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SELECTED RISKS OF THE DECOMPRESSION PROCESS. PART I: SELECTED INHERENT RESIDUAL 

RISKS IN THE DECOMPRESSION PROCESS

WYBRANE ZAGROŻENIA PROCESU DEKOMPRESJI, CZĘŚĆ I: WYBRANE INHERENTNE RODZAJE 

RYZYKA REZYDUALNEGO W PROCESIE DEKOMPRESJI

Ryszard Kłos 

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

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

A safe transition from a higher-pressure atmosphere to a lower-pressure atmosphere is achieved by means of a planned decompression process, usually 
through changes in pressure and/or the composition of the breathing mix as a function of time. However, the decompression process is influenced by 
a greater number of inherent1 factors than merely changes in pressure and composition of the breathing mixture, the values of which should be maintained 
within certain ranges. However, there are instances where control over them cannot be maintained, leaving elements of residual risk2 to the decompression 
process. The safety of decompression should be assessed, inter alia, by analysing this risk for each implementation of the decompression process. 
Keywords: decompression, decompression sickness, risk, hazard. 

Bezpieczne przejście z atmosfery o wyższym ciśnieniu do atmosfery o niższym ciśnieniu realizowane jest w oparciu o zaplanowany proces dekompresji, 
najczęściej na drodze zmian ciśnienia i/lub składu czynnika oddechowego w funkcji czasu. Jednak na proces dekompresji ma wpływ większa liczba 
inherentnych1 czynników, niż tylko zmiany ciśnienia i składu czynnika oddechowego, których wartości powinny być utrzymywane w pewnych zakresach. 
Jednak zdarza się, że kontrola nad nimi nie może być dotrzymana i pozostają one elementami rezydualnego ryzyka2 procesu dekompresji. Bezpieczeństwo 
dekompresji powinno być szacowane, między innymi, poprzez analizę tego ryzyka dla każdej realizacji procesu dekompresji. 
Słowa kluczowe: dekompresja, choroba dekompresyjna, ryzyko, zagrożenie.

Безопасный переход из атмосферы с более высоким давлением в атмосферу с более низким давлением осуществляется на основе 
запланированного процесса декомпрессии, чаще всего путем изменения давления и / или состава дыхательной смеси в функции времени. Однако 
на процесс декомпрессии влияет большее количество присущих ему факторов1, чем просто изменения давления и состава дыхательной смеси, 
значения которых следует поддерживать в определенных диапазонах. Однако бывают случаи, когда контроль над ними невозможно сохранить, 
и они остаются элементами резидуального риска2 процесса декомпрессии. Безопасность декомпрессии следует оценивать, в том числе, путем 
анализа этого риска для каждой реализации процесса декомпрессии. 
Ключевые слова: декомпрессия, декомпрессионная болезнь, риск, опасность. 

La transición segura de una atmósfera de mayor presión a una de menor presión se realiza mediante un proceso de descompresión planificado, la mayoría 
de las veces mediante cambios en la presión y/o la composición del medio respiratorio en función del tiempo. Sin embargo, el proceso de descompresión 
se ve afectado por más factores inherentes1 que los cambios en la presión y la composición del medio respiratorio, cuyos valores deben mantenerse dentro 
de ciertos rangos. Sin embargo, a veces no se pueden controlar y siguen siendo elementos de riesgo residual2 del proceso de descompresión. La seguridad 
de la descompresión debe estimarse, entre otras cosas, analizando este riesgo para cada realización del proceso de descompresión. 
Palabras clave: descompresión, enfermedad por descompresión, riesgo, peligro. 

Ein sicherer Übergang von einer Atmosphäre mit höherem Druck zu einer Atmosphäre mit niedrigerem Druck wird durch einen geplanten 
Dekompressionsprozess erreicht, in der Regel durch die Variation des Drucks und/oder der Zusammensetzung des Atemmediums in Abhängigkeit von der 
Zeit. Der Dekompressionsprozess wird jedoch von mehr inhärenten1 Faktoren beeinflusst als nur von Änderungen des Drucks und der Zusammensetzung 
des Atemmediums, deren Werte innerhalb bestimmter Bereiche gehalten werden sollten. Manchmal können diese jedoch nicht kontrolliert werden und bleiben 
Elemente eines Restrisikos2 im Dekompressionsprozess. Die Sicherheit der Dekompression sollte u. a. durch die Analyse dieses Risikos für jede 
Durchführung des Dekompressionsvorgangs abgeschätzt werden. 
Schlüsselwörter: Dekompression, Dekompressionskrankheit, Risiko, Gefahr. 
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WSTĘP 

Każdy eksploatowany system dekompresyjny 
podlega obserwacjom i ocenom dokonywanym przez 
użytkowników, czasami także diagnozowaniu3 przez 
powołane do tego ciała nadzorujące. Analiza zbieranych 
obserwacji prowadzi do ucierania się pewnych praktyk, 
które mogą zacząć składać się na tzw. „dobre praktyki”. 
Choć wnioski z tak zbieranych obserwacji posiadają 
zazwyczaj odniesienie do aktualnych teorii, to nie mogą 
one stanowić dokładnych reguł postępowania, gdyż nie 
zostały one poddane sprawdzeniu w naukowym procesie 
poznawczym oraz walidowane4. Stąd obserwacje te są 
niechętnie opisywane w formie zaleceń5, choć stanowią 
ważne przesłanki do analizy rezydualnego ryzyka 
dekompresji. Jeśli wnioski nie stanowią jeszcze 
potwierdzonej wiedzy6, to przekazywanie ich innym 
użytkownikom może odbywać się jedynie w systemie 
praktyk zawodowych. 

DEKOMPRESJA 

Dekompresja polega na powodowaniu 
kontrolowanego zaburzenia stanu równowagi 
prowadzącego do powstania gradientu ciśnień parcjalnych 
gazów pomiędzy atmosferą oddechową a tkankami. 
Gradient ten jest siłą napędową procesu dekompresji. 
Takie postępowanie ma na celu bezpieczne 
doprowadzenie do stanu równowagi gazowej organizmu  
z atmosferą odniesienia, do której zmierza proces 
dekompresji. Atmosferą odniesienia, do której prowadzi 
proces dekompresji, jest najczęściej poziom morza. Może 
nią być atmosfera otaczająca akwen wyniesiony ponad 
poziom morza, gdzie panuje obniżone ciśnienie  
w stosunku do ciśnienia normalnego panującego na 
poziomie morza. Może to także być ciśnienie panujące  
w samolocie rejsowym, gdzie najczęściej ciśnienie jest  
o ¼ niższe od normalnego, lub śmigłowcu7, gdzie różnica 
ta może być jeszcze większa. Atmosferą odniesienia może 
być podziemna jaskinia, czy podziemny korytarz,  
w którym ciśnienie może być znacznie wyższe od 
atmosferycznego8. Może to również być habitat, do 
którego powraca nurek po odbyciu wycieczki  
z plateau saturacji.  

Szybkość dekompresji oraz skład czynnika 
oddechowego jest tak dobierany, aby gradient ciśnień 
cząstkowych gwarantował bezpieczny proces dekompresji 
na wybranej drodze w kierunku atmosfery odniesienia, ale 
także aby proces był możliwie efektywny. Na drodze 
dekompresji mogą pojawiać się także przystanki 
dekompresyjne, wykorzystywane do obniżenia aktualnej 
wartości gradientu ciśnień cząstkowych przed dalszą 
drogą w kierunku atmosfery odniesienia. 

Do oszacowania wartości kontrolowanego 
zaburzenia stanu równowagi, prowadzącego do powstania 
bezpiecznego i efektywnego gradientu ciśnień parcjalnych 
gazów pomiędzy atmosferą oddechową a tkankami, 
potrzebne jest określenie stanu nasycenia początkowego. 
Stan początkowy szacuje się na podstawie profilu 
przebiegu nurkowania bezpośrednio poprzedzającego 
moment rozpoczęcia procesu dekompresji. Czasami trzeba 
uwzględnić także poprzednie nurkowania i ich profil 
dekompresji. Najczęściej określa się go zgrubnie używając 
nomogramu w postaci tabeli, uwzględniającego 
maksymalną głębokość osiągniętą podczas nurkowania 
oraz przedział czasu pomiędzy rozpoczęciem procesu  

INTRODUCTION 

Every decompression system in use is subject to 
observation and assessment by users, and in some cases, 
also to diagnosis3 by the monitoring bodies set up for this 
purpose. The analysis of the observations collected leads 
to the development of certain practices, which may begin 
to form part of the so-called 'good practices'. Although the 
conclusions of such collected observations usually refer to 
current theories, they cannot constitute precise rules of 
conduct, as they have not been verified in the scientific 
process and validated4 Hence, those observations are 
reluctantly described in the form of recommendations5, 
although they are important prerequisites for analysing 
the residual risk of decompression. If the conclusions do 
not yet constitute confirmed knowledge6, they may be 
passed on to other users only within the training system. 

DECOMPRESSION 

Decompression consists in causing a controlled 
disturbance of the state of equilibrium leading to the 
formation of a gradient of partial pressures of gases 
between the breathing atmosphere and tissues. This 
gradient is the driving force behind the decompression 
process. The aim of such a procedure is to safely bring the 
body's gas balance to a state of equilibrium with the 
reference atmosphere which the decompression process is 
aiming at. The reference atmosphere, to which the 
decompression process leads, is usually the sea level. It can 
be the atmosphere surrounding a body of water elevated 
above sea level, where the pressure is reduced in relation 
to the normal pressure prevailing at sea level. It can also be 
the pressure in an aircraft, where the pressure is usually ¼ 
lower than normal, or in a helicopter7, where the 
difference can be even greater. The reference atmosphere 
can be an underground cave or an underground corridor 
where the pressure can be much higher than the 
atmospheric one8. It may also be the habitat to which the 
diver returns after a trip from a saturation plateau. 

The rate of decompression and the composition 
of the breathing mix is so selected that the partial pressure 
gradient guarantees a safe decompression process on the 
chosen path towards the reference atmosphere, but also 
that the process is as effective as possible. Decompression 
may also include decompression stops used to lower the 
current value of the partial pressure gradient before 
continuing towards the reference atmosphere. 

To estimate the value of a controlled disruption 
of the equilibrium leading to a safe and effective partial 
pressure gradient of gases between the breathing 
atmosphere and the tissues, it is necessary to determine 
the initial saturation level. The initial state is estimated on 
the basis of the profile of the course of the dive 
immediately preceding the moment when the 
decompression process begins. Sometimes it is also 
necessary to take into account previous dives and their 
decompression profile. Most often it is defined roughly 
using a nomogram in the form of a table, which takes into 
account the maximum depth achieved during the dive and 
the interval between the start of the dive process and the 
start of decompression. The same thing is done as 
decompression progresses. It is tempting to make 
estimates for each, even the smallest change in depth, as 
permitted by an electronic decompression meter, which 
can be both its greatest advantage and its main drawback9. 
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zanurzania i chwilą rozpoczęcia dekompresji. Podczas 
postępu dekompresji czyni się podobnie. Kuszącym jest 
prowadzenie szacunków dla każdej, nawet najmniejszej 
zmiany głębokości, jak umożliwia to dekompresjometr 
elektroniczny, co może być zarówno jego największą zaletą 
jak i podstawową wadą9. 

PREWENCJA 

Do zapobiegania wystąpieniu choroby 
dekompresyjnej ��� stosuje się specjalne procedury 
dekompresyjne. Najczęściej ich opisy są lakoniczne. 
Wymaga się, aby potrzebna wiedza do prawidłowego 
użytkowania systemu dekompresji była zdobywana  
i sprawdzona przy okazji obowiązkowych kursów  
i praktyk na poszczególnych szczeblach rozwoju kariery 
nurka.  

Wyczerpujące komentarze występują  
w opracowaniach wyników badań nad systemami 
dekompresji, lecz dostęp do nich nie jest powszechny. 
Rzadko potrzebna wiedza przekazywana jest w sposób 
wyczerpujący, jak w przypadku systemu dekompresji 
opracowanego przez Bühlmanna [1]. Czasami 
publikowane są dzieła generalizujące podejście do 
dekompresji [2,3]. Wiedza przekazywana na szkoleniach 
zawarta jest w materiałach do prowadzenia kursów [4,5]. 
Tego typu podręczniki nie są w pełni użyteczne do 
zdobywania wiedzy poza systemem szkoleń. Czasami są 
one przypisywane do kursanta z zaznaczeniem, że tylko 
osoba podpisana na okładce może prawnie korzystać  
z zawartych tam wiadomości [6,7]. Wynika to nie tylko  
z chęci ochrony know-how, lecz przede wszystkim  
z ochrony przed niewłaściwą interpretacją zawartych tam 
informacji przez nieprzeszkolonego użytkownika.  

Najczęściej opracowujący system dekompresji 
zakłada wysoki poziom wiedzy przyszłego użytkownika, 
co usprawiedliwia zamieszczenie jedynie oszczędnego 
komentarza [8]. Często jest on zawężony jedynie do 
wyłączenia odpowiedzialności10 opracowującego system 
dekompresji.  

Ten szczególny sposób realizacji procesu 
wdrażania specjalistów do użytkowania systemu 
dekompresji jest usprawiedliwiany pewnymi barierami  
w percepcji. Umiejętności nurka należy traktować raczej  
w kategoriach wysokokwalifikowanych umiejętności 
rzemieślniczych11, których nauka przebiega przez 
odpowiedni system odbywania praktyk. Nie dotyczy to 
tylko umiejętności użycia sprzętu nurkowego, lecz także 
systemów dekompresji. Jest możliwe opisanie wielu 
uwarunkowań dotyczących prawidłowego podejścia do 
planowania prac podwodnych [9]. Liczba sytuacji 
szczególnych jest na tyle duża, że nauczanie jej w jednym 
cyklu byłoby niezmiernie długie i nudne, a egzekwowanie 
tak zdobytej wiedzy problematyczne. Można to porównać 
do uczenia się dokładnie wszystkich opcji i możliwości 
wielofunkcyjnego urządzenia elektronicznego, jak 
smartfonu. Z reguły użytkownikowi taka kompletna 
wiedza nie jest przekazywana, gdyż niewykorzystywane 
na co dzień funkcje ulegną szybkiemu zapomnieniu.  

Można sobie wyobrazić, że nurkowie mogą być 
tak dobierani i trenowani, jak kosmonauci. Kosmonauci, to 
ludzie z wyższym wykształceniem w kilku dziadzinach 
wiedzy, z niemałą praktyką w lotnictwie oraz specjalnie 
trenowani do osiągania nadzwyczajnej kondycji12. Idąc 
dalej można sobie na chwilę założyć, że kierowca 
samochodu powinien być wykształconym mechanikiem  

PREVENTION 

Special decompression procedures are used to 
prevent the occurrence of DCS. Most often their 
descriptions are rather brief. It is required that the 
necessary knowledge for the proper use of the 
decompression system be acquired and tested during the 
obligatory courses and training undertaken at particular 
levels of a divers' career advancement.  

There are exhaustive comments in the studies on 
decompression systems, but access to them is not 
universal. Rarely is the necessary knowledge provided in  
a comprehensive manner, as in the case of Bühlmann’s 
decompression system [1]. At times, publications are 
produced that generalise the approach to decompression 
[2,3]. Knowledge conveyed during training courses is 
usually accompanied by some kind of printed course 
materials [4,5]. But such handbooks are not fully useful for 
acquiring knowledge outside of the corresponding training 
system. Sometimes they are assigned to the student with  
a note that only the person whose name is put on the cover 
can legally use the information contained therein [6,7]. 
This is due not only to the desire to protect the know-how, 
but above all to protect against misinterpretation of the 
information contained there by the untrained user. 

Most often, a decompression system is developed 
with a high level of knowledge of the future user, which 
justifies the inclusion of only a sparing commentary [8]. It 
is typically constrained to the exclusion of responsibility10 
of the entity developing the decompression system. 

This particular way of realising the process of 
introducing specialists to use the decompression system is 
justified by certain barriers in perception. Diver's skills 
should be considered rather in terms of highly qualified 
craftsmanship skills11, which are acquired through an 
appropriate training system. This does not only concern 
the ability to use diving equipment, but also 
decompression systems. It is possible to describe many of 
the conditions for a correct approach to underwater 
planning [9]. The number of special situations is so large 
that teaching them in a single cycle would be extremely 
long and boring, making it problematic to demand its 
application. This can be compared to learning all the 
options and capabilities of a multifunctional electronic 
device such as a smartphone. As a rule, such 
comprehensive knowledge is not passed on to the user, as 
the functions not used on a daily basis will be quickly 
forgotten.  

One can imagine divers to be as selected and 
trained as astronauts. That they are people with higher 
education in several fields of knowledge, with considerable 
practice in aviation and specially trained to achieve 
extraordinary fitness12. Going further, we could assume for 
a moment that a car driver should be an educated 
mechanic, trained similarly to professional passenger 
aircraft pilots. But to postulate such an approach would at 
best be met with ostracism or, in a worse scenario, with the 
accusation of lacking an adequate reference to reality. 

Modern cars are no longer supplied with 
technical instructions for their servicing13. Nor are they 
supplied with precise technical descriptions. The same 
applies to decompression systems. Sometimes the 
decompression systems are classified and their 
implementation requires the involvement of the first user 
or developer of the decompression system. Sometimes 
information on the assumptions for decompression  
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trenowanym podobnie jak to ma miejsce w przypadku 
zawodowych pilotów samolotów pasażerskich. 
Postulowanie takiego podejścia spotkałoby się  
w najlepszym przypadku z ostracyzmem a w gorszym 
scenariuszu posądzeniem o brak adekwatnego odniesienia 
do rzeczywistości.  

Nowoczesne samochody nie są już zaopatrywane 
w instrukcje techniczne do ich serwisowania13. Nie są 
nawet zaopatrywane w dokładne opisy techniczne. 
Podobnie dzieje się z systemami dekompresji. Czasami 
systemy dekompresji są niejawne a ich wdrożenie wymaga 
zaangażowania pomocy ze strony pierwszego 
użytkownika lub opracowującego system dekompresji. 
Czasami informacje dotyczące założeń dla systemów 
dekompresji są patentowane, lecz nawet wtedy zakres 
ujawnionego ���� − ℎ�� jest ograniczany [10]. 

W systemach wojskowych i zaawansowanych 
technologicznie instytucjach komercyjnych dąży się do jak 
najdokładniejszego przekazania wiedzy na temat 
użytkowanych systemów dekompresji. Ale nawet w takich 
przypadkach nie są zamieszczane wystarczająco szerokie 
komentarze do tabel. W ich miejsce pojawia się 
obowiązkowa analiza ryzyka operacyjnego [11]. Zmusza to 
użytkownika do podjęcia własnych studiów lub 
uczestnictwa w dodatkowych kursach tak, aby nabyć 
umiejętności do prowadzenia takiej analizy. W razie 
zaistnienia wypadku lub sytuacji potencjalnie 
niebezpiecznej brak takiego dokumentu, lub zdawkowe 
jego przygotowanie, stanowi czynnik obciążający 
odpowiedzialnego za planowanie operacji nurkowej. 

Najczęściej użytkownik chciałby, aby instrukcja 
była możliwie mało obszerna oraz wyczerpująca w takim 
stopniu, aby wszystkie możliwe sytuacje były w niej 
opisane zrozumiale. Te wymagania stoją we wzajemnej 
kontradykcji14 i z tego powodu taka instrukcja 
prawdopodobnie nie istnieje w jakiejkolwiek dziedzinie15.  

KONSERWATYZM 

W przypadku wystąpienia czynników 
potęgujących możliwość wystąpienia objawów choroby 
dekompresyjnej DCS można kompensować powstałe 
zagrożenie poprzez zastosowanie dekompresji 
wydłużonej. Taka procedura nazywana jest 
konserwatywną lub po prostu konserwatyzmem. 
Konserwatyzm κ może być realizowany w różnej formie. 
Jako przykład może posłużyć chociażby dobieranie 
znajdującej się w tabeli następnej, większej głębokości od 
głębokości ekspozycji. Zalecenie to stosuje się także, jeśli 
głębokość ekspozycji znajduje się w tabeli. Najczęściej 
poziom konserwatyzmu dla wybranego rozkładu 
dekompresji podnosi się poprzez sztuczne przyjęcie 
dłuższego czasu pobytu dla wybranej głębokości 
ekspozycji, jak w systemie nurkowań powietrznych 
użytkowanych w Marynarce Wojennej RP. 

Przy badaniach nad dopuszczalnymi wartościami 
gradientów ciśnień cząstkowych dla procesu dekompresji 
wprowadza się pojęcie tzw. szarej strefy, która zawiera 
gradienty, które nie powinny doprowadzić do wystąpienia 
objawów choroby dekompresyjnej ��� pod warunkiem, 
że nie nałożą się na przebieg dekompresji dodatkowe 
czynniki obciążające nurka. Kres górny szarej strefy 
stanowią maksymalne dopuszczalne wartości 
gradientów16. Rzadko opisuje się dopuszczalne kres dolny 
dla szarej strefy, którą często przyjmuje się w zakresie [75, 
80]% kresu górnego17. W tym miejscu najczęściej 
ustanawia się tzw. zerowy konserwatyzm � = 0%. 
Maksymalny konserwatyzm � = 100% jest odniesiony do 

systems are patented, but even then the scope of the 
disclosed know-how is limited [10]. 

In military systems and high-tech commercial 
institutions, efforts are made to transfer knowledge about 
the decompression systems used as accurately as possible. 
Even in such cases, however, there are not enough 
comments to the tables provided. They are replaced by 
mandatory operational risk analysis [11]. This forces the 
user to undertake his own studies or participate in 
additional courses in order to acquire the skills to conduct 
such an analysis. In the event of an accident or potentially 
dangerous situation, the absence of such a document, or its 
perfunctory preparation, constitutes an aggravating factor 
for those responsible for the planned diving operation. 

In most cases, the user would like the manual to 
be as comprehensive and informative as possible so as to 
ensure that all possible situations are described in it. These 
requirements are in mutual contradiction14 and for this 
reason such an instruction probably does not exist in any 
field15.  

CONSERVATISM 

In the case of factors that increase the possibility 
of symptoms of decompression sickness DCS, it is possible 
to compensate for the danger by using extended 
decompression. This procedure is called conservative or 
simply referred to as conservatism. Conservatism κ can be 
implemented in various forms. An example is selection of  
a greater depth than the depth of exposure from the table. 
This recommendation also applies if the exposure depth is 
provided in the table. Most often, the level of conservatism 
for a selected decompression schedule is increased by 
artificially adopting a longer stay for a selected exposure 
depth, as in the case of the air diving system used in the 
Polish Navy. 

In the research on the acceptable values of partial 
pressure gradients for the decompression process, the 
concept of the so-called grey zone is introduced. This grey 
zone contains gradients which should not lead to the 
occurrence of symptoms of decompression sickness DCS, 
provided that there are no additional factors overlapping 
with the decompression process. The upper limit of the 
grey area are the maximum permissible gradient values16. 
The permissible lower limit for the grey area, which is 
often adopted in the range of [75,80]% of the upper limit17, 
is rarely described. At this point the so-called zero 
conservatism κ=0% is usually established. The maximum 
conservatism κ=100% is related to the zero partial 
pressure gradient. For κ=100% decompression does not 
occur. If, therefore, decompression is planned well below 
the grey area, that is to say, with considerable 
conservatism, it is to be expected that the impact of the 
materialisation of some additional aggravating factors can 
be compensated for. However, if decompression is planned 
close to or within the grey area, additional burdens18  
arising in a particular diving process may lead to the 
occurrence of symptoms of decompression sickness, 
despite the correct choice of decompression profile based 
on its parameters. 

The responsibility of the dive planner and the 
person who is in charge of the dive is to assess the level of 
conservatism applied in relation to the estimated residual 
risk R of decompression. This can be done by conducting  
a thorough analysis of this risk R based on expert 
knowledge gained through experience. 
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zerowego gradientu ciśnień cząstkowych. Dla � = 100% 
dekompresja nie zachodzi. Jeśli zatem dekompresja będzie 
planowana znacznie poniżej szarej strefy, czyli ze 
znacznym konserwatyzmem, to należy się spodziewać, że 
wpływ materializacji niektórych, dodatkowych czynników 
obciążających może być skompensowany. Jednak, jeśli 
dekompresja będzie planowana w pobliżu szarej strefy lub 
w jej obszarze, to pojawiające się dodatkowe obciążenia18 
w konkretnym procesie nurkowania mogą doprowadzić 
do wystąpienia objawów choroby dekompresyjnej ���, 
pomimo prawidłowego dobrania profilu dekompresji na 
podstawie jego parametrów.  

Odpowiedzialnością planującego operację 
nurkową oraz osoby, która kieruje nurkowaniem jest 
ocena poziomu zastosowanego konserwatyzmu  
w odniesieniu do szacowanego rezydualnego ryzyka  
� dekompresji. Można tego dokonać prowadząc rzetelną 
analizę tego ryzyka � opartą na wiedzy eksperckiej 
zdobytej na drodze doświadczenia. 

METODA NAJGORSZYCH OKOLICZNOŚCI 

Sposób poszukiwania najgorszych okoliczności 
jest stosowany powszechnie przy szacunkach. W technice 
nurkowej czasami potrzebne jest nawet jej ograniczenie, 
gdyż uwzględnienie wszystkich okoliczności 
powodujących wzrost zagrożenia chorobą dekompresyjną 
��� może doprowadzić do braku dobrego rozwiązania. 
Przykładowo, przy wykorzystaniu Tabeli 3MW uwzględnia 
się maksymalnie dwa czynniki [8]. Materializacja większej 
liczby czynników zakłócających nie pociąga za sobą 
konieczności zwiększenia konserwatyzmu przy realizacji 
dekompresji. 

ZMIENNOŚĆ 

Proces dekompresji najczęściej kontrolowany 
jest zmianami ciśnienia otoczenia oddziaływującego  
w czasie ekspozycji na organizm nurka19 oraz zmianami 
stężenia składników czynnika oddechowego. Najczęściej 
każdy inny czynnik wpływający na stan równowagi 
pomiędzy prężnością gazów w tkankach a jego ciśnieniem 
cząstkowym w czynniku oddechowym jest traktowany 
jako czynnik zaburzający proces dekompresji. 

Zmiana oddziałującego ciśnienia odbywa się 
poprzez kontrolowaną zmianę głębokości w toni wodnej 
lub obniżenia ciśnienia w habitacie. Zmniejsza to ciśnienie 
czynnika oddechowego podawanego nurkowi, np.  
z aparatu oddechowego lub atmosfery habitatu. Wraz ze 
zmianą ciśnienia zmniejsza się ciśnienie cząstkowe 
komponentów czynnika oddechowego do poziomu 
niższego od jego prężności w tkankach. Różnica pomiędzy 
ciśnieniem cząstkowym składnika czynnika oddechowego 
oraz prężności tego czynnika w tkankach tworzy 
potrzebny gradient dla procesów dyfuzyjnych 
umożliwiających wymianę gazową. Jednak zmianę taką 
można wywołać także przez zmianę składu czynnika 
oddechowego. Zmiana składu czynnika oddechowego 
spowoduje ten sam efekt wytworzenia potrzebnego 
gradientu ciśnień cząstkowych nawet przy tej samej 
wartości oddziaływującego ciśnienia. Sposób prowadzenia 
dekompresji bez zmiany ciśnienia nazywa się procesem 
dekompresji izobarycznej, który może przebiegać bez 
zmiany czynnika oddechowego lub ze zmianą jego składu. 

Przykładowo, podanie człowiekowi do 
oddychania tlenu na poziomie morza, który wcześniej nie  

WORST-CASE SCENARIO METHOD 

The worst-case scenario is commonly used for 
estimations. In diving technology, its limitation is 
sometimes needed, as taking into account all 
circumstances that increase the risk of DCS may lead to 
a lack of a good solution. For example, using Table 3MW,  
a maximum of two factors are considered [8]. The 
materialisation of more disturbing factors does not entail 
the need to increase conservatism when implementing 
decompression. 

VARIABILITY 

The decompression process is most often 
controlled by changes in the ambient pressure affecting the 
diver's body during exposure19 and changes in the 
concentration of components of the breathing mix. Most 
often, any other factor influencing the balance between the 
pressure of gases in the tissues and its partial pressure in 
the breathing mix is treated as a factor disturbing the 
decompression process. 

