13] 18 people died. 

2001 Norway Air 

conditioning 

systems 

13 infected persons of whom two died Stavanger, a city with the population 100 thousand, employee 

base for platforms located in the North Sea [14]. 

2002 Japan Hot springs 223 infected persons of whom 6 died A newly opened recreational centre - Sun Park Hot Springs [15] 

2003-

2004 

Passenger liners. 

The Caribbean 

region. 

collective data  

water 8 infected persons of whom 2 died CDC Report [16] 
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SYNDROM CHOREGO STATKU A JAKOŚĆ 

POWIETRZA

Każda wizyta na małej jednostce pływającej, 
szczególnie wyposażonej w silnik diesla pozwala 
zapoznać się ze specyficznym, „nieświeżym” powietrzem. 
Na wysłużonych statkach handlowych (tzw. Trampach) 
wentylacja i klimatyzacja jest swoistym wyzwaniem 
technicznym. Uzdatnione powietrze (usunięte 
niepożądane zapachy, drobnoustroje) powinno stanowić 
ok. 25% cyrkulującego powietrza. W praktyce ta sytuacja 
nie występuje na jednostkach tej klasy. Nieczyste 
powietrze stanowi realne zagrożenie dla załogi. Nawet 
drobne nieszczelności w układzie gromadzenia  
i usuwania odpadów powodują przedostanie się do 
cyrkulującego powietrza wirusów, bakterii, metanu oraz 
siarkowodoru tworząc  ów specyficzny nieświeży odór 
starej maszynowni okrętowej. W cyrkulującym na takich 
jednostkach pływających powietrzu możemy znaleźć : 

Pleśń – przetrwalniki pleśni są wszędzie. 
Ograniczony ruch powietrza, wilgotność oraz liczne 
źródła pożywienia czyni z przedziałów maszynowych, ale 
również pomieszczeń załogi idealne środowisko do 
rozwoju pleśni. Źródłem pożywienia są skóra, papier, 
tkaniny w tym szczególnie wełna. Nie jest więc 
zaskoczeniem, że po 10-15 dniach rejsu, szczególnie  
w warunkach tropikalnych,  odzież, pościel oraz inne 
artykuły tekstylne mogą być pokryte pleśnią.  

Lotne związki organiczne (volatile organic 
compounds, VOC’s) – źródła ich emisji to silniki 
dieslowskie, oleje, elementy plastikowe wyposażenia, itp. 

Listeria monocytogenes –  ten unikalny szczep 
bakterii może żyć  w bardzo zimnej atmosferze i często 
jest znajdowana w osuszaczach, wytwornicach lodu 
i lodówkach, jak również w syfonach natrysków  
i łazienek. 

Norvalk wirus – najczęstsze źródło zarażenia  
z objawami żołądkowo-jelitowymi. Brudne ręce, 
zanieczyszczona powierzchnia jest najbardziej 
prawdopodobnym miejscem kontaktu z tym wirusem.  

Bakterie gronkowca –  jest wiele szczepów 
gronkowca, przy czym największe znaczenie ma 
gronkowiec złocisty (Staphylococcus pyogenes 

var.aureus). Chorobotwórcze gronkowce spotyka się na 
skórze i w jamie nosowo-gardłowej 30-40% zdrowych 
ludzi. Wrotami zakażenia jest przede wszystkim skóra  
i błony śluzowe.  

Nekrotyczne zapalenie powięzi (Fasciitis 
necrotisans), Najbardziej drastyczny efekt spotkania 
paciorkowców typu A (nazywanych także flesh-eating 
bacteria) z organizmem człowieka.  

Jest stosunkowo rzadko występującym 
zapaleniem tkanki podskórnej o mieszanej etiologii 
bakteryjnej, obejmującym powięź oraz otaczające tkanki. 
Martwica tkanek powstaje na skutek niedokrwienia 
wywołanego zakrzepicą naczyń podskórnych. Infekcja na 
ogół rozwija się u osób z zaburzeniami odporności 
powstałymi na różnym tle. Z uwagi na gwałtowny 
przebieg zakażenia, choroba często kończy się zgonem. 
Wczesne rozpoznanie, natychmiastowa interwencja 
chirurgiczna oraz zastosowanie antybiotykoterapii ma 
decydujący wpływ na rokowanie.  

Wszystkie, przedstawione powyżej zagrożenia 
mikrobiologiczne mogą być ograniczone lub 
wyeliminowane poprzez wprowadzenie odpowiednich 
procedur podwyższenia jakości powietrza na jednostkach  

SICK BOAT SYNDROME VS AIR QUALITY

Each visit to a small vessel, particularly that 
equipped with a diesel engine, involves experiencing of 
a specific kind of unfresh air. The ventilation and air-
conditioning systems of old commercial ships (the so-
called Tramps)constitute a real technical challenge. 
Conditioned air (with removed undesired odour and 
micro-organisms) should make up ca. 25% of circulating 
air. In practice this situation is not typical for vessels of 
this class. Unclean air poses a real hazard for the crew. 
Even slight leaks in the waste collection and disposal 
system cause the air in circulation to be invaded with 
viruses, bacteria, methane and hydrogen sulphide 
evoking the characteristic stench of an old engine room. 
The air circulating in such watercraft can contain: 

Mould – mould spores are to be found 
everywhere. Limited air movement, humidity and 
numerous nourishment sources make machinery spaces 
an ideal environment for mould growth. Nourishment 
sources include leather, paper, fabrics and in particular, 
wool. Thus, it comes as no surprise that after a 10-15-day 
cruise, especially in tropical conditions, clothing, bed 
linens and other textiles may be covered in mould.  

Volatile organic compounds, VOCs – sources 
of their emission include diesel engines, oils, plastic 
furnishing elements, etc. 

Listeria monocytogenes- this unique bacteria 
strain may survive in a very cold atmosphere and is often 
found in dehumidifiers, ice generators and refrigerators, 
as well as U-bends in showers and washbasins. 

Norwalk virus – the most common source of 
infection with gastrointestinal symptoms. The most 
probable contact areas with the virus are dirty hands and 
contaminated surfaces.  

Staphylococcus bacteria- there are many 
staphylococcus strains, however the most important one 
is staphylococcus aureus (Staphylococcus pyogenes 

var.aureus). Pathogenic staphylococcus may be found on 
the skin and in the nasopharynx of 30-40% of healthy 
people. The door leading towards an infection is most 
commonly the skin and mucous membranes.  

The most drastic effect of an encounter with 
type A streptococcus (also referred to as flesh-eating 
bacteria) with a human organism, namely the 
nercrotizing fasciitis (Fasciitis necrotisans), constitutes 
a relatively rare infection of subcutaneous tissues with 
polymicrobial etiology, affecting fascia and the 
surrounding tissues. Tissue necrosis is a result of 
ischemia invoked by the thrombosis of subcutaneous 
tissues. The infection usually develops in people with 
immunological disorders resulting from various factors. 
Due to its rapid development the infection often results in 
a patient’s death. Early detection and immediate surgical 
intervention accompanied by antibiotic therapy has  
a decisive impact on medical prognosis.  

All of the above microbiological hazards may be 
limited or completely eliminated through the 
implementation of proper procedures aimed at the 
improvement of air quality on watecraft. The proposed 
procedures include: 

• active oxidization of air pollutants, for instance, 
by the installation of devices produced by the 
RGF company (advanced oxidation technology) 
fig. 1, 

• active oxidation of vapour produced by fuel
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pływających. Proponowane procedury to: 
• aktywne utlenianie zanieczyszczeń powietrza, 

np.  poprzez zamontowanie urządzeń firmy RGF 
(advanced oxidation technology) rys.1, 

• aktywne utlenianie oparów wytworzonych 
w systemie filtracji paliwa. 
Obie procedury usuwania niebezpiecznych 

oparów wykorzystują  technikę dopalania katalitycznego, 
która generując na powierzchni sondy aktywne związki 
tlenu usuwa z 99% skutecznością z cyrkulującego 
powietrza pleśnie, wirusy i bakterie oraz  resztki oparów 
paliwa dieslowskiego.  

filtration system. 
Both procedures of removal of dangerous 

vapour are based on catalytic combustion technique, 
which by generating active oxygen compounds on the 
probe, with the capacity of 99%, removes from the 
circulating air mould, viruses and bacteria, as well as 
residual diesel vapour.  