A change in the pressure takes place by means of 
a controlled change in the depth in the water or a reduction 
in the pressure in the habitat. This decreases the pressure 
of the breathing medium administered to the diver, e.g. 
from the breathing apparatus or habitat atmosphere. With 
the change in pressure, the partial pressure of the 
breathing mix components decreases to a level lower than 
its tissue pressure. The difference between the partial 
pressure of a breathing mix component and its tissue 
pressure creates the necessary gradient for diffusion 
processes allowing gaseous exchange. However, such  
a change can also be caused by changing the composition 
of the breathing mixture. A change in its composition will 
have the same effect of creating the required partial 
pressure gradient even at the same pressure value. The 
method of decompression without a change in pressure is 
called isobaric decompression, which can be carried out 
either with or without a modification in the composition of 
the breathing mix.  

For example, supplying a man who has never 
dived before with oxygen to breathe at sea level produces 
a partial pressure gradient of nitrogen of about 78 kPa, 
causing a specific "washout" of nitrogen from the body. 
Similarly, after the end of a dive, with the use of air as  
a breathing medium, a certain nitrogen charge remains in 
the body. This means that the pressure of nitrogen in 
tissues will be higher than the partial pressure of nitrogen 
in atmospheric air. The resulting partial pressure gradient 
will be the driving force behind the process, which will lead 
to its elimination during surface isobaric decompression 
without any changes in the composition of the breathing 
mix.  

Both described methods of producing partial 
pressure gradients are most often used during dives with 
artificial breathing mixes. For example, when diving with 
helium-based breathing mixtures, in addition to lowering 
the pressure, decompression breathing mixes such as 
various types of nitrogen-oxygen mixtures or air can be 
used at the same time, while for additional acceleration of 
the decompression process, oxygen can be used in its final 
phase. 

However, the partial pressure gradient produced 
is also influenced by a number of other factors, of which 
the following are very important: temperature, physical  
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nurkował, wytwarza gradient ciśnienia cząstkowego azotu 
o wartości ok. 78 ���, powodujący swoiste „wymywanie” 
azotu z organizmu. Podobnie po zakończeniu nurkowania,  
z wykorzystaniem powietrza jako czynnika oddechowego, 
pozostaje pewien ładunek azotu w organizmie. Czyli 
prężność azotu w tkankach będzie wyższa od ciśnienia 
cząstkowego azotu w powietrzu atmosferycznym. 
Powstały w ten sposób gradient ciśnień cząstkowych 
będzie motorem procesu, który doprowadzi do 
zniwelowania go podczas powierzchniowej dekompresji 
izobarycznej bez zmian składu czynnika oddechowego.  

Najczęściej podczas nurkowań z wykorzystaniem 
sztucznych czynników oddechowych stosuje się obie 
opisane metody wytwarzania gradientu ciśnień 
cząstkowych. Przykładowo, przy nurkowaniach  
z wykorzystaniem mieszanin oddechowych na bazie helu 
można oprócz obniżania ciśnienia stosować jednocześnie 
dekompresyjne czynniki oddechowe, jak różnego typu 
mieszaniny azotowo-tlenowe czy powietrze, natomiast do 
dodatkowej akceleracji procesu dekompresji wykorzystać 
tlen w jej końcowej fazie. 

Na wytwarzany gradient ciśnień cząstkowych ma 
jednak wpływ także szereg innych czynników, z których 
bardzo ważnym jest: temperatura, ćwiczenia fizyczne, 
opory oddechowe, ucisk, imersja itp. Rzadko zdarza się, że 
te pozostałe czynniki są wykorzystywane do 
kontrolowania wytwarzanego gradientu. Zakłada się 
najczęściej, że powinno się je utrzymywać na stałym 
poziomie. W niektórych przypadkach jest to niemożliwe  
i wtedy traktuje się te czynniki, jako dodatkowe obciążenia 
dekompresyjne.  

CZYNNIKI RYZYKA 

W Marynarce Wojennej RP tradycyjnie przyjmuje 
się niektóre czynniki zwiększające zagrożenie chorobą 
dekompresyjną DCS, gdy: 

 nurek wykonuje ciężką pracę, 
 nurek zmarzł/uległ przegrzaniu,
 nurkowanie jest jednym w cyklu nurkowań, 
 nurek jest niewytrenowany lub posiada 

osobnicze predyspozycje do zapadania na 
chorobę ciśnieniową ���,

 nurek jest otyły lub jego masa przekracza 80 kg,
 nurek jest w wieku powyżej 40 lat, 

Lista ta nie jest pełna, przykładowo można do niej 
dodać: 

 specyficzne zagrożenia związane 
z wykorzystywanym wyposażeniem nurkowym, 
sprzętem pomocniczym, technologią nurkowania 
itp., 

 opory oddechowe, 
 dekompresja do ciśnienia mniejszego od 

atmosferycznego czy transport powietrzny po 
nurkowaniu, 

 uciski miejscowe powodowane skafandrem 
i sprzętem, 

 wymuszona pozycja podczas pracy lub 
dekompresji, 

 zalanie skafandra, 
 dieta, 
 zażywanie suplementów diety i lekarstw, 
 dehydratacja itd. 

Część czynników zakłócających proces 
dekompresji zestawiono tabelarycznie − tab.1. 

exercise, respiratory resistance, compression, immersion, 
etc. It is rare that these other factors are used to control the 
generated gradient. It is most often assumed that they 
should be kept constant. In some cases this is not possible 
and thus these factors are treated as additional 
decompression loads.  

RISK FACTORS 

The Polish Navy traditionally adopts certain 
factors that increase the risk of decompression sickness 
DCS when a diver performs hard work 

 diver is overcooled/overheated,
 a dive is an element of diving cycle, 
 diver is untrained or has an individual 

predisposition to suffer from DCS, 
 diver is obese or over 80 kg in weight, 
 diver is over 40 years old 

The list is not complete and it could be extended 
to include for example: 

 specific hazards associated with the diving 
equipment, ancillary equipment, diving 
technology used, etc., 

 breathing resistance, 
 decompression to less than atmospheric 

pressure or air transport following diving, 
 local compressions caused by suit and 

equipment, 
 forced position during work or decompression, 
 flooding of the suit, 
 diet, 
 use of food supplements and medicines, 
 dehydration, etc. 

Some of the factors interfering with the 
decompression process are summarised in Table 1. 

No one is likely to question the impact of the 
aforementioned factors on the increase in the risk R of 
decompression sickness DCS. However, the interpretation 
of these factors is usually controversial and therefore 
demands that they be precisely defined. It is difficult, 
sometimes impossible or even unreasonable to define 
many of the factors that increase the risk R of 
decompression sickness DCS in general.  

RESEARCH 

Most often, work on decompression is modelled 
on classical research in physics. In the initial research 
process, efforts are made to establish as many parameters 
as possible at the assumed level, modifying only those that 
can be controlled and reproduced with great accuracy and 
precision. The impact of changes in other parameters on 
the decompression process is then gradually examined. 
First with the set values of part of the parameters, then 
with the simultaneous changes of an increasing number of 
them. During the research various strategies are adopted 
in order to determine as precisely as possible the 
functional relationships which define the influence of 
individual parameters on the decompression process.  
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Nikt raczej nie kwestionuje wpływu 
wymienionych wcześniej czynników na zwiększenie 
ryzyka � wystąpienia choroby dekompresyjnej ���. 
Jednak interpretacja tych czynników zazwyczaj budzi 
kontrowersje i stąd żądania ich dokładnego definiowania. 
Zdefiniowanie wielu czynników podnoszących ryzyko  
� wystąpienia choroby dekompresyjnej ��� w ogólności 
jest utrudnione, czasami niemożliwe lub wręcz 
bezzasadne.  

BADANIA  

Najczęściej prace nad dekompresją są 
wzorowane na klasycznych badaniach w fizyce.  
W początkowym procesie badawczym czyni się starania do 
ustalenia możliwie dużej liczby parametrów na 
zakładanym poziomie, modyfikując jedynie te, które 
możliwe są do kontrolowania i odtwarzania z dużą 
dokładnością i precyzją. Następnie stopniowo bada się 
wpływ zmian innych parametrów na proces dekompresji. 
Początkowo przy ustalonych wartościach części 
parametrów, później przy jednoczesnych zmianach coraz 
większej ich liczby. Podczas badań przyjmuje się różne 
strategie tak, aby określić możliwie dokładnie zależności 
funkcyjne określające wpływ poszczególnych parametrów 
na proces dekompresji.  

Tab. 1 

Possible factors causing decompression accidents [12]. 

Niektóre czynniki mogące powodować wypadki dekompresyjne [12]. 

1. Reduction in blood circulation due to: obesity, hypothermia, physiological deterioration of circulatory efficiency 
(e.g. in elderly people), previous cardiovascular or diving illnesses, mechanical compression (e.g. of diving suits, no 
changes in position during decompression), etc. 
2. Increase in the carbon dioxide content of the inhaled breathing mix or its accumulation in the body (hypercapnia) 
caused, inter alia, by: poor diver's condition, effort, presence of dead spaces in diving equipment, high density of the 
breathing mix, etc. 
3. Considerable effort prior to diving and muscle acidification occurring afterwards. It is recommended to take 3-6 
hours of rest before diving (depending on the conditions of the future dive), and it is absolutely prohibited for a tired 
diver to dive. 
4. Alcohol consumption prior to diving and prior to the end of decompression (also during compulsory surface rest, 
after diving, when isobaric surface decompression occurs). Alcohol reduces the surface tension of blood, which 
facilitates the formation of gas bubbles. It is recommended that 12 hours before and 12 hours after the dive, no 
beverages containing alcohol should be consumed. 
5. Dehydration is often disregarded as a factor that can lead to decompression problems. Ignoring dehydration, 
however, may lead to decompression problems, despite the observance of a number of other recommendations. Most 
often dehydration occurs in the following cases: 

 For long dives in salt water in a wetsuit. In this case water loss occurs through osmosis (especially important 
when using an open-system water-heated suit). 

 Hydrostatic pressure can cause increased diuresis. 
 Overcooling can cause increased diuresis. 
 Weightlessness causes increased diuresis. 
 During breathing with a dry breathing medium, dehydration occurs due to evaporation. 
 Caffeine, theine and alcohol cause increased diuresis.
 Some groups of medicines cause dehydration and many increased diuresis. Divers may only take medication 

under the supervision of a doctor. 
 Anxiety and nervous tension can cause increased diuresis.

Increasing the level of fluids in the body (rehydration) is recommended to increase diving safety. It is best to 
administer mineral water or a limited amount of fruit juice for this purpose. A diver should drink a lot a few hours 
before the dive. Hydration before the dive should take into account the diving conditions. It is not always possible to 
urinate freely during diving or decompression. If the diver is decompressed in a dry chamber with the possibility to 
pass urine, fluids should also be provided during decompression. 
6. Injuries such as tearing of tissue. In the areas of injury, a free gas phase may form and not only in such obvious cases 
as in pulmonary barotrauma but also in minor skin injuries. 
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Tab. 1 cd. 

Possible factors causing decompression accidents [12]. 

Niektóre czynniki mogące powodować wypadki dekompresyjne [12]. 

7. Diving during symptoms of poor physical and/or mental aptitude, e.g. hangover symptoms, sleep deprivation, 
fatigue, menstrual symptoms, headaches, disease symptoms, etc. These factors reduce the concentration of attention 
and thus lead to the possibility of confusion, e.g. when checking the decompression profile, measuring the depth or 
length of stay, etc. 
8. The use of dietary supplements, headache remedies, oral contraceptives, stimulants or anti-stress agents, active 
plant-based products, such as herbal teas, may not be recommended before diving. One of the reasons for the 
harmful effects of such products may be the 'contamination' due to persistently high concentrations of chemicals in 
the blood. This may lead to an easier formation of a free gas phase. Some chemicals such as alcohol (alcohol is  
a component of many liquid drugs such as cough syrups) change the surface tension of the blood, thus facilitating 
the formation of the free gas phase in the blood. 
9. It is important to consider various types of implants, even such typical materials as fillings of treated teeth. There 
are known cases of induction of tooth pain with poorly placed or improperly selected fillings. In these cases, it is 
necessary to consult one' s dentist about the possibility of diving, and when treating teeth, it should be noted that 
the patient practises diving. 1.  

Najczęściej badania nad dekompresją skupiają 
się jedynie na ustaleniu funkcji wpływu dwóch zmiennych 
na proces dekompresji: składu czynnika oddechowego 
oraz profilu dekompresji, rozumianego jako wpływ 
ciśnienia otoczenia w funkcji czasu. Przy czym najczęściej 
bada się jedynie proste profile trapezowe20, realizując je  
w warunkach laboratoryjnych. 

Aby określić poziom zagrożenia spowodowany 
pominięciem wpływu znanych i nieznanych czynników 
zakłócających, prowadzi się badania polegające na 
budowaniu modeli statystycznych na podstawie 
rezultatów przeprowadzonych nurkowań eksperymental-
nych w warunkach symulowanych lub rzeczywistych. Jeśli 
takie prace prowadzi się w cyklu badań naukowych  
w warunkach laboratoryjnych to mówi się o badaniach 
walidacyjnych.  

Poza badaniami naukowymi powinno się 
prowadzić monitoring zagrożeń występujących podczas 
eksploatacji systemu dekompresji w warunkach 
rzeczywistych. Na tej podstawie buduje się modele 
zagrożenia, analogicznie do prowadzenia monitoringu 
epidemiologicznego. Monitoring prowadzi się w celu 
ustalenia czy przyjęty poziom konserwatyzmu jest na tyle 
wysoki, aby był w stanie zniwelować wpływ czynników 
zakłócających występujących podczas rzeczywistej 
eksploatacji systemu dekompresji, innych niż badane  
w fazie badań laboratoryjnych. Monitoring musi 
uwzględniać wpływ elementów systemu, poza systemem 
dekompresji, lecz mających pośredni wpływ na proces 
dekompresji. 

Przykładowo: program treningów ogólnorozwo-
jowych i ciśnieniowych, cykle stosowanej odnowy 
biologicznej, ochrony zdrowia i testów fizjologicznych, 
kontrola higieny, sposobu żywienia, wpływ użytkowanych 
narzędzi do prac podwodnych, specyfika zadań, osłona 
relaksacyjna i psychologiczna, wpływ środków transportu 
nawodnego, podwodnego, lądowego, powietrznego itd. 

Należy zwiększyć poziom konserwatyzmu jeżeli 
okaże się, że przyjęty niedostatecznie niweluje poziom 
zagrożenia dla systemu dekompresji, nawet jeśli w tym 
celu należy powrócić do etapu badań laboratoryjnych.  

Jeśli system wydaje się zbyt konserwatywny, to 
można poziom konserwatyzmu stopniowo zmniejszać. 
Zmniejszenia poziomu konserwatyzmu można dokonać 
nie poprzez manipulację w doborze dekompresji, lecz 
raczej badając wpływ czynników systemu nurkowego na 
bezpieczeństwo dekompresji. Przykładowo, w Marynarce  

Most often, research on decompression focuses 
only on determining the function of the influence of two 
variables on the decompression process: the composition 
of the breathing medium and the decompression profile, 
understood as the influence of ambient pressure as  
a function of time. Most often, only simple trapezoidal 
profiles20 are tested in the laboratory environment. 

In order to determine the level of risk caused by 
the omission of known and unknown interfering factors, 
research is conducted by building statistical models on the 
basis of the results of conducted experimental dives under 
simulated or real conditions. If such work is carried out in 
a cycle of scientific research under laboratory conditions, 
it is referred to as validation studies.  

In addition to scientific research, monitoring of 
the hazards occurring during the operation of the 
decompression system in real conditions should be carried 
out. On this basis, risk models are being built, similarly to 
epidemiological monitoring. Monitoring is carried out in 
order to establish whether the level of conservatism taken 
into account is high enough to mitigate the impact of 
disturbing factors occurring during the actual operation of 
the decompression system, other than those which were 
examined during the laboratory tests. Monitoring must 
take into account the impact of elements of the system, 
other than the decompression system, but having an 
indirect impact on the decompression process. 

For example: general development and pressure 
training programme, cycles of applied biological 
regeneration, health care and physiological tests, control of 
hygiene, diet, impact of underwater tools used, specific 
tasks, relaxation and psychological support, impact of 
water, underwater, land and air transport, etc. 

The level of conservatism should be increased if 
it is found that the adopted levels do not adequately reduce 
the level of risk to the decompression system, even if it is 
necessary to return to the laboratory testing stage for this 
purpose.  

If the system seems too conservative, the level of 
conservatism can be gradually reduced. A reduction in the 
level of conservatism can be achieved not by manipulating 
decompression parameters, but rather by studying the 
impact of the factors in the diving system on the safety of 
decompression. For example, in the Polish Navy, similarly 
to other countries, a system of periodic medical checks is 
in place as part of the admission to the profession of diver. 
Such a system does not have a function for supporting  
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Wojennej RP, podobnie do innych krajów, funkcjonuje 
system okresowej medycznej kontroli, stanowiący 
element dopuszczenia do wykonywania zawodu nurka. 
Taki system nie posiada funkcji służebnej usług 
medycznych dla nurków, która powinna wzmacniać 
ochronę ich zdrowia. Stanowi jedynie biurokratyczną 
barierę wymaganą do kontynuowania pracy w charakterze 
nurka. Taki system można eksperymentalnie zastąpić 
opieką dedykowaną lekarza dedykowanego konkretnej 
grupie nurkowej. Odpowiedzialnością takiego lekarza 
byłoby utrzymanie grupy nurków w sprawności do 
wykonywania działań bojowych.  

W zakresie jego odpowiedzialności byłoby 
zebranie obligatoryjnych wyników potrzebnych do 
orzecznictwa i przekazania ich w stosownym czasie do 
istniejącej kartoteki centralnej. Zleceń na badania mógłby 
on dokonywać jedynie w akredytowanych placówkach.  
W ten sposób zastąpiłby centralną komisję kwalifikacyjną 
dokonując samodzielnie orzeczenia. Jednak w tym 
przypadku mógłby stosować zabiegi ochrony zdrowia 
przez dodatkowe badania, nadzór, zalecenia treningowe, 
zabiegi odnowy biologicznej, kontrolę higieny, żywienia, 
kierowania na zabiegi rehabilitacyjne lub wykonywanie 
ich samodzielnie, prowadzenie zajęć antystresowych, 
organizowania wypoczynku itp., podobnie jak to 
funkcjonuje w przypadku ochrony zdrowia sportowców. 
Taki system dałby też możliwość budowy więzi 
skutkującej powstaniem roli powiernictwa. Stąd wiele  
z cennych uwag nie byłoby zachowywanych w tajemnicy 
przed personelem medycznym. Wprowadzenie takiego 
systemu mogłoby odbywać się pilotażowo w okresie 3 lat 
w konkretnej jednostce wojskowej, po którym możliwa 
byłoby jego porównanie z rozwiązaniem tradycyjnym.  

Opisany przykład działania jest typowym 
elementem badań odporności systemów na zakłócenia. 
Usuwa się z systemu element, wprowadza nowy lub 
redundantny lub zamienia się element i sprawdza się 
wpływ tych zmian struktury systemu na przebiegające  
w nim procesy, które system powinien sprawnie 
podtrzymywać. Takie doskonalenie systemów powinno 
być działaniem prowadzonym permanentnie, gdyż każdy 
system raczej ma skłonność do degeneracji niż 
samodzielnego doskonalenia. Najczęściej systemy 
podlegają degradacji w skutek wprowadzania 
biurokratycznych elementów strukturalnych, których 
efekty nie są nadzorowane i oceniane, lecz wprowadzane 
na prawach arbitralnych decyzji. 

Brak podejścia systemowego czasami owocuje 
nieformalnymi zmianami oddolnymi. Przykładowo,  
w Marynarce Wojennej RP, nadzór nad bezpieczeństwem 
operacji nurkowych nie opiera się o metody naukowej 
oceny czy stosowanie wyżej opisanego podejścia 
procesowego. Stąd przez całe dziesięciolecia utarła się 
praktyka nurkowa permanentnego podwyższania 
konserwatyzmu przy ekspozycjach powietrznych.  
W statystycznej ocenie sztabowej skutkuje to opinią, że 
tabele powietrzne stosowane w Marynarce Wojennej RP są 
tabelami bardzo konserwatywnymi [8]. Nie potwierdzają 
tego testy laboratoryjne wykonywane przy prawidłowym 
planowaniu ekspozycji. W kontrolowanych warunkach 
laboratoryjnych, obserwuje się występowanie nadmiernej 
ilości wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych [13]. 
Testy te prowadzono przy okazji zabezpieczania prac nad 
nowymi technologiami, gdy zabezpieczano je nurkami 
wykorzystującymi tabele powietrzne. Choć nie były to 
systematyczne badania nad bezpieczeństwem 
wykorzystywanych tabel powietrznych, jednak  

medical services for divers, which should strengthen the 
protection of their health. It is merely a bureaucratic 
barrier required to continue working as a diver. Such  
a system can be experimentally replaced by a doctor 
dedicated to a specific diving group. The responsibility of 
such a doctor would be to keep a group of divers in a good 
condition to perform combat operations. 

The scope of his or her responsibility would be to 
collect the obligatory results needed for the assessment 
and to transfer them in due time to the existing central 
register. Only accredited centres could commission the 
tests. Thus, he/she would replace the central selection 
committee by making a decision on his/her own. However, 
in this case he/she could apply health care treatments 
through additional tests, supervision, training 
recommendations, biological regeneration treatments, 
hygiene control, nutrition, referral to rehabilitation 
treatments or performing them independently, conducting 
anti-stress classes, organising leisure activities, etc., just as 
it operates in the case of athletes' health protection. Such  
a system would also provide an opportunity to build  
a bond resulting in a relationship of trust. Therefore, many 
of the valuable comments would not be kept secret from 
medical staff. The introduction of such a system could take 
place on a pilot basis over a three-year period in one 
particular military unit, after which it would be possible to 
compare it with the traditional solution.  

The following example describes a typical 
element of a test given to check a system’s immunity to 
interference. An element is removed from the system,  
a new or redundant element is introduced or replaced and 
the impact of these changes in the system structure on the 
processes that the system should efficiently support is 
examined. Such system improvement should be  
a permanent activity, as each system tends to degenerate 
rather than self-improve. The system is most often 
degraded by the introduction of bureaucratic structural 
elements, the effects of which are not supervised and 
evaluated, but introduced on the basis of arbitrary 
decisions. 

The lack of a systemic approach sometimes 
results in informal grass-roots changes. For example, in the 
Polish Navy, the supervision of the safety of diving 
operations is not based on a scientific method of 
assessment or application of the process approach 
described above. Hence, over decades, the diving practice 
of permanently elevating conservatism with air 
expositions has persisted. In the statistical staff 
assessment, this results in the opinion that the air tables 
used in the Polish Navy are very conservative [8]. This is 
not confirmed by laboratory tests carried out when 
properly planning the exposure. Under controlled 
laboratory conditions, an excessive amount of free gas 
phase is observed in venous vessels [13]. These tests were 
carried out in connection with securing work on new 
technologies by divers using air charts. Although these 
were not systematic studies on the safety of the air tables 
used, it can be concluded from the measurements carried 
out that rather than being conservative, the tables were 
actually developed under the assumption of a low level of 
conservatism. A brief analysis of the conservatism 
management procedures recommended with these tables, 
together with the occurrence of a moving gap between 
exposure times in the tables, shows that low conservatism 
was probably at the heart of the concept  behind their 
development. 
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z przeprowadzonych pomiarów można wnioskować, że 
tabele te są raczej opracowane przy założeniu niskiego 
poziomu konserwatyzmu. Pobieżna analiza procedur 
zarządzania konserwatyzmem, zalecana przy 
wykorzystaniu tych tabel wraz z występowaniem 
ruchomego rozstępu pomiędzy czasami ekspozycji 
zawartymi w tabelach pokazuje, że był to prawdopodobnie 
zamysł badawczy przy ich opracowywaniu. 

TOKSYCZNOŚĆ TLENOWA 

W warunkach prowadzenia nurkowań 
saturowanych najważniejszą formą toksycznego 
oddziaływania tlenu jest tlenowa toksyczność płucna. Przy 
nurkowaniach poza strefa saturacji oraz nurkowaniach  
z plateau saturacji istotne jest zagrożenie ośrodkową 
toksycznością tlenową �!�"�. Dla specjalnych procedur21, 
przykładowo nurkowań tlenowych, ważną formą jest 
także tlenowa toksyczność somatyczna [14]. 

Przy badaniach nad dekompresją ważne jest 
zwrócenie uwagi na fakt, że jej planowanie jest swoistym 
współzawodnictwem pomiędzy zagrożeniem różnymi 
formami toksyczności tlenowej a zagrożeniem chorobą 
dekompresyjną ��� o możliwie najefektywniejszy profil 
dekompresji. Widać to w niektórych systemach 
dekompresji, przykładowo w tabelach #� !�$" dla 
operacyjnych nurkowań Helioksowych %& [11]. Tabele te 
nie są zaplanowane dla konkretnego22 %&, lecz dla 
określonego zakresu składu %&. Przy planowaniu 
nurkowania, w pierwszej kolejności uwzględnia się 
zakresy maksymalnych, dopuszczalnych ciśnień 
cząstkowych tlenu oraz czas ekspozycji na nie. Później 
można rozważać proces nurkowania pod względem 
ograniczeń związanych z ryzykiem choroby 
dekompresyjnej ��� w oparciu o ciśnienie cząstkowe helu 
we wdychanym czynniku oddechowym. 

Efektywność dekompresji rozumiana jako 
minimalizowanie ryzyka �, jest często utożsamiana  
z minimalizowaniem czasu pobytu w środowisku 
wodnym. Skracanie czasu pobytu w środowisku wodnym 
minimalizuje zagrożenie stwarzane przez: możliwe awarie 
sprzętu i wyposażenia nurkowego, przechłodzenie, stres, 
utratę kontroli nad pływalnością, niewygodą związaną  
z stosunkowo niską ergonomicznością sprzętu  
i wyposażenia nurkowego, nieważkość, zniekształcenie 
pola widzenia itp. Minimalizacji czasu pobytu pod wodą 
można dokonać przez specjalne uzbrojenie techniczne, jak 
nurkowania z dzwonu czy pojazdu podwodnego, przy 
możliwym szybkim transporcie pod ciśnieniem do 
habitatu hiperbarycznego, gdzie można kontynuować 
dekompresję bez narażenia na utonięcie. Jest to jednak 
wyposażenie drogie zarówno inwestycyjnie  
i eksploatacyjnie, stąd niedostępne szerokiej rzeszy 
nurków.  

Przy nurkowaniach bojowych najczęściej nie 
można zastosować takiego wyposażenia. Zatem 
podniesienie efektywności dekompresji możliwe jest 
poprzez jej akcelerację. Dla nurkowań poza strefą saturacji 
wymaga to operowania tlenem pod stosunkowo wysokim 
ciśnieniem, stwarzającym zagrożenie wystąpieniem 
ośrodkowych objawów zatrucia tlenowego CNSyn. Zatem, 
przy analizie rezydualnego ryzyka R wystąpienia objawów 
choroby dekompresyjnej DCS należy brać pod rozwagę 
także zagrożenie wystąpieniem objawów CNSyn. 

OXYGEN TOXICITY 

Under saturated diving conditions, the most 
important form of the toxic effect of oxygen is pulmonary 
oxygen toxicity. When diving outside the saturation zone 
and from the saturation plateau, the threat of central 
oxygen toxicity of CNSyn is significant. For special 
procedures21, for example, oxygen diving, an important 
form is also the somatic oxygen toxicity [14]. 

When studying decompression, it is important to 
point out that its planning is a kind of competition between 
the risk of various forms of oxygen toxicity and the risk 
associated with decompression sickness DCS for the most 
effective decompression profile possible. This can be seen 
in some decompression systems, for example in US Navy 
tables for operational Heliox Hx dives [11]. These tables 
are not planned for a specific22 Hx, but for a specific range 
of Hx composition. When planning a dive, the ranges of 
maximum allowable oxygen partial pressures and the 
duration of exposure to them are considered first. The 
diving process may then be considered in terms of 
limitations related to the risk of decompression sickness 
DCS based on the partial pressure of helium in the inhaled 
breathing mix.  