Rys. 1. Sonda katalityczna oczyszczająca cyrkulujące powietrze. 

Fig. 1. Catalytic probe cleansing the air in circulation. 

PREWENCJA A SYNDROM CHOREGO 

STATKU

Celem zapobiegania rozprzestrzeniania się 
drobnoustrojów wywołujących omawiane powyżej 
schorzenia CDC (Center for Disease Control and 
Prevention, Atlanta, USA) wprowadziło od 1970 roku 
program Vessel Sanitation Program, obejmujący swym 
zasięgiem wszystkie statki pasażerskie przewożące 13 lub 
więcej pasażerów, zawijające w czasie podróży do 
jakiegokolwiek portu amerykańskiego. Analogiczne 
wytyczne dotyczące kontroli sanitarno-higienicznej 
statku (zawarte w VSP) stały się podstawą zaleceń dla 
kontroli sanitarno-higienicznej floty wojennej USA. 

Kontrola powinna być przeprowadzana przez 
niezależny zespół inspektorów dwa razy do roku  
i obejmować pełna analizę krytycznych punktów kontroli 
sanitarnej statku (100 punktów). Okręt spełniający 
podstawowe kryteria kontroli sanitarnej powinien 
uzyskać minimum 86 punktów. Wynik poniżej 86 oznacza 
ponowną kontrolę w ciągu 30-45 dni. Kontrole 
przeprowadza 2 inspektorów wraz z wyznaczonym 
oficerem statku. Inspekcja obejmuje : 

• obieg wody na statku, system wytwarzania 
wody pitnej, zbiorniki, 

• system klimatyzacji i natrysków
• żywność, zapasy, obróbka cieplna, ciąg 

kuchenny,
• punkty możliwej kontaminacji żywności,
• higiena załogi,
• kontrola deratyzacyjna, 
• stan zdrowia załogi (badania profilaktyczne, 

parazytologiczne, narkotyki, CDT),
• stan dokumentacji medycznej, książki kontroli

wody i żywności. 

Polska jako państwo członkowskie WHO jest

PREVENTION VS SICK BOAT SYNDROME

For the purpose of prevention of spread of 
micro-organisms causing the abovementioned diseases, 
in 1970 the CDC (Centre for Disease Control and 
Prevention, Atlanta, USA) implemented the Vessel 
Sanitation Program encompassing all passenger liners 
carrying 13 or more passengers and making a stop in one 
of the American ports. Analogous guidelines concerning 
sanitary-hygiene vessel inspection (included in VSP) 
become the basis for recommendations regarding 
sanitary-hygiene inspection of the US naval fleet. 

The inspection should be conducted twice a year 
by an independent team of inspectors and cover complete 
analysis of critical sanitary inspection points (100 points). 
A vessel meeting the basic sanitary inspection criteria 
should receive the minimum of 86 points. A result below 
86 means that the inspection will be repeated within 30-
45 days. Inspections are carried out by 2 inspectors 
together with an appointed ship officer. The inspection 
encompasses: 

• water circulation on a ship, drinking water 
production system, containers, 

• air-conditioning and shower system,
• food, reserves, thermal processing, kitchen

ventilation system,
• possible points of food contamination,
• crew's hygiene,
• deratting inspection, 
• health status of the crew (preventive 

examinations, parasitological examinations,
narcotics, CDT),

• status of health documentation, water and food 
inspection log, 

Poland, being a member state of WHO, is obliged 
to implement the requirements established by WHO in 
the year 2005 in the form of a document entitled IHR  
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zobowiązane do wdrażania wymogów regulacji 
ustanowionych przez WHO w 2005 roku w postaci 
dokumentu o nazwie IHR 2005 (International Health 
Regulation 2005). Dokument ten ustala nowoczesne 
zasady nadzoru epidemiologicznego i szybkiej oraz 
adekwatnej reakcji na powstające zagrożenia 
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych [17,18]. 

Przyjęte regulacje prawne dotyczą portów, 
lotnisk i lądowych przejść granicznych i obejmują: 

• kryteria oceny zagrożeń związanych  
z przewozami ludzi i ładunków, 

• warunki jakie muszą spełniać graniczne punkty 
kwarantanny oraz badań zdrowotnych, 

• procedury certyfikacyjne dla samolotów 
i statków, 

• procedury certyfikacyjne dla portów i lotnisk.
Od czerwca 2007 państwa stowarzyszone  

w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rozpoczęły 
implementacje zasad IHR 2005. Powstająca jednolita sieć 
kryteriów, zasad i reakcji na zagrożenia mikrobiologiczne 
powinna wzmocnić zdolność poszczególnych krajów do 
wykrywania oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się 
chorób zakaźnych zarówno w wymiarze lokalnym jak 
i międzynarodowym. Przyjęto założenie działania  
w trybie czasu realnego (real time detection and 
reaction). Poszczególne państwa członkowskie WHO 
miały 2 lata na osiągnięcie zadowalającego poziomu 
nadzoru epidemiologicznego działającego w czasie 
rzeczywistym oraz kolejne 3 lata do osiągnięcia poziomu 
optymalnego. 

Według artykułów 20, 27, 39 oraz aneksu 3 do 
podstawowego dokumentu IHR 2005  od 15 czerwca 
2007 weszła  również w życie nowa deklaracja kontroli 
sanitarnej i certyfikacji statków (Ship Sanitation Control 
Exemption Certificate/Ship Sanitation Control Certificate, 
SSCEC/SSCC). Ten certyfikat zastąpi Certyfikat 
Deratyzacji statku (Deratting Certificate/Deratting 
Exemption Certificate, DC/DEC) stosowany zgodnie  
z konwencją IHR od 1969 roku.  Po 15 czerwca 2007 roku 
wydawane certyfikaty SSCEC/SSCC były ważne tylko  
6 miesięcy z możliwością przedłużenia o 1 miesiąc jeśli 
statek nie mógł przejść właściwej kontroli w danym 
porcie. W ciągu tego dodatkowego miesiąca statek musiał 
być poddany kontroli sanitarnej w porcie  spełniającym 
wymogi przeprowadzenia kontroli zgodnie  
z wymaganiami IHR 2005 (aneks 3). 

Omówione zasady IHR 2005 stawiają przed 
państwami członkowskimi WHO obowiązek opracowania 
szczegółowych wytycznych warunków sanitarno-
epidemiologicznych jakim muszą podlegać statki, okręty, 
pasażerowie, załogi i towary przewożone przez te 
jednostki aby zostały ograniczone do niezbędnego 
minimum możliwości rozprzestrzeniania się chorób 
zakaźnych drogą transportu morskiego. 

2005 (International Health Regulation 2005). The 
document determines modern principles of 
epidemiological surveillance and fast and adequate 
reaction to the risk of dissemination of infectious diseases 
[17,18]. 

The adopted legal regulations concerning ports, 
airfields and border crossings on the land encompass: 

• evaluation criteria of hazards related to human 
and cargo transportation, 

• conditions to be met by border quarantine and 
health examination facilities, 

• certification procedures for airplanes and ships, 
• certification procedures for ports and airfields.

Countries associated in the World Health
Organisation (WHO) were obliged to commence the 
process of implementation of principles included in the 
IHR 2005 at the beginning of June 2007. The created 
uniform network of criteria, principles and reactions to 
microbiological threats should strengthen the capabilities 
of particular countries to detect and prevent 
dissemination of infectious diseases both on a local and 
international scale. For this purpose the principle of real 
time detection and reaction was adopted. Particular 
member states of WHO were to achieve satisfactory level 
of epidemiological surveillance operating in real time 
within the period of 2 years, and the optimal level within 
the period of another 3 years. 