The efficiency of decompression, understood as 
minimising the risk R, is often equated with minimising the 
time spent in the aquatic environment. Reducing the time 
spent in the aquatic environment minimises the risk posed 
by it: possible malfunctions of diving gear and equipment, 
overcooling, stress, loss of buoyancy control, 
inconvenience associated with relatively low ergonomics 
of the diving gear and equipment, weightlessness, 
distorted field of vision, etc. Minimisation of the time spent 
underwater can be achieved by special technical 
equipment, such as diving from a bell or underwater 
vehicle, with possibly swift transport under pressure to  
a hyperbaric habitat, where decompression can be 
continued without risk of drowning. However, this 
equipment is expensive both in terms of investment and 
operation, hence not available to a wide range of divers. In 
combat dives it is usually not possible to use such 
equipment. Therefore, it is possible to increase the 
effectiveness of decompression by accelerating it. Diving 
outside the saturation zone requires oxygen to be operated 
under relatively high pressure, which poses a threat of the 
occurrence of central oxygen toxicity symptoms CNSyn. 
Therefore, when analysing the residual risk R of symptoms 
of decompression sickness DCS, the risk of symptoms of 
CNSyn should also be considered. 

PROCEDURES 

The specificity of some diving procedures may 
further increase the risk R of developing not only 
symptoms of DCS but also other diving diseases DCI. 

For example, such an accompanying threat can be 
hydrostatic imbalance. With the use of special diving 
apparatuses with semi-closed respiratory circuit, a suction 
effect produced by negative pressure of the respiratory 
system may occur [15]. The phenomenon occurs in some 
positions of the diving apparatus relative to lung centroid 
[12]. This effect causes narrowing of the bronchioli and 
hinders gas exchange. With prolonged exposure it can lead 
to the appearance of fluid in the lungs23. This effect is well 
known among long-distance high-performance swimmers 
exposed to intense cooling and considerable effort [16]. At 
greater depths, it may be caused by an increase in  
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PROCEDURY 

Specyfika niektórych procedur nurkowych może 
mieć dodatkowo wpływ na wzrost ryzyka � wystąpieniem 
nie tylko objawów choroby dekompresyjnej ��� lecz  
i innych chorób nurkowych ��+. 

Przykładowo, takim zagrożeniem 
towarzyszącym może być niezrównoważenie 
hydrostatyczne. Przy wykorzystaniu specjalnych 
aparatów nurkowych o półzamkniętym obiegu czynnika 
oddechowego może dochodzić do efektu ssącego 
wytwarzanego przez podciśnienie układu oddechowego 
[15]. Zjawisko ma miejsce w niektórych pozycjach aparatu 
nurkowego względem centroidy płucnej [12]. Efekt ten 
powoduje zwężanie się oskrzelików utrudniając wymianę 
gazową. Przy dłuższym działaniu może doprowadzić do 
pojawienia się płynu w płucach23. Efekt ten jest dobrze 
znany wśród długodystansowych pływaków 
wyczynowych eksponowanych na intensywne 
wychłodzenie oraz znaczny wysiłek [16]. Na większych 
głębokościach może być powodowany zwiększeniem się 
oporów oddechowych. Taki efekt nie jest ograniczony 
jednie do aparatów specjalnych, lecz dotyczy także sprzętu 
o obiegu otwartym, dla którego nie zostało prawidłowo 
ustawione wspomaganie procesu wdechu, gdy występuje 
wyziębienie oraz wydatkowany jest intensywny wysiłek 
[17]. 

Innym przykładem może być retencja24 ditlenku 
węgla �,-. Aparaty regeneracyjne stwarzają dodatkowe 
zagrożenie związane z nieprawidłowym działaniem 
pochłaniacza ditlenku węgla. Umiarkowanie zwiększone 
ciśnienie cząstkowe ditlenku węgla �,- może 
przeciwdziałać spadkowi akcji oddechowej przy 
nurkowaniu z wykorzystaniem wysokich ciśnień 
parcjalnych tlenu. Dlatego pierwotnie aparaty nurkowe 
były projektowane jako systemy posiadające duże 
przestrzenie martwe25. Jednak okazało się, że takie 
rozwiązanie niwelując jedno zagrożenie wprowadza inne. 
Ditlenek węgla �,- kumuluje się w organizmie, gdyż 
powinowactwo �,- do hemoglobiny jest istotnie niższe niż 
tlenu stąd jego retencja w organizmie, która może 
prowadzić do hiperkapnii. Jednak, znacznie poniżej progu 
hiperkapnii pojawia się znaczny wpływ retencji �,- na 
zwiększenie zagrożenia ośrodkową formą zatrucia 
tlenowego �!�"�. Jest on związany z efektem 
ograniczenia przez oddziaływanie �,- przepływu 
obwodowego a zwiększeniem przepływu mózgowego 
krwi. Wpływ retencji �,- na możliwość wystąpienia 
choroby ciśnieniowej ��� jest powodowany tym samym 
zjawiskiem.  

Pasywna ochrona cieplna gazami o małej 
przewodności może mieć wpływ na zwiększone 
zagrożenie możliwością wystąpienia objawów choroby 
dekompresyjnej ���. Idea stosowania takiej ochrony 
cieplnej była propagowana kilkanaście lat temu, lecz 
czasami wraca także obecne. Wykorzystanie argonu ./ do 
pasywnej ochrony przed utratą ciepła w skafandrach typu 
suchego miało w założeniu przedłużyć możliwość 
pozostania w środowisku wodnym. Jednak ./ migruje 
przez skórę, następnie poprzez krwioobieg i płuca, do 
obiegu oddechowego regeneracyjnego aparatu 
nurkowego. Jeśli przestrzeń oddechowa aparatu nie jest 
dostatecznie wentylowana, to retencja ./ może osiągnąć 
poziom zaburzający procesy dekompresji.  

Argon był używany w doświadczeniach 
nurkowych do symulowania zmian gęstości czynnika  

respiratory resistance. Such an effect is not limited only to 
special devices, but also applies to open-circuit equipment, 
for which the respiratory support has not been properly 
set up, when cooling occurs as well as intensive effort [17]. 

Another example is carbon dioxide �,- 
retention24. Regenerative apparatuses pose an additional 
risk of a malfunctioning carbon dioxide scrubber.  
A moderately increased partial pressure of carbon dioxide 
may counteract a decrease in respiratory action when 
diving with high partial pressure of oxygen. Therefore, 
originally the diving apparatus was designed as a system 
with large dead spaces25. However, it has been found that 
such a solution, by eliminating one threat, introduces 
another. Carbon dioxide accumulates in the body because 
the affinity of CO2 to haemoglobin is significantly lower 
than that of oxygen, hence its retention in the body, which 
may lead to hypercapnia. However, significantly below the 
threshold of hypercapnia, a considerable effect of CO2 

retention appears on increasing the risk of central oxygen 
toxicity CNSyn. It is associated with the effect of limiting 
the peripheral flow by CO2 and increasing brain blood flow. 
The influence of CO2 retention on the possibility of 
developing DCS is caused by the same phenomenon.  

Passive heat protection with low-conductivity 
gases may affect the increased risk of symptoms of DCS. 
The idea of using such thermal protection was promoted 
several years ago, and is still occasionally discussed 
nowadays. The use of Argon Ar for passive protection 
against heat loss in dry-type suits was intended to extend 
the period of time it was possible to remain in the water. 
However, Ar migrates through the skin, then through the 
bloodstream and lungs, to the respiratory circuit of  
a regenerative diving apparatus. If the breathing space of 
the device is not sufficiently ventilated, the Ar retention 
may reach a level that disrupts decompression processes. 

Argon was used in diving experiments to 
simulate changes in breathing mix density, hence the 
decompression parameters for this gas are known. Argon 
also accompanies air diving, as its contribution to 
atmospheric air is important, thus it is taken into account 
when developing air decompression tables. However, even 
a slight increase of its content in the breathing mix, 
especially during long periods of stay, the decompression 
for argon mixtures must be significantly prolonged. 
Therefore, the use of Ar for thermal protection is an 
important problem for planning the correct 
decompression schedules.  

An important element of the operational diving 
scenario is a change in the breathing mix and the resulting 
counterdiffusion phenomena having a significant impact 
on the safety of decompression. These problems have been 
described earlier and will not be discussed in more detail 
here [18]. 

Some diving scenarios pose a greater risk of DCS 
than others. Among the dives that pose a potentially 
greater risk of DCS are saw-shaped dives, yo-yo dives, 
multi-level dives, and frequent repeated exposures. The 
selection of an unsuitable diving sequence, with repeated 
or repetitive diving procedures, may also pose an 
additional risk of DCS. The potential increase in the risk of 
these procedures is associated with the disruption of the 
decompression process. The main route of decompression 
is gas exchange between the tissues and lungs via blood26. 
Ideally, this exchange should take place in the bound27 or 
dissolved phase28. However, part of this exchange also 
takes place in the gas phase, constituting the nuclei of the 
gas phase in the blood. The lungs are not always able to  
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oddechowego, stąd parametry dekompresyjne dla tego 
gazu są poznane. Argon towarzyszy też nurkowaniom 
powietrznym, gdyż jego udział w powietrzu 
atmosferycznym jest istotny, stąd jest on uwzględniany 
przy opracowywaniu powietrznych tabel 
dekompresyjnych. Lecz już przy nieznacznym wzroście 
jego zawartości w czynniku oddechowym, zwłaszcza przy 
długich czasach pobytu, dekompresja dla mieszanin 
argonowych musi być istotnie przedłużana. Stąd 
stosowanie ./ do ochrony cieplnej stanowi istotny 
problem do planowania poprawnych rozkładów 
dekompresji.  

Ważnym elementem scenariusza operacyjnego 
nurkowania jest zmiana czynnika oddechowego  
i powodowane tym zjawiska kontrdyfuzji mające istotny 
wpływ na bezpieczeństwo dekompresji. Problemy te 
zostały opisane wcześniej i nie będą tutaj szerzej 
dyskutowane [18]. 

Jedne ze scenariuszy nurkowych stwarzają 
większe zagrożenie chorobą dekompresyjną ��� niż inne. 
Do stwarzających potencjalnie większe zagrożenie ��� 
należą nurkowania o profilu piłokształtnym, typu yo-yo, 
wielopoziomowe, czy częste powtarzanie ekspozycji. 
Dobór nieodpowiedniej sekwencji nurkowań, przy 
stosowaniu procedury nurkowań powtarzalnych czy 
powtórzeniowych także może stwarzać dodatkowe 
zagrożenie ���. Potencjalne zwiększenie zagrożenia przez 
wymienione procedury wiąże się z zakłóceniami procesu 
dekompresji. Główną drogą dekompresji jest wymiana 
gazowa pomiędzy tkankami a płucami za pośrednictwem 
krwi26.  

Najlepiej jeżeli wymiana ta przebiega  
w fazie związanej27 lub rozpuszczonej28. Jednak część tej 
wymiany przebiega także w fazie gazowej stanowiącej 
jądra wydzielonej fazy gazowej we krwi. Płuca nie zawsze 
są w stanie odfiltrować powstającą fazę gazową, która 
może przeniknąć przez zespolenie tętniczo-żylne  
w płucach IPAV29 [19].  

Takie niezakłócone fizjologiczne działanie płuc 
popularnie nazywane jest filtrem płucnym. Powiększenie 
jąder wolnej fazy gazowej do pewnych rozmiarów 
powoduje aktywację kaskady wykrzepiania 
wewnątrznaczyniowego powodując krzepnienie krwi, 
podobnie jak przy zapoczątkowaniu gojenia się rany. 
Proces ten nazywany jest aktywacją dopełniacza [20].  
W wymienionych typach nurkowań, w pewnych fazach 
realizacji jego scenariusza może dochodzić do cykli 
sprężeń i rozprężeń wolnej fazy gazowej wyłączającej filtr 
płucny i przedostawanie się wolnej fazy gazowej poprzez 
płuca i serce do tętnic. Przyjmuje się, że podczas 
dekompresji może dojść do wydzielenia wolnej fazy 
gazowej w naczyniach żylnych w rozmiarach 
niepowodujących aktywacji dopełniacza. Zaś dla tych 
samych warunków nie powinny doprowadzić do 
wydzielenia wolnej fazy gazowej w naczyniach tętniczych 
ze względu na różnicę ciśnień pomiędzy obiegiem żylnym 
i tętniczym.  

Szybkie manipulowanie zmianami głębokości 
może spowodować jednak przejście wolnej fazy gazowej 
do tętnic a tam nawarstwić się i aglomerować do 
rozmiarów szkodliwych dla organizmu. Przykładem mogą 
być obserwacje zaskakującego wzrostu niezrozumiałego 
występowania objawów choroby dekompresyjnej DCS  
u nurków pracujących na farmach rybnych [21,22]. Było to 
zaskakujące ponieważ wykonywali oni jedynie krótkie 
nurkowania na małe głębokości [12].  

W tabelach dekompresji spotyka się najczęściej 
odniesienie do głębokości30 wyrażonej w mH-O dla wody  

filter out the resulting gas phase, which can pass through 
an intrapulmonary arteriovenous anastomosis in the 
lungs29  [19]. 

Such undisturbed physiological function of the 
lungs is popularly called a lung filter. The enlargement of 
the nuclei of the free gas phase to a certain size triggers the 
activation of the intravascular coagulation cascade causing 
blood clotting, similar to the initiation of wound healing. 
This process is called complement activation [20]. In these 
types of dives, at certain stages of execution of their 
scenario, there may occur cycles of compression and 
decompression of the free gas phase that disables the 
pulmonary filter and the free gas phase through the lungs 
and heart to the arteries. It is assumed that during 
decompression, a free gas phase may occur in venous 
vessels in sizes which do not cause complement activation. 
And for the same conditions, they should not lead to the 
secretion of a free gas phase in arterial vessels due to the 
pressure difference between venous and arterial 
circulation. However, rapid manipulation of depth changes 
may cause a free gas phase to pass to the arteries and 
accumulate there and agglomerate to the extent harmful to 
the organism. An example is the observation of a surprising 
increase in the incomprehensible incidence of symptoms 
of decompression sickness DCS in divers working on fish 
farms [21,22]. This was surprising because they performed 
only short dives at shallow depths [12].  

The decompression tables most often refer to the 
depth30 expressed in mH2O for fresh water31, but diving in 
seawater or suspensions32 exposes the diver to higher 
pressure than even an accurate depth measurement would 
suggest. Most often the depth is determined by means of  
a pneumatometer33 measuring directly the pressure 
exerted on the diver at the dive depth. As with any 
measurement, this one is inherently flawed. In addition, 
there exists a discrepancy in the interpretation of the 
exposure pressure measurement point34. Therefore, even 
if the dive depth measured with the pneumatometer 
appears in the decompression tables, it is recommended to 
take the next greater one to determine the decompression 
profile35. 

ELEVATION 

Often decompression systems are dedicated only 
to marine applications where the reference pressure for 
isobaric surface decompression is the normal pressure. If 
the reference pressure is different, decompression 
schedules may be inadequate for a system developed for 
marine conditions. This process is encountered when 
diving in mountain lakes. Also, it is a problem that occurs 
when air transport is planned immediately after the dive.  

Some tables take into account the elevation of the 
body of water above sea level, giving different 
decompression schedules for the adopted elevation 
ranges. For tables without such options, different forms of 
compensation may be proposed [23].  

Decompression systems for military use should 
specify the possibility of immediate air transport after the 
dive, as this enables the planning of diver recovery by air 
[24].  

Decreasing the pressure value, as in the case of 
flights by airliners or transport helicopters, can cause so 
serious imbalance in the gas pressure in tissues as to 
trigger symptoms of decompression sickness DCS. Changes 
in atmospheric pressure during flight in an aeroplane36 or 
helicopter may affect the equilibrium conditions after 
decompression owing to a drop in pressure at the flight  
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słodkiej31, jednak nurkowanie w wodzie morskiej czy 
zawiesinach32 eksponuje nurka na wyższe ciśnienie niż 
sugerowałoby nawet dokładny pomiar głębokości. 

Najczęściej głębokość określa się przy pomocy 
pneumatometru33 mierząc bezpośrednio ciśnienie 
wywierane na nurka na głębokości nurkowania. Jak każdy 
pomiar, tak i ten jest obarczony inherentnym błędem. 
Dodatkowo istnieje rozbieżność przy interpretacji miejsca 
pomiaru ciśnienia ekspozycji34. Dlatego, jeśli nawet 
zmierzona pneumatometrem głębokość nurkowania 
istnieje w tabelach dekompresji, to zaleca się przyjęcie 
następnej większej od niej do określenia profilu 
dekompresji35. 

WYNIESIENIE 

Często systemy dekompresji są dedykowane 
jedynie do zastosowań morskich, gdzie ciśnieniem 
odniesienia dla dekompresji izobarycznej na powierzchni 
jest ciśnienie normalne. Jeśli ciśnienie odniesienia jest 
inne, to dla systemu opracowanego na warunki morskie 
rozkłady dekompresji mogą być nieadekwatne.  
Z takim procesem można się spotkać przy nurkowaniach 
w górskich jeziorach. Problem ten występuje także, gdy 
bezpośrednio po nurkowaniu planowany jest transport 
powietrzny.  

Niektóre tabele uwzględniają wyniesienie 
akwenu ponad poziom morza podając różne rozkłady 
dekompresji dla przyjętych zakresów wysokości 
wyniesienia akwenu. W stosunku do tabel 
nieposiadających takich opcji mogą być proponowane 
różne formy kompensacji [23].  

Systemy dekompresji do zastosowań 
wojskowych powinny precyzować możliwość 
natychmiastowego transportu lotniczego po nurkowaniu, 
gdyż umożliwia to planowanie odzyskania nurków drogą 
powietrzną [24].  

Obniżanie wartości ciśnienia, jak podczas lotów 
samolotami rejsowymi czy śmigłowcami transportowymi, 
może powodować na tyle poważne zaburzenia równowagi 
w prężnościach gazu w tkankach, że może dojść do 
wystąpienia objawów choroby dekompresyjnej ���. 
Zmiany ciśnienia atmosferycznego podczas lotu 
samolotem36 lub śmigłowcem mogą naruszyć warunki 
równowagi po dekompresji ze względu na spadek 
ciśnienia na wysokości przelotu37. Może to spowodować 
zachwianie równowagi i wydzielenie się wolnej fazy 
gazowej, prowadząc do wystąpienia objawów ���. 
Procedury szacowania dekompresji powinny precyzować 
pułap, na którym będzie zachodzić powierzchniowa 
dekompresja izobaryczna.  

PRACA 

W niektórych przypadkach przeprowadzenie 
dokładnych badań naukowych nie przekłada się na 
możliwości ich wykorzystania w praktyce. Przykładem 
może tu być limitowanie wydatkowanej pracy. Jeśli nawet 
udałoby się ustalić wartość procentową wzrostu 
zagrożenia chorobą ciśnieniową ��� w funkcji obciążenia 
pracą w jednostce czasu, to kierownik nurkowania czy 
nurek nie dysponują możliwością prowadzenia pomiarów 
wydatkowanego wysiłku podczas procesu nurkowania. 
Dodatkowo, wydatkowana bezpiecznie praca silnie zależy 
od osobniczych predyspozycji, wykazując jednocześnie 
wahania dla tego samego osobnika, zależne od jego  

altitude37. This can cause an imbalance and a free gas 
phase, leading to symptoms of DCS. The procedures for 
estimating decompression should specify the threshold at 
which surface isobaric decompression will take place. 

WORK 

In some cases, carrying out thorough scientific 
research does not translate into the possibility of using it 
in practice. An example of this is the limitation of the 
amount of work expended. Even if it is possible to establish 
the percentage of the increase in the risk of DCS as  
a function of the workload in a unit of time, diving 
supervisors or divers are not able to measure the effort 
spent during the diving process. In addition, the safely 
spent work strongly depends on individual 
predispositions, showing at the same time fluctuations for 
the same individual, depending on his or her mental state 
or current physical fitness38. 

The effect of exertion on the increase in the risk 
of DCS is usually caused by the transition to anaerobic 
metabolism and the secretion of lactic acid in the muscles, 
as a biochemical metabolite of anaerobic metabolism. 
Lactic acid from the muscles39, penetrates the blood 
causing a decrease in the exponent of hydrogen ions pH in 
blood, causing significant changes in the effectiveness of 
oxygen transmission through the blood [14]. A decrease in 
the efficiency of oxygen transmission results in abnormal 
gas exchange between tissues and blood. In this way  
a biochemical barrier is created to eliminate excess gases 
dissolved in tissues during the decompression process. In 
such a case, the process of safe acceleration of 
decompression with oxygen or decompression mixtures is 
not in accordance with the model adopted in the research 
conducted to develop decompression schedules for safe 
decompression, so it may be inadequate. The impact of  
a decrease in the efficiency of oxygen transport through 
haemoglobin on the risk of DCS would be difficult to 
reliably model, hence this effect is not taken into account 
quantitatively in decompression studies. 

Heavy work can only be conducted during 
saturation dives, because after the work is finished, the 
divers can rest whilst still at the saturation plateau, thus 
restoring their regular homeostasis. Then it is possible to 
proceed with standard decompression. In dives outside 
the saturation zone such a possibility does not exist, which 
is why the effort for such dives is limited. 

For decompression disturbances, it does not 
matter how lactic acid has developed in the muscles. 
Distant effects may come from the previous dive, the 
current dive or other pre-dive effort. Even normalising the 
pre-dive rest time will not do much good if excess effort is 
spent outside this limit, with insufficient physical training, 
leading to extensive lactic acid secretion in the muscles. 
This is because the effects of spending work on anaerobic 
metabolism can last for several days. It is unrealistic and 
unnecessary to demand that the rest time after a dive 
should be several days. The state of readiness of a diver 
must be assessed by the diving manager, who can rely on 
lactic acid measurements in the blood.  

It should be remembered that after the dive, 
during the stay on the surface isobaric decompression 
continues to occur, which has a direct impact on the 
amount of effort it is safe to exert following the dive. 
Therefore, the decompression system should include 
reliable limits of recommended rest time in the phase of  
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nastawienia czy stanu aktualnego wytrenowania38.  
Wpływ wysiłku na wzrost zagrożenia chorobą 

ciśnieniową ��� powodowany jest zazwyczaj przejściem  
na przemianę beztlenową i wydzieleniem się kwasu 
mlekowego w mięśniach39, jako metabolitu biochemicznej 
przemiany beztlenowej. Kwas mlekowy z mięśni przenika 
do krwi powodując spadek wykładnika jonów 
wodorowych 7% we krwi, powodując istotne zmiany  
w efektywności przenoszenia tlenu przez krew [14]. 
Spadek efektywności przenoszenia tlenu powoduje 
zaburzenia wymiany gazowej pomiędzy tkankami a krwią. 
W ten sposób tworzy się bariera biochemiczna dla 
eliminacji nadmiaru gazów rozpuszczonych w tkankach 
podczas procesu dekompresji. W takim przypadku, proces 
bezpiecznej akceleracji dekompresji tlenem czy 
mieszaninami dekompresyjnymi nie jest zgodny  
z modelem przyjętym w badaniach prowadzonych w celu 
opracowania rozkładów bezpiecznej dekompresji, przez 
co może on być nieadekwatny. Wpływ spadku 
efektywności transportu tlenu przez hemoglobinę na 
zagrożenie chorobą ciśnieniową ��� byłby trudny do 
wiarogodnego modelowania, stąd efekt ten nie jest 
uwzględniany ilościowo przy badaniach nad dekompresją.  

Pracę ciężką można wydatkować jedynie podczas 
nurkowań saturowanych, gdyż po zakończeniu prac 
można dać odpocząć nurkom na plateau saturacji, 
przywracając ich normalną homeostazę. Następnie można 
przystąpić do standardowej dekompresji.  
W nurkowaniach poza strefą saturacji taka możliwość nie 
istnieje, stąd wysiłek przy takich nurkowaniach jest 
limitowany. 

Dla zaburzeń przebiegu dekompresji nie ma 
znaczenia na jakiej drodze doszło do powstania kwasu 
mlekowego w mięśniach. Odległe efekty mogą pochodzić 
od poprzedniego nurkowania, aktualnego nurkowania lub 
od innego wysiłku wydatkowanego przed nurkowaniem. 
Nawet normowanie czasu odpoczynku przed 
nurkowaniem na niewiele się zda, gdy poza tym limitem 
wydatkowano nadmierny wysiłek, przy niedostatecznym 
wytrenowaniu, doprowadzając do rozległego wydzielenia 
kwasu mlekowego w mięśniach. Dzieje się tak dlatego, że 
skutki wydatkowania pracy na przemianie beztlenowej 
mogą utrzymywać się nawet kilka dni. Stawianie 
wymagań, że czas odpoczynku po nurkowaniu powinien 
wynosić kilka dni jest nierealne i niepotrzebne. Stan 
gotowości nurka musi ocenić kierownik nurkowania, który 
może się wspierać pomiarami na obecność kwasu 
mlekowego we krwi.  

Należy pamiętać, że po nurkowaniu, podczas 
pobytu na powierzchni zachodzi nadal powierzchniowa 
dekompresja izobaryczna, która ma bezpośredni wpływ na 
bezpieczną możliwość wydatkowania wysiłku po 
nurkowaniu. Stąd system dekompresji powinien zawierać 
wiarogodne limity rekomendowanego czasu odpoczynku 
po nurkowaniu w fazie dekompresji izobarycznej po 
nurkowaniu. Jednak wskazania pochodzące z walidacji 
systemu należy traktować jedynie jako wartość 
uśrednioną, gdyż zależnie od warunków nurkowania czy 
stanu wytrenowania może on wymagać wydłużenia. Także 
osobnicze zdolności do kompensacji zachodzących zmian 
po nurkowaniu mają niebagatelne znaczenie. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że mogą one ulegać fluktuacji 
zależnie od okoliczności i stanu aktualnego wytrenowania. 

Ogólnie uważa się, że ćwiczenia fizyczne podczas 
dekompresji wywierają negatywny wpływ na proces 
dekompresji [25]. Istnieją także wiarogodne przesłanki 
sugerujące coś zupełnie odmiennego [26]. Niewątpliwie 
ruch podczas dekompresji powoduje dodatkową emisję  

isobaric decompression after the dive. However, the 
indications from the validation of the system should only 
be considered as an averaged value, as it may need to be 
extended depending on diving conditions or training 
status. Also, the individual capacity to compensate for 
post-dive changes is of great importance. It should be 
noted, however, that they may fluctuate depending on the 
circumstances and the current fitness levels of the diver. 

It is generally considered that physical exercise 
during decompression has a negative impact on the 
decompression process [25]. There are also credible 
indications suggesting the very opposite [26]. 
Undoubtedly, movement during decompression causes 
additional emission of a free gas phase into venous vessels. 
With an instrument for the detection of free phase gas or  
a typical ultrasound scanner it is easy to ascertain. When 
conducting free gas phase detection in venous vessels, 
using the Doppler ultrasound technique, two types of 
measurements are carried out: in the rest phase and in 
defined motion [13]. The movement is to specifically force 
an increase in the proportion of free phase gas in venous 
vessels.  

As mentioned earlier, when estimating the 
acceptable values of partial pressure gradients of gases 
during the decompression process, the existence of the so-
called grey area is assumed. This includes partial pressure 
gradients, which should not lead to the occurrence of 
symptoms of DCS, provided that there is no overlap in the 
course of decompression with excessive, additional factors 
that burden the diver's body. If the decompression is 
planned below the grey area, the working of the muscles 
during decompression causes increases and decreases in 
pressure in the muscle tissue, resulting in a mechanical 
"pumping" of an additional portion of gas from the tissues 
to the blood, intensifying the decompression process. 
However, if the decompression is planned near or within 
the grey area, the additional "pumping" of gas into the 
blood may contribute to the occurrence of DCS symptoms.  

TEMPERATURE 

In general, changes in ambient temperature have 
a significant impact on the homeostasis of the human body, 
and therefore they also have a considerable effect on the 
gas balance in the diver's body. Every temperature 
variation in the diving process has an impact on the 
process of gas exchange. For example, during research on 
decompression, a fast hot shower after the dive is used to 
provoke skin symptoms of decompression sickness. This 
effect is sometimes not easy to predict, for example, for air 
diving the best effects were achieved when diving took 
place in a relatively cold environment and decompression 
in a warm environment [27]. However, for other dives, this 
relationship may be different. 

The influence of temperature can be explained by 
physics. The most common phenomenon is that the 
solubility of gases in liquids decreases with increasing 
temperature. However, the mechanism of inducing 
symptoms of the DCS is more complicated, for example, 
warming of the skin while taking a bath is accompanied by 
dilatation of blood vessels of the dermis and superficial 
layers of subcutaneous tissue and a decrease in overall 
blood pressure, causing an imbalance of gas in the tissues 
and blood, and creating favourable conditions for the 
formation of a free gas phase. The Polish Navy uses the 
technique of transporting the diver in a dry bell following 
deep diving. After evacuation of water from the bell and its 
sealing, it is transported to a hyperbaric complex which the  
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wolnej fazy gazowej do naczyń żylnych. Mając dostęp do 
przyrządu do detekcji wolnej fazy gazowej czy typowego 
ultrasonografu można się o tym łatwo przekonać. Przy 
prowadzeniu detekcji wolnej fazy gazowej w naczyniach 
żylnych, przy wykorzystaniu ultrasonograficznej techniki 
dopplerowskiej, prowadzi się dwa rodzaje pomiarów:  
w fazie spoczynku i zdefiniowanego ruchu [13]. Ruch ma 
za zadanie specjalnie wymusić zwiększanie udziału wolnej 
fazy gazowej w naczyniach żylnych.  

Jak wspomniano wcześniej, przy szacowaniu 
dopuszczalnych wartości gradientów ciśnień cząstkowych 
gazów podczas procesu dekompresji przyjmuje się 
istnienie tzw. szarej strefy. Obejmuje ona gradienty ciśnień 
cząstkowych, które nie powinny doprowadzić do 
wystąpienia objawów choroby ciśnieniowej ��� pod 
warunkiem, że nie nałożą się na przebieg dekompresji 
nadmierne, dodatkowe czynniki obciążające organizm 
nurka. Jeśli dekompresja będzie planowana poniżej szarej 

strefy, to praca mięśni podczas dekompresji powodująca 
wzrosty i spadki ciśnienia w tkance mięśniowej, 
powodujące mechaniczne „wyciskanie” dodatkowej porcji 
gazu z tkanek do krwi. Będzie to intensyfikować proces 
dekompresji. Jednak, jeśli dekompresja będzie planowana 
w pobliżu szarej strefy lub w jej obszarze, to dodatkowe 
„wyciskanie” gazu do krwi może przyczynić się do 
wystąpienia objawów choroby dekompresyjnej ���.  

TEMPERATURA 

Ogólnie, zmiany temperatury otoczenia mają 
istotny wpływ na homeostazę organizmu człowieka, więc 
mają też niebagatelny wpływ na stan równowagi gazowej 
w organizmie nurka. Każda zmiana temperatury  
w procesie nurkowania ma wpływ na proces wymiany 
gazowej. Przykładowo podczas badań nad dekompresją 
stosuje się szybki gorący prysznic po nurkowaniu do 
prowokowania skórnych objawów choroby 
dekompresyjnej ���. Wpływ ten czasami nie jest łatwy do 
przewidzenia, przykładowo dla nurkowań powietrznych 
najlepsze efekty osiągano gdy nurkowanie odbywało się  
w stosunkowo zimnym a dekompresja w ciepłym 
otoczeniu [27]. Jednak dla innych nurkowań zależność ta 
może być odmienna.  

Wpływ temperatury można tłumaczyć na gruncie 
fizyki. Najczęściej występuje zjawisko zmniejszenia się 
rozpuszczalności gazów w płynach wraz ze wzrostem 
temperatury. Mechanizm indukowania objawów choroby 
dekompresyjnej ��� jest jednak bardziej skomplikowany, 
przykładowo podgrzaniu skóry podczas brania kąpieli 
towarzyszy rozrzedzenie naczyń krwionośnych skóry 
właściwej oraz powierzchownych warstw tkanki 
podskórnej i spadek ogólnego ciśnienia krwi, powodując 
zachwianie równowagi gazowej w tkankach oraz krwi, 
tworząc sprzyjające warunki do powstawania wolnej fazy 
gazowej. W Marynarce Wojennej RP wykorzystuje się 
technikę transportu nurka w dzwonie suchym po 
nurkowaniu głębokim. Po ewakuacji wody z dzwonu i jego 
uszczelnieniu jest on transportowany do podłączenia  
z kompleksem hiperbarycznym, do którego nurek 
przechodzi pod aktualnie panującym ciśnieniem. Już  
w trakcie transportu obserwuje się pierwsze skórne 
objawy choroby ciśnieniowej ���, zwłaszcza w okolicy 
dłoni i twarzy40. Objawy te potęgują się podczas 
nurkowania zabezpieczonego przez sztuczne czynniki 
oddechowe na bazie helu41, gdy komfort nurka był 
zabezpieczony jedynie przez pasywne środki ochrony  

diver enters under current pressure. The first skin 
symptoms of the DCS are already observed whilst in transit 
to the complex, particularly in the hands and face area40. 
These symptoms are compounded during a dive protected 
by helium-based41 artificial breathing mixes, when the 
diver's comfort has been protected only by passive heat 
protectors. These symptoms intensify when the diver 
moves into the warm environment of the hyperbaric 
chamber of the complex. Then they gradually disappear. 
This effect is not observed during saturation dives, when 
comfort of the diver is ensured by active thermal 
protection measures.42. 

Changes in the diver's thermal comfort are 
usually accompanied by different phases of the dive, such 
as the process of preparing to dive, the time spent in the 
water environment and the time after the dive. Thermal 
comfort is often subject to quite unexpected changes. For 
instance, when preparing for dives in cold waters without 
active thermal protection measures, it becomes important 
to choose appropriate protective clothing. When selecting 
thermal protection, it is necessary to take into account the 
level of planned effort and time of stay. When planning  
a relatively long stay, it is not possible to assume a long-
term effort, therefore a relatively effective outfit for  
a diving suit is chosen. However, when a considerable 
effort is required, for example when a diver is operating in 
a strong underwater current, he will need to work hard to 
fight against the current, resulting in the diver 
unexpectedly overheating. On the surface, a person can 
partly undress43 and then dress again, whereas under 
water this is usually difficult44. Overheating increases the 
physical exhaustion of the diver during the diving process, 
which directly translates into safe decompression. 

Further unexpected changing of thermal comfort 
may occur as a result of flooding of a dry suit with water. If 
flooding occurs during the initial submerging or earlier on 
in the dive, the dive can usually be interrupted or 
shortened in order to avoid escalation of the hindering 
conditions. However, if the suit floods late in the dive, or 
during the decompression process, it is usually not easy to 
counteract the resulting problem situation. If the 
decompression tables in use are designed to use surface 
decompression, there is a way to shorten decompression 
in water. Surface decompression requires having the 
decompression chamber in close proximity, as surface 
decompression procedures guarantee a time no longer 
than [5,7] minutes for a rapid ascent from depth, transport 
to the chamber, partial removal of diving gear and return 
to pressure in the decompression chamber [28]. This time 
is extremely short, so when it is planned to use a surface 
decompression procedure, it is important to practise all 
the operations to carry it out, because the resulting 
extension of this time may cause serious symptoms of 
decompression sickness [29]. 

Dangerous effects of overheating are observed in 
safety divers. The safety diver cannot completely remove 
the diving gear, which means that he/she may overheat on 
the surface. Once in the water he/she experiences  
a thermal shock. During an intervention dive, he/she may 
be exposed to further overheating or, on the contrary, to 
relatively rapid cooling, depending on the action to be 
taken during the intervention. 



2020 Vol. 71 Issue 2 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

22

cieplnej. Objawy te nasilają się po przejściu do ciepłego 
środowiska komory kompleksu hiperbarycznego. Później 
stopniowo zanikają. Tego efektu nie obserwuje się podczas 
nurkowań saturowanych, gdy komfort zapewniają 
aktywne środki ochrony cieplnej nurka42. 

Zmiany komfortu cieplnego nurka towarzyszą 
zazwyczaj różnym fazom procesu przygotowania do 
nurkowania, okresu przebywania w środowisku wodnym 
oraz czasu po nurkowaniu. Komfort cieplny często podlega 
czasami dość nieoczekiwanym zmianom. Przykładowo, 
podczas przygotowań do nurkowań w wodach zimnych 
bez aktywnych środków ochrony cieplnej, istotnym staje 
się dobór odpowiedniej odzieży ochronnej. Przy 
szacowaniu doboru cieplnej ochrony protektorowej należy 
uwzględnić poziom planowanego wysiłku i czasu pobytu. 
Przy planowaniu stosunkowo długiego pobytu nie można 
założyć długotrwałego wysiłku, stąd dobiera się 
stosunkowo efektywny ubiór pod skafander nurkowy. 
Jednak przy konieczności wydatkowania znacznego 
wysiłku, przykładowo przy przeciwdziałaniu 
długotrwałemu znoszeniu nurka przez wgłębny prąd 
wodny następuje nieoczekiwane przegrzanie nurka. Na 
powierzchni człowiek może się częściowo rozebrać43  
a później ubrać, pod wodą najczęściej jest to utrudnione44. 
Przegrzanie potęguje wyczerpanie fizyczne nurka podczas 
procesu nurkowania, co bezpośrednio przekłada się na 
bezpieczeństwo dekompresji. 

Inna nieoczekiwana zmiana komfortu cieplnego 
może nastąpić w skutek zalania skafandra suchego wodą. 
Jeśli zalanie nastąpi podczas zanurzania czy pobytu na 
głębokości zazwyczaj można przerwać bądź skrócić 
nurkowanie celem uniknięcia eskalacji warunków 
utrudniających. Jeśli zalanie skafandra nastąpi podczas 
procesu dekompresji, to zazwyczaj nie istnieje łatwa 
możliwość przeciwdziałania powstałej sytuacji 
problemowej. Jeśli tabele dekompresji są projektowane do 
wykorzystania dekompresji powierzchniowej, to istnieje 
droga do skrócenia dekompresji w wodzie. Dekompresja 
powierzchniowa wymaga posiadania w bezpośredniej 
bliskości komory dekompresyjnej, gdyż procedury 
dekompresji powierzchniowej gwarantują czas nie 
dłuższy niż 85,7: ;<�. na szybkie wynurzenie z głębokości, 
transport do komory, częściowe rozebranie i powrót pod 
ciśnienie w komorze dekompresyjnej [28]. Czas ten jest 
niezwykle krótki, stąd jeśli planuje się wykorzystać 
procedurę dekompresji powierzchniowej, to należy 
przećwiczyć czynności łączne do jej przeprowadzenia, 
gdyż powstałe na skutek błędu przedłużenie tego czasu 
może spowodować poważne objawy choroby 
dekompresyjnej ��� (NOAA, 1976). 

Niebezpieczne skutki przegrzania obserwuje się 
u nurków zabezpieczających. Nurek zabezpieczający nie 
może być całkowicie rozebrany, stąd może ulec 
przegrzaniu na powierzchni. Z chwilą wejścia do wody 
doznaje szoku termicznego. W czasie nurkowania 
interwencyjnego może być narażony na dalsze przegrzanie 
lub wręcz przeciwnie na stosunkowo szybkie 
wychłodzenie, zależnie od czynności, które musi podjąć 
podczas interwencji.  

SUKCESYWNOŚĆ 

Przy podejmowaniu nurkowań 
powtórzeniowych powinno się uwzględnić stan 
przesycenia pozostały po poprzednim nurkowaniu. 
System dekompresji powinien uwzględniać czas przerwy 
na zmniejszenie przesycenia podczas dekompresji  

SUCCESSIVENESS 

When undertaking repeated dives, account 
should be taken of the remaining saturation from the 
previous dive. The decompression schedule should include 
planned stops aimed at reducing the divers saturation 
during isobaric decompression whilst resting on the 
surface after the dive. However, the surface 
decompression process is not the only factor setting 
limitations on the next dive. An important limiting factor is 
the mechanism of transition to anaerobic metabolism, 
which was described earlier. Often the effect of saturation 
disappears after just 3 hours45, but the effects of intensive 
effort can persist for 2-3 days. Therefore, if a diver had 
worked hard during the previous dive, the typically 
prescribed rest period on the surface may be inadequate. 

Blood pH measurements46 may only eliminate 
the diver during the initial diving test, as there is no 
reliable model taking this parameter into account when 
planning safe diving operations. 

Consideration of the impact of expended effort, 
especially in a series of dives, is an important premise for 
the process of planning diving operations. Ignoring this 
fact is an error. The decision as to the proper course of 
action in such a case may only be entrusted to the 
knowledge, experience and reasonableness of the 
decision-maker, which constitutes his/her sole 
responsibility in this regard47. 

PREDISPOSITIONS 

During a diver's training, it is important to collect 
anthropometric and physiological data related to 
decompression safety. The basic data sets include 
nutritional status, total body weight, muscle mass and fat 
mass. Also relevant are the level of care given to the teeth, 
skin, eyesight, throat and ears etc. What is important is the 
current, general condition of the body's fitness with 
particular emphasis on flexibility, reaction to the long-
term effort or work in a forced position, biological age, etc. 
Respiratory parameters such as: vital lung capacity, 
maximal oxygen uptake48, ratio of oxygen consumption to 
lung ventilation, etc. play an essential role. Also other 
related parameters such as oxygen pulse, oxygen breath or 
bradycardia associated with descent all play a major role. 
Sometimes, owing to the specificity of the performed 
diving service, not all parameters are equally important. 

In addition to the fitness tests, it may be useful to 
test for resistance to rapid compression and tolerance to 
oxygen exposure. Nowadays, the need for testing to 
exclude heart defects, such as the presence of a patent 
foramen ovale in the atrial septum49, is gaining in 
importance. 

The role of mind set and mental training is, 
relatively speaking, often disregarded. There is much 
evidence that mind set and the state of mental training 
plays an important, if not fundamental, role in extreme 
sports or dangerous work. Quite often the meeting of 
outstanding people who have proven themselves in 
extreme conditions is accompanied by the surprise that 
they are often people whose body structure, facial features 
or behaviour do not meet a common archetype. This shows 
that their distinguishing feature is mental rather than 
physical structure. Pre-diving predisposition is also 
important. This is not confined to the state of rest/lack of 
compliance with the prohibition to work prior to diving, 
etc., but also the mind-set resulting from the analysis of the  
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izobarycznej zachodzącej na powierzchni podczas 
odpoczynku po nurkowaniu. Lecz proces dekompresji 
powierzchniowej nie jest jedynym czynnikiem limitującym 
podjęcie następnego nurkowania. Ważnym czynnikiem 
limitującym jest mechanizm przejścia na przemianę 
beztlenową, który został opisany wcześniej. Często efekt 
przesycenia zanika już po 3 godz45, lecz efekty wytężonego 
wysiłku potrafią być dokuczliwe przez 2 − 3 dni. Jeśli 
zatem nurek w poprzednim nurkowaniu ciężko pracował, 
to typowe wskazania systemu dekompresji dotyczące 
limitów wypoczynku na powierzchni mogą być 
nieadekwatne. 

Pomiary 7% krwi46, mogą jedynie eliminować 
nurka przy badaniu wstępnym dopuszczającym do 
nurkowania, gdyż nie istnieje wiarogodny model 
uwzględniający ten parametr przy planowaniu 
bezpiecznych operacji nurkowych.  

Zwrócenie uwagi na wpływ wysiłku, zwłaszcza 
przy serii nurkowań, stanowi ważną przesłankę do 
procesu planowania operacji nurkowych. Ignorowanie 
tego faktu stanowi błąd w sztuce. Podjęcie stosownej drogi 
postępowania w takim przypadku można powierzyć 
jedynie wiedzy, doświadczeniu i rozsądkowi decydenta, 
stanowiąc jego jednoosobową odpowiedzialność w tym 
zakresie47.  

PREDYSPOZYCJE 

Podczas trenowania nurka powinno się zebrać 
dane antropometryczne i fizjologiczne związane  
z bezpieczeństwem dekompresji. Do podstawowych 
należy stan odżywienia, ogólna masa ciała, masa 
mięśniowa, masa tkanki tłuszczowej. Niebagatelną rolę 
odgrywa stan zadbania pielęgnacyjnego uzębienia, skóry, 
wzroku, gardła, uszu itd. Ważny jest aktualny, ogólny stan 
wytrenowania organizmu ze szczególnym 
uwzględnieniem gibkości, reakcji na obciążenie 
długotrwałym wysiłkiem czy pracą w wymuszonej pozycji, 
wiek biologiczny itd. Poważną rolę odgrywają parametry 
oddechowe jak: pojemność życiowa płuc, pułap tlenowy48, 
stosunek konsumpcji tlenu do wentylacji płuc itp. Także 
powiązane z nimi inne parametry, jak: tętno tlenowe, 
oddech tlenowy czy bradykardia związana  
z zanurzeniem. Czasami, ze względu na specyfikę pełnionej 
służby nurkowej nie wszystkie parametry są tak samo 
istotne. 

Użyteczne może być zebranie wyników różnych 
testów. Oprócz testów kondycyjnych użytecznym może 
być test odporności na szybkie sprężanie oraz tolerancji na 
ekspozycje tlenowe. Obecnie coraz częściej podnoszona 
jest konieczność badania celem wykluczenia wad serca, jak 
np. obecność przetrwałego otworu owalnego  
w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca49.  

Stosunkowo często pomija się rolę stanu 
wytrenowania psychicznego. Istnieje wiele dowodów na 
to, że stan wytrenowania psychicznego odgrywa ważną,  
o ile nie podstawową, rolę w uprawianiu sportów 
ekstremalnych czy wykonywaniu prac niebezpiecznych. 
Niejednokrotnie spotkaniu wybitnych osób sprawdzonych 
w ekstremalnych warunkach towarzyszy zaskoczenie, że 
często są to ludzie, których budowa ciała, rysy twarzy czy 
zachowanie nie spełniają utartego archetypu. Widać stąd, 
że ich wyróżnikiem jest bardziej budowa mentalna niż 
fizyczna. Istotna jest także predyspozycja przed 
nurkowaniem. Nie chodzi jedynie o stan wypoczęcia 
organizmu, brak efektów wysiłku, przestrzeganie zakazu  

situation, the current condition and the psychological 
burden caused by events that lie outside the realm of 
diving50.

BODY WEIGHT 

There is a general belief that an obese diver is at  
greater risk of developing symptoms of DCS compared to  
a slim diver. This conviction is associated, for example, 
with greater solubility of inert gases in adipose tissue than 
in muscle tissue. There is also a conviction that a perfectly 
built athlete is more resistant to severe decompression 
than a person with an average muscle build-up, which is 
probably anchored in the general archetype rooted in 
society. In some cases, such an understanding of reality 
may be inadequate. 

All diving mammals have a significant reserve of 
body fat. They can dive to considerable depths, for example 
seals can dive down to 500 m and some cetaceans down to 
3,000 m. Seals can remain underwater for about 20 
minutes and cetaceans on average up to 50 minutes. Their 
anatomical structure, especially the “ribbing” of their 
lungs, is different from that of humans, which is why they 
are capable of diving to such considerable depths51. 
Nonetheless, the physical phenomena accompanying the 
diving process are the same. These animals likely suffer 
from DCS, just as it was probably the case with diving 
dinosaurs. These theories are based on studies of the 
skeletons of these animals and the finding of sterile bone 
necrosis. If this premise is accepted, it should also be 
assumed that such observations can only be made in older, 
if not aged, animals. However, the observation of marine 
mammals cannot be transferred directly to humans, due to 
the completely different structure and function of the 
peripheral part of the circulatory system. A thick layer of 
adipose tissue is the basic thermal insulation of these 
mammals. Through evolution, they have developed the 
ability to cut off the flow of blood to the subcutaneous 
tissue, so it is not saturated during immersion. 

It appears that greater solubility of inert gases in 
fats than in water is essential in DCS induced by the 
counter diffusion process [18]. The difference in the 
solubility of inert gases in the presence of significant blood 
supply to adipose tissue seems to be less significant. 
However, in contrast to animals hybernating in winter, the 
blood supply of human body fat is poor and not 
particularly variable. 

For reasons of thermal protection, it is sometimes 
inexpedient to require the diver to lose weight in order to 
significantly eliminate body fat.  

A strong body build can be an additional burden 
when considering the risk of DCS. The developed muscle 
tissue consumes more oxygen during physical effort. The 
parameter of oxygen consumption per unit of body mass is 
one of the typical parameters taken into consideration 
when assessing overall fitness. High values of this 
parameter are an important premise taken into account 
when assessing athletes' training condition. In diving, good 
general training and high muscle mass may be a premise of 
increased risk of DCS. This may be the case if the muscle 
tissue has developed as a result of a workout other than 
swimming or diving. Strong muscle development requires 
efficient gas exchange. If the muscle build-up was caused 
by surface exercise training, it is possible that an efficient 
surface respiratory and circulatory system may not be 
efficient enough under external pressure. Those who  
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wykonywania pracy przed nurkowaniem itp., ale także 
nastawienie wynikające z analizy sytuacyjnej, aktualnej 
kondycji oraz obciążenia psychicznego zdarzeniami 
leżącymi poza problematyką nurkową50. 

MASA 

Istnieje ogólne przekonanie, że nurek otyły jest 
bardziej zagrożony wystąpieniem objawów choroby 
dekompresyjnej ��� niż szczupły. Przekonanie to wiąże 
się z większą rozpuszczalnością gazów obojętnych  
w tkance tłuszczowej niż np. w tkankach mięśniowych. 
Istnieje też przekonanie, że doskonale zbudowany atleta 
jest bardziej odporny na forsowną dekompresję niż  
o przeciętnej rozbudowie mięśniowej, co prawdopodobnie 
ma umocowanie w ogólnym archetypie utartym  
w społeczeństwie. W niektórych przypadkach takie 
pojmowanie rzeczywistości może być nieadekwatne. 

Wszystkie ssaki nurkujące posiadają znaczne 
zasoby tkanki tłuszczowej. Potrafią one nurkować na 
znaczne głębokości, jak foki do 500 m a niektóre walenie 
nawet do 3000 m. Foki pozostają pod wodą ok. 20 min   
a walenie średnio do 50 min. Ich budowa anatomiczna, 
zwłaszcza „ożebrowanie” płuc, jest inne niż człowieka, stąd 
mogą one nurkować na tak znaczne głębokości51. Lecz 
zjawiska fizyczne towarzyszące procesowi nurkowania są 
takie same. Zwierzęta te prawdopodobnie zapadają na 
chorobę dekompresyjną ���, podobnie jak 
prawdopodobnie zapadały na ��� nurkujące dinozaury. 
Teorie te oparte są na badaniach szkieletów tych zwierząt 
i stwierdzaniu występującej u nich jałowej martwicy kości. 
Jeśli uznać tę przesłankę, to należy także przyjąć, że takie 
obserwacje mogą dotyczyć jedynie osobników starszych,  
o ile nie sędziwych. Obserwacji ssaków morskich nie da się 
jednak przenosić bezpośrednio na ludzi, a to ze względu na 
całkowicie odmienną budowę i funkcję obwodowej części 
układu krążenia. Gruba warstwa tkanki tłuszczowej 
stanowi zasadniczą izolację termiczną tych ssaków. Na 
drodze ewolucji wytworzyły one umiejętność odcinania 
dopływu krwi do tkanki podskórnej w związku z czym nie 
jest ona nasycana podczas zanurzania. 

Wydaje się, że większa rozpuszczalność gazów 
obojętnych w tłuszczach niż w wodzie ma podstawowe 
znaczenie w indukowanej chorobie ciśnieniowej ��� 
przez proces kontrdyfuzji [18]. Różnica  
w rozpuszczalności gazów obojętnych przy znacznym 
ukrwieniu tkanki tłuszczowej wydaje się mieć już mniejsze 
znaczenie. Jednak, w przeciwieństwie do zwierząt 
zapadających w sen zimowy, ukrwienie ludzkiej tkanki 
tłuszczowej jest słabe i osobniczo niezbyt zmienne. 

Ze względu na ochronę cieplną wymaganie od 
nurka odchudzania się celem znacznej eliminacji tkanki 
tłuszczowej czasami jest niecelowe.  

Mocna budowa ciała może być elementem 
dodatkowo obciążającym przy rozpatrywaniu zagrożenia 
chorobą dekompresyjną ���. Rozbudowana tkanka 
mięśniowa zużywa więcej tlenu przy wysiłku. Parametr 
zużycia tlenu na jednostkę masy ciała jest jednym  
z typowych, branych pod rozwagę, przy ocenie wydolności 
ogólnej. Wysokie wartości tego parametru są ważną 
przesłanką braną pod uwagę przy ocenie stanu 
wytrenowania sportowców. W nurkowaniu dobre 
wytrenowanie ogólne i duża masa mięśniowa może być 
przesłanką występowania zwiększonego zagrożenia 
możliwością wystąpienia objawów choroby ciśnieniowej 
���. Może mieć to miejsce wtedy, gdy rozbudowa tkanki 
mięśniowej nastąpiła na skutek treningu innego niż 
pływacko/nurkowy. Mocna rozbudowa mięśni wymaga  

exercise according to strength training, especially 
isometric training, can relatively easily switch to anaerobic 
metabolism. The harmful effects of this phenomenon on 
the decompression process were described in the 
workload analysis. 

Muscles are relatively easily capable of pushing 
through significant amounts of gas dissolved in them 
during contraction. Thus, during the assessment of 
decompression risk, the gas emitted from the muscle and 
forced into the blood is measured by observing the amount 
of free fas in venous vessels [13]. Expanded muscle tissue 
can release significant amounts of inert gas into the blood 
as a result of effort, increasing the risk of decompression 
sickness DCS. 

The principle of operation of semi-closed circuit 
apparatuses is based on ventilation models whereas safe 
decompression is planned based on the maximum 
reduction of oxygen content in the breathing mix inhaled 
by the diver. Therefore, the model is based on the 
assumption of maximum oxygen consumption by the 
diver. If a diver is allowed to dive with such equipment 
with an over-consumption of oxygen, the decompression 
schedule assumed for the diver may not be adequate.  

LOADS 

The load on the diver consists not only of the 
useful work he/she performs, but also of the load 
associated with it: 

 respiratory resistance, 
 ergonomic loads, such as: suit resistance, tools, 

diving gear dimensions, etc., 
 parameters of the aquatic environment: lift, 

buoyancy, etc., 
 operation and other loads connected with the 

necessity of continuous concentration, 
 psychological burdens, etc. 

Respiratory resistance is a serious contribution 
to the diver's workload. They are unavoidable when diving, 
for instance owing to the increased density of the 
breathing mix52. Their impact is taken into account during 
the process of developing and validating decompression 
schedules for the diving equipment concerned53. 
Inspiratory resistances are particularly harmful but 
moderate expiratory resistances can have a positive 
impact on the diving and decompression process. 

The bronchial tree from the trachea to the 
bronchi reduces in diameter and is rigid due to the 
presence of resilient bronchial cartilage in the walls. It is 
this cartilage that prevents the collapse of the airways 
when a person is breathing in a hyperbaric environment54. 
The muscular and terminal bronchiole are sufficiently 
flexible to allow them to be constricted or even closed, 
especially if a vacuum is also created as a result of the rapid 
flow of gas. The closure of the bronchiole leads to a partial 
stopping of the gas exchange and, as a consequence, to 
local hypoxia. 

An increase in respiratory resistances can easily 
cause a disturbance in gas exchange. These effects are not 
considered when estimating the decompression 
procedure. Divers should be trained in conscious breathing 
to avoid disturbing the decompression process. Inhaling 
should take place slowly in a controlled manner, while 
during exhalation, resistance can be increased by 
clenching the mouth and performing a forced exhalation as 
recommended in cases of asthma.  
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sprawnej wymiany gazowej. Jeśli rozbudowa mięśni 
spowodowana była powierzchniowym treningiem 
wysiłkowym to możliwe jest, że wydolny układ 
oddechowo-krążeniowy na powierzchni może jednak być 
niedostatecznie wydolny przy oddziaływaniu ciśnienia 
zewnętrznego. Ćwiczący według treningu siłowego, 
zwłaszcza izometrycznego, stosunkowo łatwo potrafią 
przejść na przemiany beztlenowe. Szkodliwy wpływ tego 
zjawiska na proces dekompresji został opisany przy 
analizie obciążenia pracą. 