In accordance with articles 20, 27, 39 and Annex 
3 to primary IHR 2005 document, as of 15 June, 2007, 
Ship Sanitation Control Exemption Certificate / Ship 
Sanitation Control Certificate (SSCEC / SSCC) also became 
effective. The said certificate is a replacement to Deratting 
Certificate/Deratting Exemption Certificate (DC/DEC) 
applied pursuant to IHR convention since 1969. After 15 
June 2007 the issued SSCEC/SSCC certificates were valid 
only for 6 months with the possibility of their 
prolongation by 1 month if a ship was unable to pass 
proper inspection in a given port. During the additional 
month a ship was to undergo sanitation control in a port 
fulfilling inspection requirements in accordance with IHR 
2005 (Annex 3). 

The discussed IHR 2005 principles impose on 
the member states of WHO an obligation to work out 
detailed guidelines for sanitary-epidemiological 
conditions to be met by ships, vessels, passengers, crews 
and goods transported by them in order to reduce to 
absolute minimum the possibility of dissemination of 
infectious diseases via sea transportation. 
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XVII KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY  

I TECHNIKI HIPERBARYCZNEJ LIDZBARK WARMIŃSKI, 28-29 LISTOPADA 2015 R 

Jak zwykle w listopadzie, w dniach 28-29.11.2015 r. odbyła się już siedemnasta z kolei Konferencja Naukowa 
Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Po raz kolejny w Lidzbarku Warmińskim, w przyjaznym 
Towarzystwu miejscu – kompleksie hotelowym „Górecki”. Na szczęście, w bieżącym roku aura nam dopisała i warunki 
pogodowe nie miały zupełnie wpływu na frekwencję uczestników, co zauważam z nieskrywanym zadowoleniem, jako 
Prezes Towarzystwa – bo oczywistym jest dla mnie i dla całego Zarządu, że bez Was, członków i sympatyków 
PTMiTH, nawet najbardziej atrakcyjna formuła Konferencji byłaby niepełna. Zatem, raz jeszcze dziękuję wszystkim 
uczestnikom za przybycie. 

Stałym punktem naszej Konferencji Naukowej jest przywitanie Uczestników i zaproszonych Gości; tutaj miłe 
dla nas wszystkich spostrzeżenie: lista sympatyków naszego dorocznego przedsięwzięcia jest z roku na rok dłuższa, 
a jak pokazuje doświadczenie lat ubiegłych, część z nich staje się w krótkim czasie członkami PTMiTH – co nie tylko 
cieszy, ale i dodaje naszemu Towarzystwu splendoru. Tradycyjnie, kolejnym punktem programu, realizowanym 
niezmiennie od kilku już lat, jest wręczenie dorocznych nagród Towarzystwa; w roku 2015 była to nagroda Redakcji 
naszego periodyku, Polish Hyperbaric Research oraz Stypendium Naukowe im. Antoniego Dębskiego. 

Nagrodą Redakcji PHR wyróżnieni zostali młodzi naukowcy, reprezentujący Katedrę Geodezji Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej: inż. Aleksander Wojtowicz oraz inż. Konrad Stolarczyk, za 
publikację niezwykle interesujących wyników badań dotyczących skaningu laserowego w fotogrametrii podwodnej. 

Laureatem Stypendium Naukowego im. Antoniego Dębskiego została wybrana lek. Agnieszka Koźmin-
Burzyńska, pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wzorem lat poprzednich, laureatka 
otrzymała a’konto nagrody pieniężnej (współfinansowanej przez sponsora Konferencji, firmę PBP Forkos Spółka 
 z o.o.) pokaźnych rozmiarów pamiątkowy czek, a w imieniu pani Haliny Dębskiej – wdowy po patronie Stypendium, 
Przewodniczący Kapituły dr inż. Adam Olejnik przekazał Laureatce list z osobistymi gratulacjami. Z kolei Pani 
Agnieszka, w sesji inauguracyjnej została zobligowana do wygłoszenia referatu w zakresie problematyki, którą 
zajmuje się na co dzień, czyli hiperbarii tlenowej („Poziom objawów depresji i lęku u pacjentów z zespołem stopy 
cukrzycowej leczonych tlenem hiperbarycznym w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich”). 
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Po oficjalnym otwarciu obrad Konferencji, z wykładem inauguracyjnym pt. „Metodyka prowadzenia 
postępowań w sprawach wypadków nurkowych. Odpowiedzialność karna organizatora nurkowań” wystąpił prok. 
Adam Borzyszkowski z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, od niedawna pełniący obowiązki koordynatora 
Prokuratury w zakresie badania wypadków nurkowych. Wykład wzbudził bardzo duże zainteresowanie słuchaczy, 
które autor spotęgował udostępniając nieodpłatnie zainteresowanym zebrane w opracowaniu zwartym rozwinięcie 
tez, prezentowanych podczas naszej Konferencji (vide: Adam Borzyszkowski „Metodyka przeprowadzania czynności 
procesowych postępowania przygotowawczego w sprawach wypadków nurkowych”, Wyd. Totem, Gdańsk 2014). 