Mięśnie stosunkowo łatwo potrafią forsownie 
oddać znaczne ilości rozpuszczonego w nich gazu podczas 
skurczu. W taki sposób wymusza się emisję gazu  
z mięśni do krwi podczas oceny zagrożenia 
dekompresyjnego metodą pomiaru ilości wolnej fazy 
gazowej w naczyniach żylnych [13]. Rozbudowana tkanka 
mięśniowa może na skutek wysiłku uwolnić znaczne ilości 
gazu obojętnego do krwi powodując zwiększenie 
zagrożenia chorobą dekompresyjną ���. 

Zasady działania aparatów nurkowych  
o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego opierają 
się na modelach wentylacyjnych zaś bezpieczna 
dekompresja planowana jest w oparciu o maksymalne 
zmniejszenie zawartości tlenu w czynniku oddechowym 
wdychanym przez nurka. Zatem model opiera się na 
założeniu maksymalnej konsumpcji tlenu przez nurka. 
Dopuszczenie do nurkowania z użyciem takiego sprzętu 
nurka o zawyżonej konsumpcji tlenu powoduje, że 
założony dla niego rozkład dekompresji może być 
nieadekwatny.  

OBCIĄŻENIA  

Na obciążenie nurka składa się nie tylko 
wykonywana przez niego praca użyteczna, lecz także 
obciążenie związane z: 

 oporami oddechowymi, 
 obciążeniami ergonomicznymi, jak obciążenie: 

oporami skafandra, narzędziami, gabarytami 
aparatu nurkowego itp., 

 parametrami środowiska wodnego: wyporem, 
pływalnością itp., 

 obsługą i innymi obciążeniami związanymi 
z koniecznością ciągłej koncentracji, 

 obciążeniami psychologicznymi itp. 

Poważny wkład w obciążenie nurka pracą 
stanowią opory oddechowe. Nie da się ich uniknąć przy 
nurkowaniu, chociażby ze względu na wzrost gęstości 
czynnika oddechowego52. Ich wpływ jest uwzględniany 
podczas procesu opracowywania i walidowania 
rozkładów dekompresji dla danego sprzętu nurkowego53. 
Przy czym szczególnie szkodliwe są opory wdechowe, zaś 
umiarkowane opory wydechowe mogą mieć pozytywny 
wpływ na proces nurkowania i dekompresji. 

Drzewo oskrzelowe od tchawicy do oskrzeli 
średniego kalibru jest dzięki obecności sprężystych 
chrząstek oskrzelowych w ścianach na tyle sztywne, że 
przy możliwych do wytworzenia przez przeciętnego 
człowieka podciśnieniach wdechu54 nie występuje 
zjawisko ich zapadania się. Oskrzeliki typu mięśniowego  
i oskrzeliki końcowe już są na tyle elastyczne, że możliwe 
jest ich przewężenie a nawet zamknięcie, zwłaszcza jeśli 
dodatkowo występuje efekt wytwarzania podciśnienia 
związany z szybkim przepływem gazu. Zamknięcie 
oskrzelików prowadzi do częściowego zatrzymania  

Breathing equipment for both diving and 
inhalation should be checked as often as possible, not only 
for the tightness of its component parts, but above all 
because of the breathing resistances. 

Any form of compression, which usually results 
in reduced blood flow, can provoke skin symptoms of 
decompression sickness55. With some types of diving gear, 
local compressions cannot be avoided, such as the neck 
seals and sleeves of dry-type diving suits, or the neck seals 
of diving helmets, etc. Research carried out to develop the 
decompression process does not take this into account.  

A diver most often performs underwater work in 
a suit, which by limiting his movements increases the 
workload. It may also cause a tightening so significant that 
it results in shallow breathing and effects similar to those 
of asphyxiation56. It also often causes localised 
compressions which can lead to reduced blood circulation. 
This, in turn, can lead to local, painful symptoms of 
decompression sickness. Some local compressions are 
difficult to eliminate, such as the already mentioned sleeve 
seals or the neck seal of the suit, hence it is necessary to 
optimise them. Most often the diver is burdened with  
a diving apparatus which, similar to the suit, restrains his 
movements and causes local compressions.  

Local body compressions can and should be 
counteracted during decompression in the decompression 
chamber. Divers often forget about it, so the task of 
reminding the diver about this lies with the staff.  

When carrying out underwater work, the diver 
must assist in moving different parts of structures, often 
using different tools. The tools are usually designed in 
accordance with ergonomic principles, but the displaced 
structural elements are not. Underwater tools are usually 
heavier than those used on the surface.  

Performing hard work underwater requires 
stabilising the diver's profile in the water, and in this case 
no simple methods exist which would take into account 
ergonomic principles. The stabilisation of the diver's 
position is most often achieved by applying variously 
distributed additional weights, such as: breast weights, 
weight belts, special footwear or other local weights. All 
these elements impose restrictions on movement, and the 
necessity to expend additional effort as well as cause local 
compression. 

The use of some elements of equipment and tools 
is absorbing for the diver, which is why he or she cannot 
completely focus only on useful work, but also on the 
control of elements of equipment and diving parameters. 
For example, the lack of correct setting of respiratory 
resistances on the breathing gas supplied to the diver may 
result in a slight increase in respiratory resistance and, as 
a consequence, the need for additional breathing effort. 
Similarly to the lack of sufficient control over buoyancy, 
such resistance results in unnecessary addition exertion to 
counter it. This may result in anaerobic metabolism with 
all the consequences associated with it.  

Controlling diving and decompression 
parameters is an absorbing activity. These activities 
require appropriate attention and errors can be 
significant. The concentration process is disturbed by the 
toxic influence of components of the breathing mix. When 
planning a dive, it is important to pay attention to this 
difficulty by giving the diver sufficient time to consider 
and, if possible, control his or her actions57. 

Negligence in the proper fitting and arrangement 
of equipment may cause local compressions and 
consequently lead to local, most often dermal, symptoms  
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wymiany gazowej i w efekcie do miejscowej hipoksji.  
Wzrost oporów oddechowych może łatwo 

spowodować zaburzenie w wymianie gazowej. Efekty te 
nie są uwzględnione przy szacowaniu procedury 
dekompresyjnej. Nurkowie powinni być trenowani  
w świadomym oddychaniu tak, żeby nie zaburzyć procesu 
dekompresji. Wdech powinien odbywać się powoli  
w sposób kontrolowany, zaś przy wydechu można 
zwiększyć opory przez zaciskanie ust i wykonać forsowny 
wydech jak w sposób zalecany w przypadkach astmy.  

Sprzęt oddechowy zarówno przeznaczony do 
nurkowania, jak i inhalacji powinien być możliwie często 
sprawdzany, nie tylko na szczelność, lecz przede 
wszystkim ze względu na stawiane opory oddechowe. 

Wszelkie uciski, powodujące zazwyczaj 
ograniczenie przepływu krwi, mogą prowadzić do 
skórnych objawów choroby ciśnieniowej55 ���. Przy 
niektórych typach sprzętu nurkowego nie da się ominąć 
miejscowych ucisków, jak przy uszczelnieniach szyjnych  
i rękawków skafandra nurkowego typu suchego, czy 
uszczelnieniach szyjnych hełmu nurkowego itp. Badania 
prowadzone w celu opracowania procesu dekompresji nie 
uwzględnia tego faktu.  

Nurek najczęściej wykonuje prace podwodne  
w skafandrze, który ograniczając jego ruchy powoduje 
wzrost obciążenia pracą. Może podawać on także 
obciśnięcie na tyle istotne, że powoduje spłycenie oddechu 
i efekty duszenia56. Często powoduje on także miejscowe 
uciski mogące prowadzić do ograniczenia cyrkulacji krwi. 
Może to doprowadzić do lokalnych, bólowych objawów 
choroby dekompresyjnej ���. Niektóre miejscowe uciski 
są trudne do wyeliminowania, jak wspomniane już 
uszczelnienia rękawków czy uszczelnienie szyjne 
skafandra, stąd należy optymalizować ich ucisk. 
Najczęściej nurek obciążony jest aparatem nurkowym, 
który jak skafander krępuje jego ruchy i powoduje lokalne 
uciski.  

Można i należy przeciwdziałać lokalnym uciskom 
ciała podczas dekompresji w komorze dekompresyjnej. 
Nurkowie często o tym zapominają, dlatego zadanie 
przypominania o tym fakcie leży na obsłudze.  

Wykonując prace podwodne nurek musi 
asystować przy przemieszczaniu różnych elementów 
konstrukcji wykorzystując niejednokrotnie różne 
narzędzia. Narzędzia projektowane są najczęściej  
z zachowaniem zasad ergonomii, lecz przemieszczane 
elementy konstrukcyjne już nie. Narzędzia podwodne są  
z reguły cięższe niż te użytkowane na powierzchni.  

Wykonywanie cięższej pracy pod wodą wymaga 
stabilizacji sylwetki nurka w toni i w tym przypadku nie 
istnieją proste metody, które uwzględniałyby zasady 
ergonomii. Stabilizacja pozycji nurka najczęściej jest 
osiągana przez dociążanie go różnie rozmieszczonymi 
dodatkowymi obciążnikami, jak: ciężarki piersiowe, pasy 
balastowe, specjalne buty czy inne miejscowe obciążniki. 
Wszystkie te elementy powodują ograniczenia ruchów, 
konieczność wydatkowania dodatkowego wysiłku oraz 
ucisk miejscowy. 

Wykorzystanie niektórych elementów 
wyposażenia i narzędzi jest absorbujące dla nurka, stąd nie 
może on całkowicie koncentrować uwagi tylko na pracy 
użytecznej, lecz także na kontroli elementów wyposażenia 
i parametrów nurkowania. Przykładowo, brak 
prawidłowego ustawienia oporów oddechowych na 
reduktorze zapotrzebowania może spowodować niewielki 
wzrost oporów oddechowych i w rezultacie konieczność 
wydatkowania dodatkowej pracy oddechowej. Podobnie 
jak brak dostatecznej kontroli nad pływalnością prowadzi 

of the DCS. The approval for underwater work should be 
preceded by preparation involving a properly selected 
training course with consideration of the possible 
scenarios for underwater work. The commencement of 
work, on the other hand, should be preceded by 
preparation consisting in verification of all elements of 
equipment and current diving parameters  

MENTAL STATE 

The profession of diver requires moving in an 
environment to which humans are not adapted. This is why 
it is necessary to control the diving process with the use of 
measuring instruments, focus on hazards, whilst at the 
same time providing limited protection, based to a large 
extent solely on the possibilities of self-rescue. Diving can 
take place in situations causing agoraphobia, operating in 
isolation with limited possibilities of communication, 
difficult spatial orientation, sometimes in enclosed spaces 
and often darkness which increases claustrophobia, etc. 
This causes anxiety, compounded by a feeling of 
weightlessness, distortion of the image and dimensions of 
objects, exposure to cold, sometimes to a feeling of hotness, 
etc. These factors lead to physiological disorders, usually 
similar to seasickness. Such factors impede concentration 
and disturb the diver's emotional state. 

Military diving is additionally accompanied by 
psychological problems associated with working with 
explosives, in the immediate vicinity of an opponent, with 
awareness of the existence of anti-diver barriers and active 
forms of combating them, etc. 

Two extreme types of psychological adaptation 
are most often observed. One consists in displacing 
thoughts related to threat with thoughts about the various 
forms of individual compensation the diver might expect. 
The second consists in a pragmatic approach to threats, 
promoting a phlegmatic response to risk. The former gives 
a high degree of self-confidence and considerable 
accumulation of stress sometimes allows one to survive, 
but when the immunity barrier is exceeded, an anxiety 
attack is explosive and in most cases can no longer be 
contained. The second style of adaptation also creates the 
possibilities of working under stress, but exceeding the 
limit of endurance causes discouragement and resignation. 
However, it is possible to wake up from this torpor once 
the right impulse materialises. Depending on the 
development of any given stressful situation, it often 
happens that parallel natures can actively exist in humans 
as in Stevenson's novel: Dr Jekyll and Mr Hyde. It is possible 
to try to push the boundaries between them through 
adaptive training, however, it is a labour-intensive process. 

It seems that psychological training also has  
a large impact on the safety of decompression. 
Theoretically, this mechanism can be explained, for 
example, by its influence on the process of secretion of 
stress hormones. Their action is based on direct 
stimulation of the receptors causing the contraction of 
blood vessels and hence an increase in blood pressure. 
This is accompanied by an acceleration of the heart's 
action, an increase in its stroke volume, an increase in 
diastolic pressure in the aorta and an increase in cerebral 
and coronary blood flow, pupil and bronchial dilatation. It 
also mobilises fat burning, inhibits intestinal peristalsis, 
secretion of digestive juices and saliva, and reduces 
smooth muscle tension. Of course, not all these changes 
must cause a direct or indirect increase in the risk of 
symptoms of decompression sickness, but any imbalance 
in the body is undesirable from the point of view of  
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do wydatkowania dodatkowej pracy potrzebnej do jej 
utrzymania. Może to w efekcie spowodować przejście na 
przemianę beztlenową z całymi konsekwencjami 
dotyczącymi tego faktu.  

Absorbującymi czynnościami jest kontrola 
parametrów nurkowania i dekompresji. Czynności te 
wymagają odpowiedniego skupienia uwagi a błędy mogą 
być znaczące. Proces koncentracji jest zaburzany 
toksycznym oddziaływaniem komponentów czynnika 
oddechowego. Przy planowaniu nurkowania należy 
zwrócić uwagę na to utrudnienie dając odpowiedni czas 
nurkowi na zastanowienie oraz jeśli to możliwe 
kontrolować jego poczynania57. 

Zaniedbania w prawidłowym ułożeniu sprzętu 
mogą powodować uciski miejscowe i w konsekwencji 
prowadzić do miejscowych, najczęściej skórnych, 
objawów choroby ciśnieniowej ���.  

Dopuszczenie do wykonywania prac 
podwodnych powinno być poprzedzone przygotowaniem 
się do nich przez odpowiednio dobrany trening 
zakładający możliwe scenariusze prac podwodnych. Zaś 
przystąpienie do wykonywania prac powinno być 
poprzedzone przygotowaniem polegającym na 
sprawdzeniu wszystkich elementów wyposażenia  
i aktualnych parametrów nurkowania. 

MENTALNOŚĆ 

Zawód nurka wymaga poruszania się  
w środowisku, do którego człowiek nie jest 
przystosowany. Stąd wynika konieczność kontroli procesu 
nurkowania przy pomocy przyrządów pomiarowych, 
skupienia uwagi na zagrożeniach, przy jednocześnie 
ograniczonym zabezpieczeniu, opartym w dużej mierze 
jedynie na możliwościach samo-ratowania. Nurkowanie 
może odbywać się w miejscach powodujących agorafobię, 
działania w odosobnieniu przy ograniczonej możliwości 
komunikacji, utrudnionej orientacji przestrzennej, 
czasami w przestrzeniach zamkniętych  
i niejednokrotnie ciemności potęgującej klaustrofobię itd. 
Powoduje to stany lękowe, potęgowane przez złe 
samopoczucie związane z uczuciem nieważkości, 
zniekształceniem obrazu i wymiarów, ekspozycji na 
zimno, czasami na uczucie gorąca itp. Czynniki te 
prowadzą do zaburzeń fizjologicznych, najczęściej 
podobnych do choroby morskiej. Utrudnia to koncentrację  
i zaburza stan emocjonalny nurka. 

Przy nurkowaniach wojskowych dochodzą 
dodatkowo problemy natury psychologicznej związane  
z pracą z materiałami wybuchowymi, w bezpośredniej 
bliskości przeciwnika, przy świadomości występowania 
barier przeciw nurkom, aktywnych form ich zwalczania 
itp. 

Najczęściej obserwuje się dwa skrajne typy 
adaptacji psychologicznej. Jeden polega na wyparciu 
myślenia kategoriami zagrożenia, lansujący duże 
możliwości różnorakiej kompensacji osobniczej. Drugi 
polega na pragmatycznym podejściu do zagrożeń, 
lansujący flegmatyczny sposób reakcji na ryzyko. Pierwszy 
daje dużą pewność siebie i pozwala przetrwać czasami 
znaczne nagromadzenie stresu, lecz gdy bariera 
odporności zostanie przekroczona, to napad reakcji 
lękowych jest eksplozywny i najczęściej nie można go już 
zatrzymać. Drugi styl adaptacji daje także możliwości 
pracy w stresie, lecz przekroczenie granicy wytrzymałości 
powoduje wpadnięcie w zniechęcenie i rezygnację. Jednak  

decompression safety. Controlling the fine line between 
entering a stressful situation and the outbreak of panic 
creates a handicap58. Such situations hindering the body’s 
ability to facilitate the decompression process and making 
it more difficult for the symptoms of DCS to be identified. 

TRAINING 

The scope of diver training, apart from 
maintaining the diver’s general psychophysical and 
physical health59 should also include specialist diving, 
adaptive and psychological training, as well as care and 
hygiene procedures. 

The conditioning adaptive training consists of  
a controlled swimming effort together with breath control. 
It develops a predisposition for underwater swimming. 
Such training may consist of underwater swimming with  
a held breath, and also with additional buoyancy60 and 
strenuous distance swimming using the apparatus, etc. 
Complementary adaptive training comprises pressure 
expositions conducted in a hyperbaric chamber, allowing 
for respiratory adaptation to the hyperbaric environment 
and for undergoing decompression. Such trainings should 
be conducted continuously and the level of training used as 
a parameter to assess the degree of adaptation to work in 
a hyperbaric environment. The assessment of current level 
of adaptation to work in a hyperbaric environment can be 
carried out properly only according to the order scale61. To 
assess the state of training of a diving team it is not enough 
to obtain information about the currently completed 
training sessions, but the underwater operator should plan 
and personally supervise the training. 

The above forms of training should be 
supplemented by adaptation to cold and thermal shock 
exposure. This training creates conditions for safe 
decompression by reducing homeostasis disturbances as  
a result of cooling. The training can be organised in a pool 
with unheated water and later in open water. The rule is 
not to use warm water before entering the pool or after 
exercise. At a later stage it is possible to enter the pool by 
jumping62. Gradually, diving training may be added using 
different options of swimming with held breath. Swimming 
with basic63 and diving equipment may also be included. 
The level of workout load should be controlled by grading 
it properly, initially without being too strict on the trainee, 
for instance allowing the use of head warmers or warmers 
for any other body parts. 

Training in the decompression chamber should 
be supplemented by elements of psychological training of 
resistance to claustrophobia. Of course, psychological 
training can be conducted additionally in an isolated form, 
for example in the form of meditation or anti-stress 
training. However, it is impossible to separate the 
elements of psychological training from general 
development training or specialised diving training. The 
psychological and diving training should also include 
elements leading to the following physiological reactions: 
hypoxia-induced sleep, aerobic blackout, choking, deep 
transition to anaerobic metabolism, respiratory stress, etc.  
Such training can be organised in swimming or diving 
pools, also during regular swimming or general 
development training.  

The spatial orientation training of claustrophobic 
immunisation can be conducted on specialised obstacle 
courses. In our hydrological conditions, it is difficult to 
organise a training course adapting to agoraphobia. It can  
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z tego letargu jest możliwe przebudzenie przy zaistnieniu 
odpowiedniego impulsu. Często zdarza się, że zależnie od 
rozwoju sytuacji stresowej w człowieku mogą aktywnie 
istnieć dwie natury jak w powieści Stevensona: Doktor 

Jekyll i pan Hyde. Można starać się przesuwać granice 
pomiędzy nimi przez trening adaptacyjny, lecz jest to 
proces pracochłonny. 

Wydaje się, że trening psychologiczny ma duży 
wpływ także na bezpieczeństwo dekompresji. 
Teoretycznie mechanizm ten można tłumaczyć chociażby 
wpływem na proces wydzielania hormonów stresu. 
Działanie ich polega na bezpośrednim pobudzeniu 
receptorów powodując skurcz naczyń krwionośnych  
i stąd wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Towarzyszy temu 
przyspieszenie akcji serca, zwiększenie jego pojemności 
rzutowej, zwiększenie ciśnienia rozkurczowego w aorcie 
oraz zwiększenie przepływu mózgowego i wieńcowego 
krwi, rozszerzenie źrenic i oskrzeli. Mobilizuje także 
spalanie tkanki tłuszczowej, hamuje perystaltykę jelit, 
wydzielanie soków trawiennych i śliny, oraz obniża 
napięcie mięśni gładkich. Oczywiście nie wszystkie te 
zmiany muszą powodować bezpośrednie lub pośrednie 
zwiększenie zagrożenia wystąpieniem objawów choroby 
dekompresyjnej ���, jednak wszelkie zaburzenia 
równowagi w organizmie są niepożądane z punktu 
widzenia bezpieczeństwa dekompresji. Kontrolowanie 
granicy pomiędzy procesem mobilizacji a wybuchem 
paniki w stresie tworzy handicap58 w oparciu  
o mobilizację organizmu ułatwiający proces prawidłowej 
dekompresji oraz utrudnienie dla wystąpienia objawów 
���. 

TRENING 

Zakres treningu nurkowego oprócz utrzymania 
ogólnej kondycji59 psychofizycznej i zdrowotnej powinien 
obejmować także specjalistyczny trening nurkowy, 
adaptacyjny i psychologiczny, oraz zabiegi pielęgnacyjne  
i higieniczne.  

Kondycyjny trening adaptacyjny polega na 
kontrolowanym zadawaniu wysiłku pływackiego wespół  
z kontrolą oddechu. Tworzy on predyspozycje do pływania 
podwodnego. Trening taki może składać się z pływania 
podwodnego z zatrzymamy oddechem, także przy 
dodatkowej wyporności60, forsownego pływania 
dystansowego w aparacie itp. Komplementarnym 
treningiem adaptacyjnym są ekspozycje ciśnieniowe 
prowadzone w komorze hiperbarycznej, pozwalające na 
adaptację oddechową do środowiska hiperbarycznego 
oraz do przechodzenia dekompresji. Treningi takie 
powinny być prowadzone ustawicznie a poziom 
wytrenowania stanowi parametr do oceny stopnia 
adaptacji do pracy w środowisku hiperbarycznym. Ocena 
aktualnego stopnia adaptacji do pracy w środowisku 
hiperbarycznym może być prowadzona właściwie jedynie 
według skali porządkowej61. Do oceny stanu 
wytrenowania zespołu nurkowego nie wystarczy wyciąg  
z aktualnie przebytych treningów, lecz prowadzący prace 
podwodne powinien trening ten planować i osobiście 
nadzorować. 

Powyższe formy treningu powinny być 
uzupełnione o adaptację do ekspozycji na zimno i szok 
termiczny. Trening ten tworzy warunki do bezpiecznego 
przechodzenia dekompresji poprzez wpływ na 
zmniejszenie zaburzeń homeostazy w skutek 
wychłodzenia. Trening można organizować na basenie  
z nieogrzaną wodą a później w wodach otwartych. Jako 
zasadę przyjmuje się niekorzystanie z ciepłej wody przed  

be carried out only in waters with high visibility and with 
faults occurring at great depths, as an element of diving or 
swimming in a bathyscaph. If this is not possible, it can be 
organised close to a technical infrastructure, such as an oil 
rig, using a multi-point underwater lighting set up to create 
an appropriate spatial exposure. Dangerous, but 
exploitable areas would be sites such as flooded quarries. 

Diving in a different environment should be 
preceded by adaptation. Such adaptation does not only 
mean adaptation when changing elevation, as before 
diving in alpine areas. There is also a need for adaptation 
when changes occur in meteorological64 or hydrological 
conditions65. 

DIET 

Divers need to observe the general calorific 
recommendations and supplements for people performing 
hard work. However, the diet should also take into account 
specific requirements. 

The centres of nucleation of the free gas phase 
growth can be inclusions from dietary supplements, 
dietary elements or medicines taken. Therefore, 
information on this subject cannot be ignored or 
trivialised. For example, there is a belief that fruit juices are 
a source of valuable vitamins and should be recommended 
for divers. In general, such a conviction is correct, also from 
the point of view of the desired hydration of the body. 
However, juices contain a significant amount of acids, 
which quickly reach the blood, potentially lowering the pH 
of the blood. The organism defends itself by using buffering 
effects that are potentially unfavourable from the point of 
view of decompression. The protective mechanism in the 
form of buffering the pH of blood is based on the processes 
of carbon dioxide emission, causing faster breathlessness 
or symptoms of wheezing. Similarly, a diet consisting of 
sour food may cause analogous effects. 

A diet rich in fats causes fats to also be present in 
the blood serum above physiological limits. It is well 
known that high cholesterol content in blood serum 
favours its accumulation in blood vessel walls, which 
increases the risk of arteriosclerosis.  

Plasma lipids are essential to facilitate the 
absorption of fat-soluble vitamins by acting as carriers of 
these vitamins. In relation to inert gases that are better 
soluble in fats, the lipids contained in blood may act as  
a carrier and/or storage medium. The gas storage function 
should change the character of the tissue from fast to 
slower.  

PERSONAL FACTORS 

Personal immunity or sensitivity to the effects of 
decompression may result from the natural presence of  
a free gas phase in the blood constituting a factor allowing 
for its growth during decompression. The free gas phase in 
the blood is formed mainly by the phenomenon of 
cavitation accompanying the beating of the heart66. The 
emission of cavitation free gas phase in the heart is largely 
dependent on the individual heart structure and especially 
the work of the valves. Experience in ultrasonography and 
the possibility of continuous performance of such tests still 
only gives the possibility of subjective evaluation of the 
influence of this factor on the safety of decompression, and 
therefore it cannot be generalised or normalised as yet. 
Personal resistance to strenuous decompression may be 
caused by increased perfusion of fat tissue through 
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wejściem do basenu i po zakończeniu treningu.  
W późniejszej fazie do basenu można wchodzić skokiem62. 
Stopniowo można dodawać trening nurkowy stosując 
różne warianty pływania z zatrzymanym oddechem. 
Można także dołączyć pływania z wykorzystaniem sprzętu 
podstawowego63 i nurkowego. Należy kontrolować 
poziom obciążenia treningiem odpowiednio go stopniując, 
początkowo nie stosując zbyt drastycznych elementów, 
przykładowo zezwalając na używanie ocieplaczy głowy 
czy wybranych części ciała. 

Treningi w komorze dekompresyjnej powinny 
być uzupełniane elementami treningu psychologicznej 
odporności na klaustrofobię. Oczywiście trening 
psychologiczny może być prowadzony dodatkowo  
w sposób wyizolowany, przykładowo w formie medytacji 
czy treningu antystresowego. Nie udaje się jednak 
oddzielić elementów treningu psychologicznego od 
treningu ogólnorozwojowego czy specjalistycznego 
treningu nurkowego. Trening psychologiczno-nurkowy 
powinien także zawierać elementy doprowadzające do 
fizjologicznego: przyśnięcia hipoksycznego, black-out’u 
tlenowego, zachłyśnięcia, głębokiego przejścia na 
przemianę beztlenową, obciążenia oddechowego itp. 
Trening taki można organizować na basenach pływackich 
lub nurkowych, także przy okazji normalnych treningów 
pływackich czy ogólnorozwojowych.  

Treningi orientacji przestrzennej uodpornienia 
na klaustrofobię mogą być prowadzone na 
specjalistycznych torach przeszkód. W naszych warunkach 
hydrologicznych trudno jest zorganizować trening 
adaptacyjny do agorafobii. Może on być prowadzony 
jedynie na wodach o dużej przeźroczystości  
i występujących uskokach na duże głębokości, jako 
element nurkowania lub pływania w batyskafie. Jeśli nie 
jest to możliwe, to można go organizować w pobliżu 
infrastruktury technicznej, jak platforma wiertnicza,  
z wykorzystaniem wielopunktowego oświetlenia 
podwodnego ustawionego tak, aby powstała odpowiednia 
ekspozycja przestrzenna. Niebezpiecznym, choć 
możliwym do wykorzystania rejonem są zalane 
kamieniołomy. 

Nurkowania w zmienionym środowisku powinna 
poprzedzać adaptacja. Nie chodzi tu tylko o adaptację przy 
zmianie wyniesienia, jak przed nurkowaniem  
w wysokogórskich rejonach. Konieczność adaptacji istniej 
także przy zmianach w zakresie adaptacji 
meteorologicznych64 czy hydrologicznych65. 

DIETA 

Nurków obejmują ogólne zalecenia kaloryczne  
i suplementacje dotyczące ludzi wykonujących pracę 
ciężką. Jednak dieta powinna uwzględniać także 
specyficzne wymagania. 

Ośrodkami zarodkowania narostu wolnej fazy 
gazowej mogą być wtrącenia pochodzące od suplementów 
diety, elementów diety czy zażywanych lekarstw. Dlatego 
informacje na ten temat nie mogą być pomijane czy 
bagatelizowane. Przykładowo, istnieje przekonanie, że 
soki owocowe są źródłem cennych witamin i powinny być 
wskazane dla nurków. W ogólności takie przekonanie jest 
słuszne, także z punktu widzenia pożądanej hydratacji 
organizmu. Jednak soki zawierają znaczna ilość kwasów, 
które szybko docierają do krwi obniżając potencjalnie 7% 
krwi. Organizm broni się stosując efekty buforowania, 
które są potencjalnie niekorzystne z punktu widzenia  

blood67. In this respect, differences are observed 
depending on gender and age. 

Stress hormones mainly affect the cardiovascular 
system, thus improving blood circulation. They also 
increase the secretion of glucose into the blood. Stress 
hormones cause the whole reaction of secretion of various 
other substances into the blood. They are potential sources 
of growth of the free gas phase. Although hyperactivity 
causing a rapid increase in perception is, in many cases,  
a positive behaviour, when diving it can lead to an 
increased risk. 

There is a strong conviction that individual 
immunity to the effects of decompression decreases with 
age. However, long studies of the occurrence of free gas 
phase in venous vessels show that the situation may be 
more complicated. A certain percentage of divers advanced 
in age, but still in good general physical condition and 
undergoing systematic hyperbaric training, do not show 
signs of DCS despite the presence of a significant amount 
of free gas phase in their blood68. Although this 
phenomenon is being observed, it is difficult to explain it 
on the basis of current physiological knowledge. The 
occurrence of these phenomena does not affect the general 
trend in age-related burdens, which make it necessary to 
moderate decompression regimes for older divers. 

GENDER 

The discussion on the gender impact on the safety 
of estimated decompression was triggered by publications 
on the risk of DCS in aviation. But after further analysis of 
the literature, it appears to the author, that noticeable 
differences exist in hypobaria, whereas in hyperbaria no 
such differences were observed, although studies were 
conducted on a substantial number of individuals 
[9,21,31]. 

However, there are a number of burdens 
associated with gender differences that have a significant 
impact on decompression safety. 

To date, few scientific studies have been carried 
out on the impact of gender on the risk of the DCS. This is 
because almost all scientific research is being conducted 
with a view to military and commercial applications. 
Currently not many women are active in these fields. 
Currently, the Polish Navy has started recruiting women 
for diving roles.  

If a woman can endure vigorous exercise during 
her menstruation, she should also be able to dive without 
major problems. If a woman alleviates her menstrual 
symptoms by taking painkillers, she should refrain from 
diving. Pre-menstrual stress69 may cause some women to 
have a tendency to reduced environmental tolerance or 
mental breakdowns. In general, the question whether  
a woman can dive during this time depends on how she 
feels. 

Many women dive in the first weeks of pregnancy 
when they are not yet aware of conception. During this 
time the foetus is particularly vulnerable to teratogenic 
factors70. The foetus should have an adequate level of 
oxygenation, neither too high nor too low. There is 
speculation that a free gas phase that does not cause 
problems in the mother71 may 'attack' the foetus or 
placenta by restricting blood flow and thus reducing the 
foetus' oxygenation. Part of the procedures for treating 
DCS consists of recompression and administering oxygen 
for breathing. Some people believe that high oxygen partial 



2020 Vol. 71 Issue 2 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

30 

dekompresji. Mechanizm zabezpieczający w postaci 
buforowania 7% krwi oparty jest o procesy emisji ditlenku 
węgla �,-, powodując szybszą zadyszkę czy objawy 
sapania. Podobnie dieta składająca się z kwaśnych potraw, 
może powodować podobne efekty. 

Dieta bogata w tłuszcze powoduje, że występują 
one w surowicy krwi ponad fizjologiczny limit. 
Powszechnie wiadomo, że wysoka zawartość cholesterolu  
w surowicy krwi sprzyja odkładaniu się go w ścianach 
naczyń krwionośnych, co zwiększa ryzyko miażdżycy 
tętnic.  

Lipidy w osoczu krwi są nieodzowne dla 
ułatwienia absorpcji witamin rozpuszczalnych  
w tłuszczach pełniąc rolę czynnika przenoszącego te 
witaminy. W stosunku do gazów obojętnych lepiej 
rozpuszczalnych w tłuszczach, lipidy zawarte we krwi 
mogą pełnić rolę ich przenośnika lub/i magazynu. Funkcja 
magazynowania gazów powinna spowodować zmianę 
charakteru tkanki z szybkiej na wolniejszą.  

CZYNNIKI OSOBNICZE 

Osobnicza odporność bądź wrażliwość na skutki 
dekompresji może wynikać z naturalnej obecności wolnej 
fazy gazowej w krwi stanowiącej formę zarodków do jej 
narostu w czasie dekompresji. Wolna faza gazowa we krwi 
powstaje głównie poprzez zjawisko kawitacji 
towarzyszące akcji serca66. Emisja kawitacyjnej wolnej 
fazy gazowej w sercu w dużej mierze zależy od 
indywidulanej budowy serca a szczególnie pracy 
zastawek. Doświadczenie w ultrasonografii i możliwości 
permanentnego wykonania takich badań daje jedynie 
możliwość subiektywnej oceny wpływu tego czynnika na 
bezpieczeństwo dekompresji i stąd nie może być jak dotąd 
generalizowana czy normalizowana. 

Osobnicza odporność na forsowną dekompresję 
może być powodowana zwiększoną perfuzją tkanki 
tłuszczowej przez krew67. W tym zakresie obserwuje się 
różnice w zależności od płci i wieku.  

Hormony stresu oddziałują głównie na układ 
krążenia, przez co poprawiają krążenie krwi. Powodują 
także zwiększenie wydzielania glukozy do krwi. Hormony 
stresu powodują całą reakcję wydzielania także różnych 
innych substancji do krwi. Wtrącenia te stanowią 
potencjalne zalążki narostu wolnej fazy gazowej. Choć 
nadpobudliwość powodująca szybkie podwyższenie 
percepcji jest w wielu przypadkach pozytywnym 
zachowaniem, to przy nurkowaniach może prowadzić do 
zwiększenia ryzyka. 

Istnieje silny pogląd, że odporność osobnicza na 
skutki dekompresji maleje z wiekiem. Jednak długie 
badania występowania wolnej fazy gazowej w naczyniach 
żylnych pokazują, że sytuacja może być bardziej 
skomplikowana. U pewnego odsetka nurków 
zaawansowanych wiekiem, lecz pozostających nadal  
w dobrej ogólnej kondycji fizycznej i poddawanych 
systematycznym treningom hiperbarycznym, nie 
obserwuje się objawów choroby dekompresyjnej ��� 
pomimo występowania znacznej ilości wolnej fazy 
gazowej we krwi68. Choć ten fenomen jest obserwowany, 
to trudno go wytłumaczyć na podstawie obecnej wiedzy 
fizjologicznej. Występowanie tych zjawisk nie wpływa na 
ogólną tendencję, związaną z nabywanymi z wiekiem 
obciążeniami, które powodują konieczność łagodzenia 
reżimów dekompresyjnych dla starszych nurków. 

pressure can be carcinogenic to the foetus72. 

CONCLUSIONS 

The material presented could not provide an in-
depth analysis of the academic literature. Although the 
literature on the safety of decompression is extensive, the 
reports tend to focus on individual cases without, as yet, 
making indisputable recommendations. Only very few of 
the authors present an analysis of the factors that interfere 
with the decompression process in the literature that is 
widely available [2].  

Most of the presented problems stem only from 
the so-called good diving practice, which was collected by 
the Polish Navy specialists. These practices were taught on 
specialist courses but, probably due to the lack of their 
development in a consolidated form, they gradually 
disappeared. They were briefly described here and should 
be taken into account in the obligatory analysis of the 
inherent risk of decompression, although their 
interpretation has not been undisputedly confirmed in  
a methodically correct and a complete scientific cognitive 
process73.  

The diving process is only part of the combat 
operation scenario, hence the safety of the dive translates 
directly into its effectiveness. Developing and checking 
some of the predicted dive operation scenarios makes 
deep sense when looking for the optimal way to plan  
a combat operation. 
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PŁEĆ 

Dyskusję na temat wpływu płci na 
bezpieczeństwo szacowanej dekompresji wywołały 
publikacje dotyczące zagrożenia chorobą dekompresyjną 
��� w awiacji. Po głębszej analizie piśmiennictwa wydaje 
się autorowi, że zauważalne różnice istnieją w hipobarii, 
natomiast w hiperbarii ich nie obserwowano, choć badania 
były prowadzone na znacznej liczbie osobników [9,21,31].  

Jednak istnieje szereg obciążeń związanych  
z różnicami międzypłciowymi, które mają istotny wpływ 
na bezpieczeństwo dekompresji. 

Do tej pory wykonano niewiele badań 
naukowych dotyczących wpływu płci na zagrożenie 
chorobą dekompresyjną ���. Stało się tak dlatego, że 
prawie wszystkie badania naukowe wykonuje się  
w kierunku zastosowań militarnych i komercyjnych. Na 
tych polach działa dotąd niewiele kobiet. Obecnie 
Marynarka Wojenna RP zaczęła rekrutować kobiety do 
służby nurkowej.  

Jeżeli kobieta może znosić energiczne ćwiczenia 
podczas menstruacji powinna być również w stanie 
nurkować bez większych problemów. Jeżeli kobieta 
łagodzi objawy menstruacji poprzez zastosowanie 
środków przeciwbólowych to powinna powstrzymać się 
od nurkowania. Stres przedmiesiączkowy69 �C� może 
powodować u części kobiet skłonności do zmniejszenia 
tolerancji środowiska czy załamań psychicznych. 
Generalnie, to czy kobieta może w tym czasie nurkować 
zależy od tego jak się czuje.  

Wiele kobiet nurkuje w pierwszych tygodniach 
ciąży, kiedy nie są jeszcze świadome poczęcia. W tym 
czasie płód jest szczególnie narażony na wpływy 
czynników teratogennych70. Płód powinien posiadać 
odpowiedni poziom dotlenienia, jednocześnie nie za duży 
i nie za mały. Istnieją spekulacje, że wolna faza gazowa 
która nie powoduje problemów u matki71, może 
„atakować” płód lub łożysko ograniczając przepływ krwi,  
a co za tym idzie zmniejszając dotlenienie płodu. Część 
procedur leczenia choroby dekompresyjnej ��� polega na 
rekompresji i podaniu do oddychania tlenu. Niektórzy 
uważają, że wysokie ciśnienie cząstkowe tlenu może być 
kancerogenne dla płodu72.  

PODSUMOWANIE 

W zaprezentowanym materiale nie można było 
przedstawić głębokiej analizy piśmiennictwa naukowego. 
Choć piśmiennictwo dotyczące bezpieczeństwa 
dekompresji jest obszerne, to doniesienia skupiają się 
raczej na opisie pojedynczych przypadków nie niosąc jak 
na razie bezspornych zaleceń. Jedynie nieliczni pokusili się 
o przedstawienie w udostępnianym szeroko 
piśmiennictwie analizy czynników zakłócających proces 
dekompresji [2].  

Większość przedstawionych problemów 
pochodzi jedynie z tzw. dobrej praktyki nurkowej, która 
była gromadzona przez specjalistów Marynarki Wojennej 
RP. Praktyki te przekazywane były na kursach 
specjalistycznych, lecz prawdopodobnie z powodu braku 
ich opracowania w postaci zwartej stopniowo zaniknęły. 
Zostały one tutaj pokrótce spisane i powinny być brane 
pod uwagę przy obowiązkowej analizie inherentnego 
ryzyka dekompresji, choć ich interpretacja nie została  
w bezsporny sposób potwierdzona w metodycznie 
poprawnym i kompletnym, naukowym procesie 
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poznawczym73.  
Proces nurkowania stanowi jedynie element 

scenariusza operacji bojowej, stąd bezpieczeństwo 
nurkowania przekłada się w sposób bezpośredni na 
efektywność tego scenariusza. Opracowanie i sprawdzenie 
niektórych przewidywanych scenariuszy operacji 
nurkowych ma głęboki sens przy poszukaniu optymalnego 
sposobu planowania bojowego. 
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1 nierozłącznie przynależnych, 
1 inseparably linked, 

2 resztkowego ryzyka, którego nie można już w danych warunkach zminimalizować, 
2 residual risk which can no longer be minimised under given conditions, 

3 ocenie stanu przedstawionej na podstawie badań i analiz, 
3 the assessment of the condition presented on the basis of studies and analyses, 

4 czynności mające na celu zbadanie odpowiedniości na założonym poziomie dokładności i precyzji, 
4 activities to test suitability at the assumed level of accuracy and precision,

5 najczęściej zbierane są one w formie opisu przypadku, zaś wnioski wynikające z analizy przypadku są wprowadzane jako pilotażowe zalecenia do 
stosowania lub możliwych do wykorzystania patentów składających się na dobrą praktykę nurkową, 
5they are most often collected in the form of a case study and the conclusions of the case study are introduced as pilot recommendations for the use or usable 
patents that make up the good diving practice,

6 wiedza jeszcze niewalidowana metodami i metodykami uznanymi za naukowe, 
6 knowledge not yet validated by methods and methodologies recognised as scientific,

7 lub wojskowym samolocie transportowym, 
7 or a military transport plane,

8 w odciętym przez wodę korytarzu może panować ciśnienie znacznie wyższe niż wynikałoby to jedynie z jego poziomu poniżej powierzchni morza, 
8 the pressure in the corridor cut off by the water can be much higher than would only be the result of it being below sea level, 

9 dekompresjometr zazwyczaj nie może uwzględnić rezydualnego ryzyka, 
9 the decompression meter typically cannot take into account the residual risk, 

10 najczęściej występuje uwaga o korzystaniu z systemu dekompresji na własną odpowiedzialność, 
10 the most common comment concerns the use of the decompression system being at one' s own risk, 

11 aby stwierdzenie to nie miało znaczenia pejoratywnego, można umiejętności te porównać z umiejętnościami szlifierzy diamentów, mistrzów kuchni itp., 
11 to avoid pejorative meaning, these skills can be compared to the skills of diamond polishers, master chefs, etc., 

12 mowa tu o zawodowych kosmonautach a nie ludziach będących jedynie turystami w przestrzeni kosmicznej, 
12 this refers to professional spacemen, not people who are merely space tourists, 

13 obecnie coraz częściej posiadanie instrukcji serwisowania wymaga zawiązania umowy franczyzy z producentem, 
13 at present it is becoming increasingly common that having servicing instructions requires a franchise agreement with the manufacturer, 

14 sprzeczności, 
14 discrepancy, 

15 są tacy, którzy uważają, że Jaroslav Hašek osiągnął taki cel opisując wszystkie możliwe sytuacje mogące zdarzyć się w wojsku w stosunkowo mało 
obszernym dziele pt. „Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej”, 
15 some believe that Jaroslav Hašek achieved such a goal by describing all the possible situations that could happen in the army in a relatively small work 
entitled "The good soldier Schweik",

16 stanowią one wyniki badań przeprowadzonych w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, 
16 they are the results of tests carried out under controlled laboratory conditions, 

17 maksymalnej wartości dopuszczalnych gradientu ciśnień, 
17 the maximum value of the permissible pressure gradient,

18 materializacja ryzyka rezydualnego, 
18 materialisation of residual risk, 

19 bez zmian ciśnienia całkowitego nurek nie mógłby opuścić środowiska hiperbarycznego, 
19 without changes in total pressure, the diver could not leave the hyperbaric environment, 

20 większość, nawet najprostszych nurkowań prowadzonych w warunkach rzeczywistych posiada bardziej złożony kształt dla profilu dekompresji, 
20 most of even the simplest dives conducted in real conditions have a more complex structure for the decompression profile, 

21 przykładowo: akcelerowanie dekompresji, terapia tlenowa, leczenie choroby dekompresyjnej itp., 
21 for example: decompression acceleration, oxygen therapy, treatment of decompression sickness, etc., 

22 umożliwia to ominięcie stosunkowo uciążliwej procedury produkcji prawidłowo skomponowanego Helioksu %&, dopuszczając stosunkowo szeroki zakres 
jego składu, 
22 this makes it possible to bypass the relatively cumbersome procedure for the production of correctly composed Heliox Hx, allowing a relatively wide range 
in terms of composition,

23 podobne zaburzenia występują u pływaków dystansowych i związane są z głębokimi, szybkimi wdechami powodującymi zapadanie się oskrzelików, 
23 similar disorders occur in distance swimmers and are associated with deep, rapid inhalations causing the collapse of the bronchiole,
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24 zatrzymanie w organizmie ditlenku węgla �,-, 
24 containment of carbon dioxide in the body,

25 aparat o obiegu oscylacyjnym, 
25 oscillatory circuit device,

26 ze względu na indukowanie się skórnych objawów choroby dekompresyjnej, może być także bezpośrednia wymiana gazowa pomiędzy atmosferą 
a tkankami poprzez skórę, 
25 owing to the induction of skin symptoms of decompression sickness, there may also be direct gas exchange between the atmosphere and tissues through 
the skin,

27 przykładowo przez hemoglobinę lub lipidy krwi, 
27 for example via haemoglobin or blood lipids,

28 fizycznie rozpuszczony gaz w osoczu krwi, 
28 physically dissolved gas in blood plasma,

29 Intrapulmonary Arteriovenous Anastomoses, 
29 IPAV ,

30 głębokość jest jednostką miary długości, choć w tym przypadku jest specyficzną jednostką ciśnienia, 
30 depth is the unit of measurement of length, although in this case it is a specific unit of pressure,

31 odniesienie do wody słodkiej jest jednoznaczne, odniesienie do głębokości wyrażonej w jednostkach głębokości wody morskiej jest niejednoznaczne, gdyż 
zależy od zasolenia akwenu. Dawniej, podawano na manometrze wartość odniesienia do gęstości wody, obecnie dla ujednolicenia jednostek miar przyjęto, 
że 10 ;%-, D. �. ≜ 100 ��� , 
31 the reference to fresh water is unambiguous, the reference to the depth expressed in units of sea water is ambiguous because it depends on the salinity of 
the body of water. In the past, a reference value to water density was given on the manometer; now, in order to standardise the units of measurement, it is 
assumed that 10 ;%-, F. �. ≜ 100 ���,

32 zawieszanie w wodzie niektórych minerałów, jak baryt znane jest jako proces tworzenia tzw. „wody ciężkiej”. Przykładowo, zawiesiny takie są 
wykorzystywane np. w przemyśle wiertniczym do wywieranie przeciwciśnienia na ściany otworu wiertniczego. Nazwa ta może być myląca gdyż także wodą 
ciężką nazywa się wodę deuterowaną. Tutaj chodzi o tworzenie trwałych zawiesin zwiększających gęstość wody. Nurkowanie na tej samej głębokości 
wyrażonej metrycznie w wodzie z zawiesinami jest ekspozycją na wyższe ciśnienie niż w czystej wodzie słodkiej, 
32 suspension in water of certain minerals, such as barite, is known as the process of producing so-called "heavy water". For example, such suspensions are 
used in the drilling industry to exert counter-pressure on the walls of a borehole. This name may be misleading, as heavy water is also called deuterated 
water. In this case, we are dealing with the development of permanent suspensions that increase the density of water. Diving at the same depth expressed 
metrically in water with suspended solids is an exposure to higher pressure compared to clear fresh water,

33 pneumatometr stosowany jest do pomiarów ciśnienia na głębokości (różni się on budową od urządzenia o tej samej nazwie używanego w medycynie do 
pomiarów podciśnienia wdechu i nadciśnienia wydechu) - jest to przewód którym podaje się gaz tak aby powoli, swobodnie wypływał na jego końcu do wody, 
jednocześnie mierząc ciśnienie panujące w przewodzie, 
33 pneumatometer is used to measure pressure at depth (it differs in design from the device of the same name used in medicine to measure the inhalation 
negative pressure and expiration overpressure) - it is a tube which is fed with gas so that it flows slowly and freely into the water at its end, at the same time 
measuring the pressure in the tube,

34 np. w zależności od pozycji nurka w toni wodnej, z punktu widzenia dekompresji w pozycji pionowej nurka, istniej istotna różnica głębokości pomiędzy 
stopami a głową; najczęściej przyjmuje się miejsce pomiaru głębokości w okolicy centroidy płucnej nurka, 
34 e.g. depending on the diver's position in the water, from the point of view of decompression in the diver's vertical position, there is a significant difference 
in depth between the feet and the head; the most common assumption is to measure the depth around the diver's lung centroid, 

35 dokładność metody oraz miejsce pomiaru może spowodować, że błąd dla zmierzonego ciśnienia może być porównywalny z rozstępem pomiędzy stacjami 
dekompresyjnymi, 
35 the accuracy of the method and the place of measurement may cause the error for the measured pressure to be comparable to the distance between the 
decompression stations, 

36 w samolotach rejsowych dopuszcza się do zmniejszenia ciśnienia w kabinie ze względów wytrzymałościowych – samoloty w ten sposób mogą być 
konstruowane na mniejsze zmiany ciśnienia, stąd ich konstrukcja może być lżejsza, 
36 in airliners, cabin pressure can be reduced for robustness reasons - this way the aircraft can be constructed for smaller pressure variations, hence their 
construction can be lighter,

37 zgodnie z powszechnie akceptowanymi wytycznymi, wewnątrz kabin samolotów pasażerskich ciśnienie musi być utrzymywane na poziomie nie niższym 
niż odpowiadające przebywaniu na wysokości 2438 ; �. 7. ;. (0,75 atm), 
37 in accordance with generally accepted guidelines, the pressure inside the cabin of passenger aircraft must be maintained at a level not lower than that 
corresponding to a stay of 2438 m above sea level (0.75 atm),

38 podobnie jak w sporcie, gdzie liczą się nie tylko indywidualne predyspozycje, ale taki sam wpływ ma trafienie z formą na zawody. Lecz spełnienie tych 
warunków nie gwarantuje sukcesu, gdyż brak odporności psychicznej podczas samych zawodów może zniwelować wpływ predyspozycji i wytrenowania, 
38 just like in sport, where not only individual predispositions count, but also fitness at the time of competition. However, meeting these conditions does not 
guarantee success, because the lack of mental resilience during the competition itself can reduce the importance of predisposition and training, 

39 kwas mlekowy obecny w mięśniach może prowokować efekty bólowe, 
39 lactic acid present in muscles can provoke aching effects, 

40 wiąże się to ze skokową zmianą temperatury, szczególnie gdy podczas transportu na powierzchnię dodatkowo zachodzi proces obniżania ciśnienia 
w dzwonie, 
40 it is connected with a gradual change of temperature, especially when during transport to the surface an additional process of lowering the pressure in the 
bell takes place,

41 w tym przypadku lekkie objawy skórne potęgowane są przez zjawiska kontrdyfuzji [18], 
41 in this case, slight skin symptoms are aggravated by the phenomena of counter-diffusion [18], 

42 podczas nurkowania saturowanego dzwon z reguły nie spełnia roli cieplnego habitatu, stąd nawet podczas przebywania w dzwonie nurkowie korzystają  
z aktywnych środków ochrony cieplnej, 
42 during a saturation dive, the bell usually does not function as a thermal habitat, therefore, even while in the bell, the divers use active thermal protection 
measures, 

43 przykładowo, przy rąbaniu drewna na opał na mrozie, 
43 for example, when chopping wood for firewood in freezing conditions,
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44 w niektórych regionach nurkowie działań specjalnych nadal preferują skafandry typu mokrego, które są wyposażone w systemy Velcro umożliwiające 
mocowanie płatów rozpiętego skafandra; umożliwia to częściowe rozpięcie pianki pod wodą i takie jej klarowanie, aby nie zwiększała oporów pływania, 
44 in some regions, special operations divers still prefer wetsuits, which are equipped with Velcro systems for attaching the straps of an unbuttoned suit; this 
allows for partial unbuttoning of the wetsuit underwater and clarifying it in such a way that it does not increase swimming resistance, 

45 powszechnie uważa się, że po 12 H�IJ efekt przesycenia jest niezauważalny nawet po nurkowaniach głębokowodnych, 
45 it is widely believed that after 12 hours the effect of saturation is unnoticeable even after deep water diving, 

46 obecnie takie pomiary najczęściej nie przedstawiają większych trudności, 
46 at present, such measurements usually do not present major difficulties,

47 nie da się precyzyjnie zdefiniować znaczenia przesłanki związanej ze zwiększeniem zagrożenia chorobą dekompresyjną ��� przy nurkowaniach seryjnych, 
gdyż czasami bezpieczny odstęp pomiędzy nurkowaniami będzie wynosił 12 ℎ a w innym przypadku 2 I�<, raz będzie dotyczył drugiego nurkowania  
a w innym przypadku późniejszych, 
47 it is not possible to precisely define the significance of the premise related to the increased risk of decompression sickness for serial dives, because 
sometimes the safe interval between dives will be 12 h, and in another case 2 days, one will apply to the second dive and in another case to the subsequent 
dives, 

48 maksymalna ilość tlenu, jaką jest w stanie pobrać organizm podczas intensywnego wysiłku, 
48 the maximum amount of oxygen that the body is able to uptake during intensive effort, 

49 łac. foramen ovale, 
49 from Latin,

50 aktualna sytuacja zdrowotna rodziny, kondycja finansowa, ostatnie niepowodzenia itp., 
50 for example health issues within the family unit, financial situation, recent setbacks, etc., 

51 zapadanie się ich klatki piersiowej wraz z głębokością nie powoduje uszkodzeń mechanicznych organizmu, 
51 the collapse of their chest with depth does not cause mechanical damage to the body,

52 oczywiście stosuje się lekkie komponenty czynnika oddechowego, lecz z reguły do nurkowania na znaczne głębokości, więc i tak istnieje zwiększenie jego 
gęstości w stosunku do powietrza atmosferycznego; także w warunkach normobarycznych firma �/äHL/ postulowała zastosowanie lekkich komponentów 
czynnika oddechowego do napełniania oddechowych aparatów pożarniczych [33], 
52 of course, lightweight breathing medium components are used, but usually for diving at considerable depths, hence there is an increase in its density 
compared to atmospheric air; even under normal conditions, the Dräger company has also advocated the use of a lightweight breathing medium components 
for filling fire-fighting breathing apparatuses [33], 

53 adoptowanie istniejącego systemu dekompresji jest możliwe, lecz powinno być walidowane, 
53 the adoption of an existing decompression system is possible but should be validated,

54 ok. 20 ���, 
54 ca. 20 ���,

55 możliwe mogą być także poważniejsze objawy w postaci boleści stawów, zazwyczaj w dekompresji po saturacji na skutek złego ułożenia ciała podczas 
snu, dlatego nie zaleca się prowadzenia dekompresji w czasie pory nocnej zaś w dzień nie zezwala się nurkom na sen, 
55 more serious symptoms in the form of joint pain may also be possible, usually in decompression after saturation due to a bad body position during sleep, 
therefore decompression during the night time is not recommended and divers are not allowed to sleep during the daytime,

56 podobne do efektów duszenia powodowanych przez niektóre węże duszące swe ofiary, 
56 similar to the suffocation effects caused by some snakes strangling their victims, 

57 dobrą praktyką jest odpytywanie nurka dające nie tylko kontrolę nad jego poczynaniami, lecz także dające mu czas na adiustowanie sprzętu i wyposażenia 
oraz przemyślenie aktualne sytuacji, 
57 it is good practice to ask the diver questions, as it not only gives him/her control over their actions, but also gives the diver time to adjust their gear and 
equipment and to reflect on the current situation,

58 ułatwienie jednego procesu i jednoczesne utrudnienie drugiego 
58 facilitating one process and at the same time making the other difficult, 

59 rozumianej tutaj, jako aktualny stan fizjologiczny organizmu podlegający zmianom pod wpływem czynników środowiska zewnętrznego, 
59 understood here as the current physiological state of the organism undergoing changes under the influence of external environmental factors, 

60 np. wykonanie zanurzenia na kilka metrów z zatrzymanym oddechem z deską pływacką przy wspomaganiu płetwami lub bez, czy pływanie dystansowe 
na małej głębokości w płetwach, z zatrzymanym oddechem, i z deską pływacką, 
60 e.g. immersion to a few meters with or without a swimming board and with or without support of the diver’s fins, or distance swimming at a shallow depth 
whilst wearing fins, with or without breath holding and with a swimming board,

61 skala pozwala ustalić kolejność, jednak nie da się w sensowny sposób określić różnicy między dwiema wartościami, 
61 of course, adequate provision should be made to deal with incidents such as cardiac arrest, 

62 należy oczywiście stosować odpowiednie zabezpieczenie na wypadek ustania akcji serca, 
62 diving in a different climate or meteorological conditions, 

63 maska, płetwy, fajka nurkowa, 
63 differences in the occurrence of thermocline, tides or diving in flowing water, 

64 nurkowania w innym klimacie lub warunkach meteorologicznych, 
64 also between muscles, tendons, in tendon sheaths or periarticular areas,

65 różnice w występowaniu termokliny, występowaniu pływów czy nurkowania w nurcie płynącej wody, 
65 as in marine mammals, humans may also have fat tissue that is well perfused through blood, 

66 także pomiędzy mięśniami, ścięgnami, w pochewkach ścięgnistych czy okolicach okołostawowych, 
66 despite an extremely high build-up of free gas phase in their blood, they do not show signs of DCS which would have occurred with a high probability when 
they were younger, 
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67 podobnie jak u ssaków morskich także u ludzi może występować tkanka tłuszczowa dobrze perfundowana przez krew, 
67 as in marine mammals, also humans may have fatty tissue that is well perfused with blood, 

68 pomimo ekstremalnie dużego narostu wolnej fazy gazowej we krwi nie występują u nich objawy choroby dekompresyjnej ���, które wystąpiłyby z dużym 
prawdopodobieństwem, gdy byli młodsi, 
68 despite the extremely large accumulation of free gas in the blood, they do not have symptoms of DCS decompression sickness that would have occurred 
with a high probability when they were younger, 

69 Premenstrual Syndrome, 
69 Premenstrual Syndrome, 

70 czynniki pochodzące ze środowiska zewnętrznego, działające na organizm w okresie jego rozwoju wewnątrz łonowego, 
70 factors from the external environment that affect the organism during its development inside the womb,

71 główne naczynia krwionośne są większe u matki niż u zarodka, 
71 the main blood vessels are larger in the mother than in the embryo,

72 szczególnie łatwo może zostać uszkodzony narząd wzroku co pokazują obserwacje prowadzone w inkubatorach dla niemowląt [32], 
72 the organ of vision can be particularly easily damaged, as shown by observations made in infant incubators [32], 

73 interpretacja przytoczonych tutaj przykładów ma jednak oparcie w aktualnej wiedzy, 
73 however, the interpretation of the examples quoted here is based on current knowledge.
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The research undertaken was a continuation of previous studies relating to professional divers. The bioelectrical activity of the brain with an electronic 
electroencephalograph (EEG) was studied in a group of 89 instructors for amateur diving between 21 and 50 years of age. Pathological patterns were found 
in 15.7% of the subjects. In comparison with professional divers, the disturbances were significantly less frequent, but considerably more frequent in 
comparison with the control group. There was no relationship between the occurrence of the disorders in relation to the age of the examined person, however, 
the occurrence of the disorders was more frequent in persons with the least experience. Moreover, a correlation was found in one age group between 
abnormalities of EEG recording and the occurrence of sterile bone necrosis. 
Keywords: amateur diving, EEG, sterile bone necrosis. 