Z nie mniej entuzjastycznym przyjęciem spotykały się referaty, wygłaszane podczas kolejnych sesji XVII 
Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, a przez 2 dni obrad 
wygłoszonych zostało przeszło czterdzieści interesujących referatów i doniesień naukowych, zebranych w 6 sesji.  W 
roku bieżącym program, na który – tradycyjnie – złożyły się wiodące sesje tematyczne dotyczące medycyny  
i techniki hiperbarycznej, uzupełniły dwie sesje „varia”, o szerokiej formule prezentowanych przez autorów treści. 
Ta część naszej Konferencji Naukowej zdominowana została przez zespół młodych pracowników naukowych 
Politechniki Koszalińskiej, kierowanych przez Członka Zarządu PTMiTH, dr hab. Pawła Zarzyckiego, profesora PK,  
z cyklem prac poświęconych problemom monitoringu zanieczyszczeń ekosystemów wodnych. 

Zgodnie z obietnicą, złożoną na zakończenie Konferencji ubiegłorocznej (vide: referaty dr inż. Stanisława 
Poleszaka i dr med. Jarosława Krzyżaka), dalsze rozwinięcie znalazła problematyka wypadków nurkowych (Renata 
Klonowska i wsp. „Analiza wybranych wypadków nurkowych”). 

Jednak ze szczególnym aplauzem odbiorców spotkała się prezentacja wyników pracy naszego wieloletniego 
kolegi i aktywnego uczestnika kolejnych Konferencji Naukowych PTMiTH, dr inż. Michała Penkowskiego, 
reprezentującego Gdański Uniwersytet Medyczny, pt. „Pasywne urządzenie do komunikacji głosowej w środowisku 
wodnym”; przedmiotowe urządzenie uzyskało już ochronę patentową w świecie i rokuje na hit sprzedaży – co cieszy 
nas tym bardziej, że po raz pierwszy zostało zaprezentowane na szerszym forum właśnie podczas naszego 
dorocznego spotkania. 

Uwzględniając doświadczenia lat poprzednich, po raz kolejny zmieniono lokalizację czasową dorocznego 
zwyczajnego zebrania członków PTMiTH w programie Konferencji – tym razem na początek 2 dnia obrad; wydaje się, 
że tym razem Zarząd osiągnął w końcu założony cel, to jest zwiększenie frekwencji na zebraniu, przy równoczesnym 
braku kolizji czasowej z innymi punktami programu, co nas niezmiernie cieszy i co planujemy kontynuować w latach 
następnych. 

Kończąc, trudno nie wspomnieć o sponsorach Konferencji, bo bez Ich wkładu niemożliwe byłoby 
zorganizowanie i przeprowadzenie naszej Konferencji na praktycznie niezmienionym poziomie, pomimo redukcji 
wysokości (lub utraty) części dotacji instytucjonalnych (MNiSW) – a zatem raz jeszcze dziękuję w imieniu 
Towarzystwa naszym sponsorom: Ministerstwu Obrony Narodowej, Wojskowej Izbie Lekarskiej oraz firmom:  
Prof. Cosmetica Sp. z o.o., PBP FORKOS Sp. z o.o. i FROG Ośrodek Szkolenia Nurków Zawodowych.  

dr n. med. Maciej Konarski 

Prezes PTMiTH 
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