Przeprowadzone badania były kontynuacją wcześniejszych, dotyczących nurków zawodowych. Zbadano aktywność bioelektryczna mózgu za pomocą 
elektroencefalografu (EEG) u grupy 89 instruktorów nurkowania amatorskiego w wieku 21 – 50 lat. Stwierdzono u 15.7% badanych cechy patologicznego 
zapisu. W porównaniu z nurkami zawodowymi zaburzenia występowały istotnie rzadziej, natomiast w porównaniu z grupą kontrolną znamiennie częściej. Nie 
stwierdzono zależności występowania zaburzeń w odniesieniu do wieku badanego, natomiast widoczne było częstsze występowanie zaburzeń u osób 
z najkrótszym stażem. Stwierdzono także istnienie korelacji w jednej grupie wiekowej pomiędzy zaburzeniami zapisu EEG z występowaniem jałowej martwicy 
kości. 
Słowa kluczowe: nurkownie amatorskie, EEG, jałowa martwica kości.

Проведенное исследование является продолжением предыдущих, касающихся профессиональных дайверов. Биоэлектрическую активность мозга 
исследовали с помощью электроэнцефалографа (ЭЭГ) в группе из 89 инструкторов-любителей в возрасте 21-50 лет. Свойства 
патологоанатомического характера выявлены у 15,7% обследованных. По сравнению с профессиональными дайверами нарушения были 
значительно реже, а по сравнению с контрольной группой - значительно чаще. Не было корреляции между возникновением расстройств по 
отношению к возрасту исследуемых, но расстройства чаще встречались у людей с самым коротким опытом. Также наблюдалась корреляция 
в одной возрастной группе между аномалиями ЭЭГ и возникновением асептического остеонекроза. 
Ключевые слова: любительские погружения, ЭЭГ, асептический некроз кости. 

Diese Untersuchung war die Fortsetzung einer früheren Studie über Berufstaucher. Die bioelektrische Aktivität des Gehirns wurde mittels 
Elektroenzephalographie (EEG) bei einer Gruppe von 89 Amateur-Tauchlehrern im Alter von 21-50 Jahren untersucht. Pathologische Merkmale wurden bei 
15,7 % der Probanden nachgewiesen. Im Vergleich zu Berufstauchern waren die Auffälligkeiten signifikant seltener, im Vergleich zur Kontrollgruppe dagegen 
signifikant häufiger. Es wurde keine Korrelation zwischen dem Auftreten von Anomalien und dem Alter gefunden, das Auftreten von Anomalien war jedoch 
bei Personen mit der kürzesten Tauchpraxis häufiger. Außerdem gab es in einer Altersgruppe eine Korrelation zwischen EEG-Anomalien und dem Auftreten 
von sterilen Knochennekrosen. 
Schlüsselwörter: Amateurtauchen, EEG, sterile Knochennekrosen. 

El presente estudio supuso una continuación de los anteriores sobre buceadores profesionales. Se estudió la actividad bioeléctrica del cerebro mediante 
electroencefalografía (EEG) en un grupo de 89 instructores de buceo aficionado de entre 21 y 50 años. Se encontraron rasgos patológicos en el 15,7% de 
los sujetos. En comparación con los buceadores profesionales, las anomalías fueron significativamente menos frecuentes, mientras que, en comparación 
con el grupo de control, fueron significativamente más frecuentes. No se encontró ninguna correlación entre la incidencia de las anomalías y la edad, aunque 
la incidencia de las anomalías fue más frecuente en personas con menos experiencia. También se comprobó una correlación en un grupo de edad entre las 
anomalías del EEG y la aparición de necrosis ósea estéril. 
Palabras clave: buceo amateur, EEG, necrosis ósea aséptica. 
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Przeprowadzono badanie elektroencefalo-

graficzne (EEG) w grupie 89 płetwonurków – instruktorów 
nurkowania swobodnego, których wiek wahał się  

w granicach od 21 do 50 lat, a staż jako instruktora 

nurkowania od 1 do 21 lat. Badania przeprowadzono za 

pomocą 8-kanałowego aparatu EEC produkcji NRD, 

względnie podobnego firmy holenderskiej Van Gogh, przy 

zastosowaniu odprowadzeni podłużnych i poprzecznych 

zgodnie z międzynarodowym systemem 10/20 oraz  

3-minutową hiperwentylacją jako metodą prowokacji. 

Otrzymane wyniki badań EEG podzielono na prawidłowe, 

z pogranicza normy oraz patologiczne i porównano je  

z danymi wcześniej uzyskanymi podczas badań grupy 150 

nurków zawodowych, oraz grupy kontrolnej, składającej 

się z 50 osób zdrowych, wiekowo odpowiadających grupie 

badanej [3]. 

Na podstawie otrzymanych wyników badań EEG 

stwierdzono, że 70 (78,7%) płetwonurków wykazuje zapis 

w granicach normy, 5 (5,6%) – zapis na pograniczu normy, 

a u 14 (15,7%) osobników wykryto zapisy patologiczne, 

jednakże o niewielkim natężeniu. 

Nieprawidłowe zapisy charakteryzują się przede 

wszystkim rozsianymi falami wolnymi theta  

o częstotliwości 5-7 herców i napięciu do 50 mikrowoltów. 

W części zapisów, zlokalizowanych w okolicach 

skroniowych, w odosobnionych przypadkach występują 

również pojedyncze fale ostre. Hiperwentylacja wykazuje 

u 3 osobników tendencję do wyładowań niewielkich 

grupek fal dysrytmicznych. Dotyczy to osobników 

młodych – dwudziestoletnich. Zmiany nieprawidłowe  
w zapisach EEg u osobników młodych, klinicznie 

zdrowych, mogą być związane z opóźnionym procesem 

dojrzewania czynności bioelektrycznej mózgu lub też  

z konstytucjonalnie uwarunkowaną zaburzoną 

bioelektrogenezą [5]. Mogą one być z drugiej strony 

przejściowym zaburzeniem czynnościowym lub trwałą 

zmianą po przebytym urazie ośrodkowego układu 

nerwowego, bądź też istniejącym przedklinicznym 

objawem aktualnego schorzenia tegoż układu. W naszych 

przypadkach raczej mamy do czynienia z objawami 

elektroencefalograficznymi opóźnionego dojrzewania 

bioelektrycznego. 

Uzyskane dane porównano z wynikami badań 

EEG przeprowadzonych wcześniej w grupie nurków 

zawodowych i w grupie kontrolnej, co ilustruje tabela 1. 

An electroencephalographic examination (EEG) 

was carried out on a group of 89 amateur-diving 
instructors, whose age ranged from 21 to 50 years old, and 

who had been diving instructors for between  1 to 21 years. 

The research was carried out using an 8-channel EEG 

apparatus manufactured by the GDR, or a similar device 

manufactured by the Dutch company Van Gogh, using 

longitudinal and transverse montages according to the 

international 10/20 system and 3-minute 

hyperventilation as a provocation method. The obtained 

results of the EEG were divided into correct, borderline 

and pathological norms and compared with the data 

previously obtained during the study of a group of 150 

professional divers, and a control group consisting of 50 

healthy, age-appropriate individuals [3]. 

On the basis of the results of the EEG 

examination, it was found that 70 (78.7%) scuba divers 

had results falling within the norm, 5 (5.6%) – had results 

on the borderline of the norm, and in 14 (15.7%) 

individuals, pathological records were detected, however 

of low intensity. 

Incorrect recordings are mainly characterised by 

dispersed free theta waves of 5-7 hertz frequency and 

voltage up to 50 microvolts. In some recordings, located in 

the temporal region, in isolated cases single sharp waves 

occur. In 3 individuals hyperventilation shows a tendency 

to discharge small groups of dysrhythmic waves. This 

applies to young individuals – 20 years old. Abnormal EEG 

recordings in clinically healthy juveniles may be associated 

with delayed maturation of brain bioelectrical activity or 
with constitutionally conditioned impaired 

bioelectrogenesis [5]. They may, on the other hand, be  

a temporary functional disorder or a permanent lesion 

following a trauma to the central nervous system, or a pre-

existing preclinical symptom of a current condition of that 

system. In our cases, we are rather dealing with 

electroencephalographic symptoms of delayed bioelectric 

maturation. 

The data obtained were compared with the 

results of EEG studies previously carried out in the group 

of professional divers and in the control group, as shown 

in Table 1. 

Tab. 1 

Results of EEG studies in particular groups. 

Wyniki badań EEG w poszczególnych grupach. 

EEG 

groups 

Norm Borderline Pathology Total 

n % n % n % n % 

Divers 85 57.0 5 3.0 60 40.0 150 100.0 

Scuba 

divers 

70 78.7 5 5.6 14 15.7 89 100.0 

Control 43 86.0 2 4.0 5 10.0 50 100.0 

Wynika z niej , że w grupie nurków zawodowych 

spotykamy się znacznie częściej z nieprawidłowymi 

zmianami w zapisach EEG, a mianowicie w 40% 

przypadków, zaś zapisów z pogranicza normy mamy 3% 

przypadków. Grupa kontrolna wykazuje odpowiednio 
10% i 4% zmian. Zgodnie z piśmiennictwem [2,4], 

przyjmuje się, że w populacji ludzi zdrowych 5 – 20% 

osobników wykazuje niewielkie zmiany nieprawidłowe  

It shows that in the group of professional divers, 

irregular changes in EEG records are much more frequent, 

namely in 40% of cases, while records that border on the 

norm occur in 3% of cases. The control group shows 10% 

and 4% of changes respectively. In accordance with the 
literature [2,4], it is assumed that in a population of healthy 

individuals, 5 - 20% of the subjects show minor abnormal 

changes in EEG records, which can still be regarded as  
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w zapisach EEG, co można jeszcze uznać za szeroko pojętą 

normę elektroencefalograficzną. Przedstawiona tu tabela 

dowodzi, że wyniki badań EEG płetwonurków oraz grupy 

kontrolnej mieszczą się w pełni w tych granicach normy, 

natomiast wyniki badań EEG grupy nurków zawodowych 

znacznie ją przekraczają. Ten stan rzeczy można by wiązać 

przyczynowo z odmiennym stopniem działania wysokich 

ciśnień, różnym zarówno co do wielkości, jak i czasu 

działania w grupie nurków i płetwonurków [1]. Nie 
stwierdza się żadnej zależności między zmianami 

nieprawidłowymi w zapisach EEG płetwonurków a ich 

wiekiem, co wynika z tabeli 2. Natomiast można się 

dopatrzeć pewnej tendencji zależności powyższych zmian 

ze stażem w nurkowaniu, na co wskazuje tabela 3. 

a broadly defined electroencephalographic standard. The 

table presented here shows that the results of the diver's 

and control group's EEGs are within these limits, while the 

results of the professional divers' group's EEGs are well 

above the norm. This state of affairs could be linked to the 

different degree of high-pressure effects, different both in 

size and in duration in the group of divers and scuba divers 

[1]. There is no correlation between incorrect changes in 

divers' EEGs and their age, as shown in Table 2. However, 
there is a certain tendency for these changes to correlate 

with diving experience, as illustrated in Table 3. 

Tab. 2 

Results of EEG examinations of scuba divers in relation to age (in years). 

Wyniki badań EEG płetwonurków w zależności od wieku (w latach). 

Age 

EEG 

21-30 31-40 41-50 

n % n % n % 

Norm 20 69.0 33 80.0 17 90.0 

Borderline 1 3.0 3 8.0 1 5.0 

Pathology 8 28.0 5 12.0 1 5.0 

Total 29 100.0 41 100.0 19 100.0 

Tab. 3 

Results of EEG examinations of scuba divers in relations to diving experience (in years). 

Wyniki badań EEG płetwonurków w zależności od stażu w nurkowaniu (w latach). 

Seniority 

EEG 

0-1 2-5 6-10 11 

n % n % n % n % 

Norm 2 29.0 15 83.0 31 84.0 22 82.0 

Borderline - - - - 3 8.0 2 7.0 

Pathology 5 71.0 3 17.0 3 8.0 3 11.0 

Total 7 100.0 18 100.0 37 100.0 27 100.0 

Należy tu jednak uwzględnić zastrzeżenie, że 

zmiany EEG ujawnione do 1 roku stażu (71%) dotyczą 

ludzi młodych i mogą być objawem wspomnianego już 

wyżej opóźnionego dojrzewania bioelektrycznego mózgu. 

Znaczna część nurków zawodowych z przedstawionej tu 

grupy porównawczej, wykazująca zmiany nieprawidłowe 
w zapisach EEG, przechodziła mniej lub bardziej nasilone 

objawy choroby dekompresyjnej. Wśród płetwonurków 

tylko 3 osobników podało przejście lekkich objawów 

choroby dekompresyjnej, z tego tylko jeden z nich wykazał 

zmiany nieprawidłowe w zapisie EEG. 

Mając dodatkowo do dyspozycji wyniki 

radiologicznych badań kości w grupie płetwonurków, 

podjęto próbę korelacji zmian kostnych-dysbarycznych  

o typie dyskretnej, względnie umiarkowanie wyraźniej 

martwicy aseptycznej ze zmianami stwierdzonymi 

badaniem EEG. 

Wśród 19 osobników ze zmianami 

patologicznymi lub z pogranicza w zapisie EEG,  

u 5 osobników (26%) stwierdzono współistnienie 

dysbarycznej martwicy kostnej. Są to osobnicy przeważnie 

trzydziestoletni o średnio 5-letnim stażu w nurkowaniu. 

Można by więc w tych pięciu przypadkach sugerować 

istnienie wspólnego czynnika patogenetycznego, jakim 

jest wpływ hiperbarii na ustrój, z wytworzeniem 

przewlekłych zmian kostnych i w tym przypadku 

neurologicznych (bioelektrycznych) mózgu. 

However, it is important to take into account the 

stipulation that the changes in the EEG revealed in subjects 

with up to one year of training (71%) concern young 

people and may be a symptom of the already mentioned 

delayed maturation of the bioelectric brain. A significant 

proportion of professional divers from the comparative 
group presented here, with abnormal changes in EEG 

records, have experienced more or less severe symptoms 

of decompression sickness. Among scuba divers, only  

3 individuals reported experiencing mild symptoms of 

decompression sickness, of whom only one presented 

abnormal changes in the EEG records. 

In addition to the results of radiological 

examinations of bones in the group of scuba divers, an 

attempt was made to correlate discrete, or moderately 

more pronounced, aseptic necrosis bone lesions with those 

found in the EEG study. 

Among 19 individuals with pathological or 

borderline lesions in the EEG record, 5 individuals (26%) 

were diagnosed as having dysbaric bone necrosis. These 

are mostly thirty-year-old individuals with an average of  

5 years of diving experience. Therefore, in these five cases, 

the existence of a common pathogenetic factor may be 

suggested, i.e. the effect of hyperbaria on the body, with the 

production of chronic bone lesions and, in this case, 

neurological (bioelectrical) brain lesions. 

However, in general, our EEG results do not seem 
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Jednakże ogólnie biorąc nasze wyniki badań EEG 

nie wydaje się wskazywać, by nurkowanie swobodne 

miało trwały ujemny wpływ na czynność bioelektryczną 

mózgu i by doprowadzało do utrwalonych zmian 

neurologicznych w obecnych warunkach nurkowania. Nie 

wyklucza to jednak ujemnego działania hiperbarii  

w przypadkach indywidualnych szczególnie u osób 

bardziej predysponowanych, nie zawsze 

przestrzegających odpowiednich zasad bezpieczeństwa 
nurkowania. 

to indicate that amateur diving has a lasting negative effect 

on brain bioelectrical activity and that it leads to 

permanent neurological changes under current diving 

conditions. This does not, however, preclude the negative 

effects of hyperbaria in individual cases, particularly in the 

more predisposed individuals, who do not always follow 

the relevant diving safety rules. 
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CEREBRAL GAS EMBOLISM IN THE COURSE OF MILDLY SYMPTOMATIC PULMONARY BAROTRAUMA 

IN A SCUBA DIVER

ZATORY GAZOWE MÓZGU W PRZEBIEGU SKĄPOOBJAWOWEGO URAZU CIŚNIENIOWEGO PŁUC 

I PŁETWONURKA

Brunon Kierznikowicz, Stefan Teresiński 

Institute of Maritime and Tropical Medicine of the Military Medical Academy, Gdynia, Poland 
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wojskowej Akademii Medycznej w Gdyni 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The paper presents a case of pulmonary barotrauma in a scuba diver. Swallowing water and respiratory arrest during the ascent caused the trauma. 
Symptoms from the respiratory system (including the Behnke's symptom) appeared several minutes after the completion of the dive and were not severe. 
However, symptoms from the peripheral nervous system, which appeared later, increased rapidly until the seizure episode and loss of consciousness.  
Hyperbaric treatment was applied in a decompression chamber on board the ship from which the dive was conducted. The treatment resulted in complete 
remission of symptoms without any consequences. 
Keywords: diving, pulmonary barotrauma, case, cerebral embolism. 

W pracy przedstawiono przypadek urazu ciśnieniowego płuc u płetwonurka. Do urazu doszło na skutek zachłyśnięcia się wodą i zatrzymania oddechu 
podczas wynurzania. Objawy ze strony układu oddechowego (w tym objaw Behnkego) pojawiły się po kilkunastu minutach od zakończenia nurkowania i nie 
były nasilone. Natomiast objawy ze strony OUN które pojawiły się później narastały bardzo szybko aż do epizodu drgawkowego i utraty przytomności.  
Zastosowano leczenie hiperbaryczne w komorze dekompresyjnej na pokładzie okrętu z którego prowadzono nurkowanie. Leczenie zakończyło się całkowitym 
ustąpieniem objawów bez pozostawienia jakichkolwiek następstw. 
Słowa kluczowe: nurkowanie, uraz ciśnieniowy płuc, przypadek, zatory mózgowe. 

В статье представлен случай баротравмы легких у дайвера. Травма произошла в результате захлебывания водой и остановки дыхания во время 
подъема. Респираторные симптомы (включая симптом Бенке) появились через несколько минут после окончания погружения и не были 
серьезными. С другой стороны, симптомы со стороны ЦНС, появившиеся позже, очень быстро усилились вплоть до приступа и потери сознания. 
Гипербарическое лечение проводилась в декомпрессионной камере на палубе водолазного судна. Лечение завершилось полным купированием 
симптомов без каких-либо последствий. 
Ключевые слова: дайвинг, баротравма легкого, стечение обстоятельств, эмболия головного мозга. 

In diesem Beitrag wird ein Fall von Lungendruckverletzung bei einem Taucher vorgestellt. Die Verletzung wurde durch Wasserschlucken und Atemanhalten 
während des Aufstiegs verursacht. Respiratorische Symptome (einschließlich Behnke-Zeichen) traten einige Minuten nach dem Tauchgang auf, waren aber 
nicht schwerwiegend. Die später auftretenden ZNS-Symptome nahmen jedoch schnell zu, bis es zu einem krampfartigen Anfall und Bewusstseinsverlust 
kam. Die hyperbare Behandlung wurde in einer Dekompressionskammer an Bord des Schiffes verabreicht, von dem aus der Tauchgang durchgeführt wurde. 
Die Behandlung führte zu einem vollständigen Abklingen der Symptome, ohne dass es zu Folgeerscheinungen kam. 
Schlüsselwörter: Tauchen, Lungendruckverletzung, Unfall, Zerebralembolie. 

Este artículo presenta un caso de lesión por presión pulmonar en un submarinista. La lesión se produjo como consecuencia de un atragantamiento con el 
agua y de dejar de respirar durante el ascenso. Los síntomas respiratorios (incluyendo el síntoma de Behnke) aparecieron tras varios tras la inmersión y no 
fueron intensos. Sin embargo, los síntomas del SNC que aparecieron más tarde, aumentaron muy rápidamente hasta provocar un episodio de convulsiones 
y la pérdida de conciencia. El tratamiento hiperbárico se administró en una cámara de descompresión a bordo del barco desde el que se realizó la inmersión. 
El tratamiento finalizó con la resolución completa de los síntomas sin dejar secuelas. 
Palabras clave: submarinismo, lesión por presión pulmonar, caso, embolia cerebral. 
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WSTĘP 

Uraz ciśnieniowy płuc u płetwonurków jest 

następstwem nagłego wzrostu ciśnienia w drogach 

oddechowych, przekraczającego fizjologiczną 

wytrzymałość miąższu płucnego [1,5,6,7,8,9,10]. 

Krwotok płucny (z ust) lub odpluwanie 

spienionej krwistej wydzieliny, duszności, ataki kaszlu są 

pewnymi objawami dokonanego urazu ciśnieniowego. 

Niekiedy jednak objawy te mogą być skąpo wyrażone. 

Krew w plwocinie może być tylko śladowa, a kaszel 

sporadyczny, zwłaszcza po zaciągnięciu się dymem 

papierosa (objaw Behnkego). 

Taki stan może sprawiać poważne trudności 

diagnostyczne i być zbagatelizowany przez 

niedoświadczonego płetwonurka, a nawet niedostatecznie 

przeszkolonego lekarza. Przy ustaleniu oceny stanu 

zdrowia płetwonurka należy dokładnie rozważyć dane  

z wywiadu, dotyczące przebiegu nurkowania. Tzw. 

„przymusowe wyjście na powierzchnię”, nawet gdy  
w pierwszym okresie po wypłynięciu płetwonurek nie 

zgłasza skarg, powinno zaostrzyć czujność lekarza 

zabezpieczającego nurkowanie. Przedstawiony przez nas 

przypadek jest tego potwierdzeniem. 

OPIS PRZYPADKU 

Płetwonurek wojskowy, lat 21, miał zadanie 

zanurzenia się na głębokość 25 metrów. W czasie 

schodzenia pod wodę, na głębokości około 12 metrów 

wystąpiły trudności w wyrównywaniu ciśnienia w uszach. 

W trakcie intensywnego wykonywania przedmuchu 

trąbek słuchowych zgubił maskę, co skłoniło go do 

wynurzenia się na powierzchnię. Wypływając zaaspirował 

on przez nos wodę i zakrztusił się, co doprowadziło do 

chwilowego wstrzymania oddechu. Bezpośrednio po 

wyjściu na pokład okrętu nie zgłaszał żadnych 

dolegliwości. Po 10 minutach od wynurzenia się zapalił 
papierosa. W trakcie zaciągania się dymem papierosowym 

wystąpił kaszel zakończony odksztuszaniem plwociny 

śladowo podbarwionej krwią. W związku z tym zgłosił się 

do zabezpieczającego nurkowanie lekarza, skarżąc się na 

bóle w klatce piersiowej, głównie za mostkiem. W krótkim 

czasie nastąpił także silny ból i zawroty głowy, ogólne 

osłabienie, duszność oraz mrowienie i drętwienie kończyn 

górnych i dolnych. 

W trakcie badania stwierdzono przyspieszenie 

oddechu i tętna (112/min). Ciśnienie tętnicze początkowo 

wynosiło 110/75, w ciągu kilku minut spadło do 90/60 

mm Hg. Wystąpił niepokój psychiczny i ruchowy. 

Poszkodowanemu podano do oddychania czysty tlen przez 

maskę. Duszność początkowo zmniejszyła się, jednak po 

kilkuminutowym oddychaniu tlenem wystąpił atak 

drgawek toniczno-klonicznych zakończony utratą 

przytomności ze zwiotczeniem mięśniowym. W tym stanie 

natychmiast przeniesiono płetwonurka do komory 

dekompresyjnej na pokładzie okrętu. W stadium sprężania 

w komorze przy nadciśnieniu około 1,5 ata płetwonurek 

odzyskał przytomność, zaś przy 2,2 ata podał, że nie 

odczuwa duszności i „zaczęło się lekko oddychać”. 

Parastezje, uczucie chłodu i brak czucia w palcach rąk  

i stóp nadal jednak utrzymywały się. Wymienione 

dolegliwości ustąpiły dopiero przy ciśnieniu 6 ata, 

najpierw w kończynach górnych, a potem w kończynach 

dolnych. 

Rekompresja lecznicza prowadzona według  

INTRODUCTION 

Pulmonary barotrauma in divers is  

a consequence of a sudden increase in airway pressure, 

exceeding the physiological strength of the pulmonary 

parenchyma [1,5,6,7,8,9,10]. 

Pulmonary haemorrhage (from the mouth) or 

spitting of foamed bloody secretion, dyspnoea, coughing 

attacks are some of the symptoms of a barotrauma. 

Sometimes, however, these symptoms may be poorly 

expressed. The blood in the sputum may be minimal and 

coughing sporadic, in particular after inhaling cigarette 

smoke (Behnke's symptom). 

Such a condition may cause serious diagnostic 

difficulties and be ignored by an inexperienced diver or an 

insufficiently trained doctor. When establishing an 

assessment of the diver's state of health, it is important to 

carefully consider the history of his or her diving. The so-

called 'forced ascent to the surface', even if the diver does 

not report any complaints in the first period after 
departure, should increase the vigilance of the doctor who 

is on duty. The present case is confirmation of this. 

CASE DESCRIPTION 

A military diver, aged 21, was assigned the task of 

diving to a depth of 25 metres. During the descent, at  

a depth of about 12 metres, difficulties in equalising ear 

pressure occurred. During the intensive blowing of the 

Eustachian tubes he lost his mask, which prompted him to 

ascend to the surface. As he was surfacing, he aspirated 

water through his nose and choked, which led to  

a temporary respiratory arrest. Directly after stepping 

aboard the ship he did not report any ailments. Ten 

minutes after the emergence the diver lit a cigarette. While 

inhaling the cigarette smoke, coughing occurred, which 

ended in expectoration of sputum with traces of blood 

staining. As a result, he reported to the duty doctor, 
complaining about chest pains, mainly behind the sternum. 

A short time afterwards he experienced severe headache 

and dizziness, general weakness, dyspnoea and tingling 

and numbness of the upper and lower limbs. 

Respiratory and pulse acceleration (112/min) 

was found during the examination. The arterial pressure 

was initially 110/75, and within a few minutes it dropped 

to 90/60 mm Hg. Psychological and motor anxiety 

occurred. The patient was administered pure oxygen to 

breathe through a mask. The dyspnoea initially decreased 

but after a few minutes of breathing oxygen tonic-clonical 

seizures followed, ending with muscle weakness and loss 

of consciousness. In this state, the diver was immediately 

transferred to the decompression chamber on board the 

ship. In the compression stage in the chamber at an 

overpressure of about 1.5 ata the diver regained 

consciousness, and at 2.2 ata he reported that he did not 

feel any dyspnoea and "started to breathe easily". 

However, paraesthesia’s, feeling of cold and lack of feeling 

in fingers and toes continued. The above mentioned 

ailments disappeared at the pressure of 6 ata, first in upper 

limbs and then in lower limbs. 

Therapeutic recompression was performed 

according to the table for pulmonary barotrauma [8]. 

After completion of recompression, the diver's 

health condition did not raise any objections, nevertheless 

he was prophylactically hospitalised. 
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tabeli przewidzianej dla barotraumy płuc [8]. 

Po zakończonej rekompresji stan zdrowia 

płetwonurka nie budził żadnych zastrzeżeń, jednak został 

on profilaktycznie hospitalizowany. 

OMÓWIENIE PRZYPADKU 

W urazie ciśnieniowym płuc, na skutek 

nadciśnienia w drogach oddechowych, podczas 

wychodzenia na powierzchnię z zatrzymanym oddechem 

może dojść do rozerwania pęcherzyków płucnych i naczyń 

z następowym przedostawaniem się powietrza do układu 

naczyniowego i powstaniem zatorów gazowych, 

przemieszczenie się ich na obwód m.in. do mózgu. 

W przypadku zatorów powietrznych mózgu, 

powstałych w przebiegu urazu ciśnieniowego płuc (a także 

choroby ciśnieniowej), konieczne jest natychmiastowe 

przeprowadzenie rekompresji leczniczej [1,5,8,10]. 

Ważnym w tych wypadkach jest czas rozpoczęcia leczenia; 

w przedstawionym przez nas przypadku rekompresję 

rozpoczęto po upływie około półtorej minuty od momentu 

utraty świadomości, co uchroniło chorego przed 

nieodwracalnymi uszkodzeniami tkanki mózgowej. Było 

to możliwe dzięki zabezpieczeniu nurkowania przez 

komorę dekompresyjną na miejscu w tym przypadku na 

pokładzie okrętu.  

WNIOSKI 

1. Przedstawiony przypadek jest rzadką postacią 

urazu ciśnieniowego płuc, ponieważ objawy 

płucne nie były adekwatne do ciężkiego i szybko 

pogarszającego się ogólnego stanu zdrowia 

płetwonurka. 

2. Nagły, silny ból głowy, drgawki toniczno-

kloniczne i utrata przytomności były 

następstwem powstania zatorów gazowych 

w naczyniach krwionośnych mózgu. 

3. Z powstaniem zatorów gazowych w mózgu 

należy liczyć się w każdej postaci urazu 

ciśnieniowego płuc. 

4. Właściwym i jedynym leczeniem urazu 

ciśnieniowego płuc jest natychmiastowe leczenie 

w komorze dekompresyjnej. 

DISCUSSION 

In pulmonary barotrauma, owing to 

overpressure in the airways, when ascending to the 

surface with respiratory arrest, pulmonary alveoli and 

vessels may rupture with subsequent air entry into the 

vascular system and formation of gas embolisms, and their 

migration to the periphery, inter alia, to the brain. 

In the case of cerebral air embolisms, caused by 

pulmonary barotrauma (as well as decompression 

sickness), therapeutic recompression must be performed 

immediately [1,5,8,10]. The timing of the commencement 

of treatment is important in these cases; in the case we 

have presented, recompression began about one and a half 

minutes after the loss of consciousness, which saved the 

patient from irreversible damage to brain tissue. This was 

made possible by ensuring there was a decompression 

chamber on site prior to starting the dive, in this case on 

board a ship.  

CONCLUSIONS 

1. The presented case is a rare form of pulmonary 

barotrauma as the pulmonary symptoms were 

not commensurate with the diver's severe and 

rapidly deteriorating general condition. 

2. Sudden, severe headache, tonic-clonic seizures 

and loss of consciousness were the result of gas 

congestion in the blood vessels of the brain. 

3. The formation of a gas embolism in the brain 

should be considered in any form of pulmonary 

barotrauma. 

4. The correct and only treatment for pulmonary 

barotrauma is immediate treatment in 

a decompression chamber. 
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PULMONARY BAROTRAUMA DURING HYPOXIA IN A DIVER WHILE UNDERWATER 

URAZ CIŚNIENIOWY PŁUC W PRZEBIEGU HIPOKSJI U PŁETWONURKA POD WODĄ 

Brunon Kierznikowicz, Władysław Wolański, Romuald Olszański 

Institute of Maritime and Tropical Medicine of the Military Medical Academy, Gdynia, Poland 
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wojskowej Akademii Medycznej w Gdyni 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The article describes a diver performing a dive at small depths in a dry suit, breathing from a single-stage apparatus placed on his back. As a result of training 
deficiencies, the diver began breathing from inside the suit, which led to hypoxia and subsequent uncontrolled ascent. Upon returning to the surface, the diver 
developed neurological symptoms based on which a diagnosis of pulmonary barotrauma was made. The diver was successfully treated with therapeutic 
recompression-decompression. 
Keywords: diving, accident, hypoxia, pulmonary barotrauma. 

W artykule opisano nurka wykonującego nurkowanie na małej głębokości w skafandrze suchym, oddychającego z jednostopniowego automatu 
umieszczonego na plecach. Na skutek braków w wyszkoleniu nurek zaczął oddychać z wnętrza skafandra, co doprowadziło do hipoksji a następnie 
niekontrolowanego wynurzenia. Po powrocie na powierzchnię u nurka wystąpiły objawy neurologiczne na podstawie których rozpoznano uraz ciśnieniowy 
płuc. Nurek był z powodzeniem leczony rekompresją – dekompresją leczniczą. 
Słowa kluczowe: nurkowanie, wypadek, hipoksja, uraz ciśnieniowy płuc. 

В этой статье описывается дайвер, который совершает неглубокие погружения в сухом костюме, дыша от одноступенчатого автомата на спине. 
Из-за отсутствия подготовки дайвер начал дышать изнутри костюма, что привело к гипоксии, а затем и к неконтролируемому всплытию. После 
возвращения на поверхность у дайвера развились неврологические симптомы, на основании которых ему поставили диагноз «баротравма легких». 
Дайвер успешно прошел курс лечения рекомпрессией - лечебной декомпрессией. 
Ключевые слова: дайвинг, несчастный случай, гипоксия, баротравма легких. 

Der Artikel beschreibt einen Taucher, der einen Tauchgang in geringer Tiefe in einem Trockentauchanzug durchführt und mit einem einstufigen automatischen 
Gerät auf dem Rücken atmet. Infolge mangelnder Ausbildung begann der Taucher, aus dem Inneren des Anzugs zu atmen, was zu Hypoxie und 
unkontrolliertem Aufstieg führte. Nach der Rückkehr an die Oberfläche entwickelte der Taucher neurologische Symptome, aufgrund derer die Diagnose einer 
Lungendruckverletzung gestellt wurde. Der Taucher wurde erfolgreich mit Rekompression - therapeutischer Dekompression - behandelt 
Schlüsselwörter: Tauchen, Unfall, Hypoxie, Lungendruckverletzung. 

El artículo describe a un buzo que realiza una inmersión a poca profundidad con escafandra seca, que respira con un dispositivo automático de una sola 
etapa situado en su espalda. Como consecuencia de la falta de formación, el buzo comenzó a respirar desde el interior de la escafandra, lo que le provocó 
una hipoxia y, a continuación, un ascenso incontrolado. Al volver a la superficie, el buzo desarrolló síntomas neurológicos en base a los cuales se diagnosticó 
una lesión por presión pulmonar. El buzo fue tratado con éxito con recompresión - descompresión terapéutica. 
Palabras clave: buceo, accidente, hipoxia, lesión por presión pulmonar. 
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WSTĘP 

W ostatnich latach obserwujemy nadal burzliwy 

rozwój techniki nurkowej. Równocześnie poszerza się 

wachlarz wykonywanych prac przez płetwonurków na 

rzecz gospodarki morskiej jak i sił zbrojnych. Niestety 

wzrasta wciąż ilość specyficznych zachorowań  

i wypadków nurkowych wśród płetwonurków [1,3,10]. 

Pracę podwodną cechuje znaczny wysiłek 

dynamiczny, związany ze znacznym zużyciem tlenu  

i adekwatnie do tego wzrostem wentylacji płucnej [3,7].  

W warunkach hiperbarii głównym czynnikiem 

ograniczającym zakres wykonywanych prac jest znaczne 

upośledzenie wentylacji związane ze wzrostem oporów 

oddechowych [4,17]. Stąd też u płetwonurków 

wyposażonych w aparaty nurkowe znaczny wysiłek 

fizyczny, jak również sytuacje awaryjne powodują, że 

mogą oni być narażeni na stany ostrego niedotlenienia 

czyli hipoksji z równoczesnym nadmiernym 

gromadzeniem się dwutlenku węgla w komórkach czyli 
hiperkapnią [3,4,6,9,16,22]. Powyższe stany stwarzają 

zagrożenie dla zdrowia i życia płetwonurków pracujących 

pod wodą a niekiedy mogą być przyczyną występowania 

innych chorób i wypadków nurkowych [14,16]. 

Jedną z chorób nurkowych mogącą wystąpić  

w stanie hipoksji może być między innymi uraz 

ciśnieniowy płuc, gdzie na skutek nadmiernego 

jednostronnego nadciśnienia w drogach oddechowych  

u nurkującego dochodzi do urazu miąższu płucnego  

i związanych z tym objawów [2,8,12,13,20], które mogą 

rozwinąć się natychmiast a niekiedy mamy do czynienia  

z ich powolnym rozwojem nawet do kilku godzin [13,15], 

przy czym nieznaczny wysiłek przyspiesza ich 

występowanie [8,18]. 

Dla zobrazowania powyższych rozważań 

przedstawiamy obserwowany przez nas przypadek. 

OPIS PRZYPADKU 

Marynarz płetwonurek lat 21 w dniu 23.03.1977 

r. nurkował wraz z instruktorem w celu dokonania 

przeglądu części podwodnej okrętu. Głębokość 

nurkowania w granicach do 10 metrów, sprzęt lekki, 

powietrzny, skafander suchy. Warunki meteorologiczne: 

temperatura powietrza +5°C zaś temperatura wody +3°C 

w godzinach południowych. Charakter wykonywanej 

pracy określono jako średni wysiłek. Rozpoczął 

nurkowanie w aparacie P-22 „Kajman” w skafandrze PW-2 

o godzinie 11.00 i po upływie około 10 minut zmieniając 

pozycję ciała na leżącą podaje, że poczuł nagle w czasie 

wdechu „uderzenie” zwiększonej ilości powietrza do płuc. 

Obawiając się, jak podaje, urazu płuc natychmiast 

wyciągnął ustnik z ust i zaczął oddychać powietrzem  

z wnętrza skafandra przez okres około 2 minut. Dalszego 

przebiegu zdarzenia pod wodą, jak i momentu wyjścia na 

powierzchnię nie pamięta, przy czym wyszedł bez pomocy 

nurka zabezpieczającego.  

Po wyjściu z wody odzyskał pełną świadomość, 

zaczął odczuwać silne bóle głowy, pojawiły się zawroty 

głowy i zadyszka. Powyższe objawy po kilku minutach 

zaczęły ustępować tak, że lekceważąc je nie zgłosił się do 

lekarza. Ponownie po upływie około 90 minut po 

zakończeniu nurkowania płetwonurek zaczął odczuwać 

nasilające się bóle głowy, duszność, napadowy kaszel, 

plwocina była podbarwiona krwią. Z powyższymi 

objawami zgłosił się do lekarza, który na podstawie  

INTRODUCTION 

In recent years, we can observe a continuous 

dynamic development of diving technology. At the same 

time, the spectrum of works carried out by scuba divers for 

the maritime economy and the armed forces is expanding. 

Unfortunately, the number of diver-specific illnesses and 

diving accidents remains on the rise [1,3,10]. 

Underwater work is characterised by 

considerable dynamic effort, associated with significant 

oxygen consumption and correspondingly increased 

pulmonary ventilation [3,7]. In hyperbaric conditions, the 

main factor limiting the scope of performed activities is  

a significant impairment of ventilation associated with an 

increase in respiratory resistances [4,17]. Therefore, in the 

case of divers equipped with diving gear, considerable 

physical effort, as well as emergency situations, may cause 

them to be exposed to conditions of acute hypoxia, i.e. 

hypoxia with simultaneous excessive accumulation of 

carbon dioxide in cells or hypercapnia [3,4,6,9,16,22]. 
These conditions pose a threat to the health and life of 

scuba divers working underwater and may in some cases 

be the cause of other illnesses and diving accidents [14,16]. 

One of the diving diseases that may occur in  

a state of hypoxia may include pulmonary barotrauma, 

where due to excessive unilateral airway hypertension, the 

diver develops a pulmonary parenchymal injury and 

related symptoms [2,8,12,13,20], which may develop 

immediately and in some cases may develop slowly over 

the course of several hours [13,15], with minimal effort 

accelerating their occurrence [8,18]. 

To illustrate the above, we present a case study 

we have observed 

CASE STUDY 

A seafarer diver, aged 21, dived with an 

instructor on 23.03.1977 to review the underwater part of 
the ship. Diving to a maximum depth of 10 metres they had 

lightweight equipment supplied with air and wore dry 

suits. Weather conditions: air temperature +5°C and water 

temperature +3°C around noon. The character of the work 

performed was defined as requiring moderate effort. He 

started diving with P-22 "Kajman" apparatus in PW-2 suit 

at 11.00 a.m. and after about 10 minutes, while changing 

the orientation of his body to the horizontal, he reported 

that he suddenly experienced an "impact" from an 

increased amount of air flowing into his lungs during 

inhalation. Fearing a lung injury, he immediately pulled the 

mouthpiece out of his mouth and started breathing air 

from inside the suit for about 2 minutes. He does not 

remember further course of the incident whilst 

underwater, or the moment he broke the surface, and he 

exited the water without the help of a safety diver.  

After leaving the water he regained full 

consciousness, started to experience a strong headache, 

dizziness and breathlessness. After a few minutes, these 

symptoms began to disappear and he disregarded them 

and did not see a doctor. Again, after about 90 minutes 

following completing the dive, the diver began to feel 

increased headaches, dyspnoea, paroxysmal cough and his 

sputum was stained with blood. With the above mentioned 

symptoms, he reported to the doctor who, on the basis of 

an interview and the fact of performing a dive on that day, 

referred the diver with the suspicion of a diving disease 

(unspecified) to the outpatient clinic of the Diver and 
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wywiadu oraz faktu nurkowania w tym dniu skierował 

płetwonurka z podejrzeniem choroby nurkowej 

(nieokreślonej) do ambulatorium Ośrodka Szkolenia 

Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego celem 

konsultacji.  

Lekarz dyżurny przy przyjęciu chorego 

stwierdził: powłoki skórne blade, oddech przyspieszony 

do 24 na min. Płuca osłuchowo: szmer oskrzelowy 

prawidłowy, pęcherzykowy nieco wzmożony z drobno 
bańkowymi rzężeniami. Akcja serca miarowa, tętno 

96/min słabo napięte, RR 110/80 mmHg. Na podstawie 

badania i wywiadu rozpoznano u płetwonurka uraz 

ciśnieniowy płuc w przebiegu hipoksji. Zastosowano 

natychmiastowo rekompresję leczniczą (po upływie około 

czterech godzin od zakończenia nurkowania). 

Zastosowano powietrzną tabelę dekompresyjną III 

przedstawioną jako tab. 1 [21]. W czasie rekompresji po 

osiągnięciu ciśnienia 4,5 ata chory podał, że dolegliwości 

zaczęły się zmniejszać, zaś przy ciśnieniu 7 ata poczuł się 

dobrze. Ogólny czas leczenia rekompresją - dekompresją 

wynosił 31 godzin 50 min. W wyniku zastosowanego 

leczenia uzyskano całkowite ustąpienie objawów 

chorobowych. Celem dalszej obserwacji płetwonurka 

skierowano go do 7 Szpitala Marynarki Wojennej. Po 8-

dniowej obserwacji został stanął przed Garnizonową 

Wojskową Komisją Lekarską która uznała go jako 

niezdolnego do służby nurkowej z ustalonym 

rozpoznaniem; nerwica wegetatywna. Stwierdzono 

natomiast że jest zdolny do służby na okręcie. 

Scuba Diver Training Centre of the Polish Army for 

consultation.

On admission, the doctor on duty reported the 

following: pale ski, breath accelerated to 24 per minute. 

Lung auscultation: bronchial murmur regular, alveolar 

murmur regular slightly increased with fine rales. Heart 

rate steady, weak-tension pulse of 96 per minute, BP 

110/80 mmHg. On the basis of examination and interview, 

the diver was diagnosed with pulmonary barotrauma in 
the course of hypoxia. Immediate therapeutic 

recompression was applied (about four hours after the 

completion of the dive). The air decompression table III 

presented as Table 1 was used [21]. During recompression, 

after reaching the pressure of 4.5 ata, the patient reported 

that the ailments began to decrease, and at the pressure of 

7 ata he started to feel well. The total time of 

recompression- decompression treatment was 31 hours 

50 minutes. As a result of the applied treatment, the 

symptoms of the illness ceased completely. The diver was 

referred to the 7th Naval Hospital for further observation. 

After an 8-day observation, he appeared before the 

Garrison Military Medical Commission which recognised 

him as incapable of diving service with an established 

diagnosis of vegetative neurosis. Nevertheless, he was 

found to be able to serve on a ship. 
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Tab. 1  
 

 
Therapeutic air table III. 

 
Tabela lecznicza powietrzna III. 

 

 
 

0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0

Hours minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

I

II

III 0.7 30 5 - - - - - - - - - 3 3 3 3 5 10 10 15 20 25 40 60 70 110 160 180 190 210 220 240 270 30 47

IV

Method Highest 

pressure in the 

decompression 

chamber (MPa)

Time 

under 

highest 

pressure 

(min)

Time to 

depressurize 

to pressure at 

first 

decompressio

n stage (min)

Pressure at decompression stages (MPa)

Total 

decompression 

time

Stay time at decompression stages (min)
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WNIOSKI 

Wywiad i objawy kliniczne w obserwowanym 

przez nas przypadku wskazują, że płetwonurek w czasie 

wykonywanej pracy pod wodą w wyniku braków  

w wyszkoleniu uległ wypadkowi. Przyczyną wypadku była 

zmiana pozycji ciała. W ułożeniu na plecach wystąpiła 

różnica ciśnień między automatem znajdującym się na 

łączniku międzybutlowym a urządzeniem ustnikowym 

połączonym z nim karbowanymi wężami niskiego 

ciśnienia. W ułożeniu tym wdech jest łatwy, wspomagany 

różnicą ciśnienia kilkunastu centymetrów słupa wody 

pomiędzy puszką automatu a ustami, w wyniku czego miał 

miejsce zwiększony napływ powietrza do płuc, co 

płetwonurek określił jako „silne uderzenie” w drogach 

oddechowych. Spowodowało tu, iż wpadł on w panikę 

wyłączając dalszy dopływ powietrza poprzez wyplucie 
ustnika i oddychanie z wnętrza skafandra. Wobec 

niewielkiej ilości tam zawartego powietrza wystąpiły 

objawy hipoksji z hiperkapnią, z następowym 

przyspieszeniem i pogłębieniem oddechu. Płetwonurek  

w panice zapewne gwałtownie zmniejszył głębokość 

nurkowania, co doprowadziło do powstania urazu 

ciśnieniowego płuc. 

Powyższy mechanizm urazu płuc obserwuje się 

w praktyce nurkowej stosunkowo rzadko, chociaż 

niektórzy autorzy obserwowali przypadki tego typu  

u płetwonurków nurkujących w aparatach o obiegu 

zamkniętym czy półzamkniętym [1,15,16,18]. Zwraca się 

również uwagę na fakt, że stany hipoksyczne częściej 

występują w tego typu sprzęcie, chociaż w praktyce 

obserwowano je również w sytuacjach awaryjnych 

podczas nurkowania w aparatach powietrznych [3,16]. 

Poważnym niedociągnięciem w obserwowanym 

przypadku były zaniedbania typu organizacyjnego  

a przede wszystkim brak należytego zabezpieczenia ze 

strony służby medycznej, co niewątpliwie wpłynęło na 

znaczne opóźnienie podjęcia decyzji o leczeniu po 

zaistniałym wypadku a jednocześnie mogło mieć poważne 

konsekwencje zarówno co do zdrowia, jak i życia 

poszkodowanego [11]. Obecność lekarza na miejscu 

nurkowania w tym wypadku uniemożliwiłaby 

zlekceważenie powstałych objawów przez płetwonurka  

w następstwie choroby nurkowej. Zastosowanie 
rekompresji leczniczej w omawianym przypadku mimo 

upływu kilku godzin od zakończenia nurkowania okazało 

się skuteczne; uzyskano całkowite wyleczenie. 

Należy podkreślić, że wypadki nurkowe 

zwłaszcza powikłane, mogą stwarzać pewne trudności 

diagnostyczne dla personelu medycznego, szczególnie 

nieobeznanego z zagadnieniami patologii nurkowania, 

chociaż dotyczyć to może i tych, którzy zabezpieczają 

nurkowania co dzień. Dlatego zastosowanie nawet 

profilaktycznie rekompresji leczniczej jest uzasadnione 

[12,13,16,19]. Na marginesie obserwowanego przypadku 

wypływają następujące wnioski: 

1. Należy bezwzględnie przeprowadzać staranne 

selekcje marynarzy na płetwonurków 

działających w ramach OPA na okrętach. 

2. Organizacja nurkowań z okrętu winna być 

przeprowadzona zgodnie z przepisami służby 

nurkowej. 

3. Wszelkie prace podwodne prowadzone z okrętu 

winny być zabezpieczane przez lekarzy 

CONLUSIONS 

The interview and clinical symptoms in the 

observed case indicate that the diver sustained an accident 

while working underwater due to deficiencies in training. 

The cause of the accident was a change of body position. 

when on his back, a pressure difference occurred between 

the device on the inter-cylinder connector and the 

mouthpiece device connected to it by corrugated low-

pressure hoses. In this position, inhalation is easy, 

supported by a pressure difference of several centimetres 

of water column between the device on the inter-cylinder 

connector and the mouth, resulting in an increased inflow 

of air into the lungs, which the diver described as a "strong 

impact" on the airways. This caused him to panic and 

switched off further air supply by removing the 

mouthpiece and breathing from inside the suit. In view of 
the small amount of air contained there, symptoms of 

hypoxia with hypercapnia occurred, with subsequent 

acceleration and deepening of breathing. In panic, the 

diver must have rapidly reduced the depth of the dive, 

which led to an occurrence of pulmonary barotrauma. 

The above mechanism of pulmonary barotrauma 

is observed relatively rarely in diving practice, although 

some authors have observed cases of this type in scuba 

divers using closed or semi-closed circuit devices 

[1,15,16,18]. Attention is also drawn to the fact that 

hypoxic conditions are more frequent with this type of 

equipment, although in practice they have also been 

observed in emergency situations when diving with air 

apparatuses [3,16]. 

A serious shortcoming in the case observed was 

organisational negligence and, above all, a lack of adequate 

support on the part of the medical staff, which 

undoubtedly delayed the decision on treatment after the 

accident and, simultaneously, could have serious 

consequences for the health and life of the injured diver 

[11]. The presence of a doctor at the dive site in this case 

would make it impossible for a diver to disregard the 

symptoms incurred as a result of diving illness. The use of 

therapeutic recompression in this case, despite the lapse of 

several hours after the end of the dive, was effective;  

a complete recovery was accomplished. 

It should be stressed that diving accidents, in 
particular with complications, can pose certain diagnostic 

difficulties for medical personnel, especially those who are 

unfamiliar with diving pathology, although this may also 

apply to those who are involved in diving on a daily basis. 

The use of preventive medical recompression is therefore 

justified [12,13,16,19]. As a side-note to the observed case, 

the following conclusions may be drawn: 

1. Careful selection of seafarers for scuba divers 

operating within the Damage Control Plan on 

board ships is imperative. 

2. The organisation of diving from the ship should 

be carried out in accordance with the rules of the 

diving service. 

3. All underwater work carried out from the ship 

should be secured by doctors trained in the field 

of diving physiology and pathology at courses 

organised by the Institute of Marine Medicine of 

the Military Medical Academy in Gdynia. 
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przeszkolonych z zakresu fizjologii i patologii 

nurkowania na kursach, organizowanych przez 

Instytut Medycyny Morskiej Wojskowej 

Akademii Medycznej w Gdyni. 
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DIVER POISONING WITH CONTAMINATED COMPRESSES AIR 

ZATRUCIA PŁETWONURKÓW ZANIECZYSZCZONYM SPRĘŻONYM POWIETRZEM 

Romuald Olszański, Elżbieta Mamet-Ossowska 

Department of Maritime and Tropical Medicine of the Military Medical Academy, Gdynia, Poland 
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wojskowa Akademia Medyczna w Gdyni 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The paper describes the case of a military diver who suffered from a complicated poisoning caused by hydrocarbons contained in his breathing air. The 
hydrocarbons came from a malfunctioning compressor which was used to fill the diving cylinders; the compressor sucked in the exhaust gases of its own 
motor. Exhaust gas poisoning was further complicated by hypoxia and hypercapnia as the diver spat out the mouthpiece and started to breathe from inside 
the suit. This resulted in a loss of consciousness. The diver was extracted to the surface and was given oxygen to breathe. The course of treatment was 
successful. On the same day, symptoms of exhaust gas poisoning occurred in several divers using cylinders filled with the same compressor. 
Keywords: diving, exhaust fumes, poisoning, hypercapnia, hypoxia, accident. 

W pracy opisano przypadek nurka wojskowego u którego wystąpiło powikłane zatrucie węglowodorami zawartymi w powietrzu oddechowym. Pochodziły one 
z nieprawidłowo działającej sprężarki którą ładowano butle nurkowe; sprężarka zasysała gazy spalinowe napędzającego ją silnika. Zatrucie spalinami było 
dodatkowo powikłane hipoksją i hiperkapnią gdyż nurek wypluł ustnik i zaczął oddychać z wnętrza skafandra. Doszło do utraty przytomności. Nurka wydobyto 
na powierzchnię, podano tlen do oddychania. Przebieg leczenia pomyślny. W tym samym dniu objawy zatrucia gazami spalinowymi wystąpiły u kilku nurków 
korzystających z butli napełnianych tym samym kompresorem. 
Słowa kluczowe: nurkowanie, spaliny, zatrucie, hiperkapnia, hipoksja, wypadek. 

В статье описывается случай военного водолаза, у которого развилось сложное отравление углеводородами, содержащимися в воздухе для 
дыхания. Они исходили от неисправного компрессора, заряжавшего водолазные баллоны; компрессор всасывал выхлопные газы своего 
приводного двигателя. Отравление выхлопными газами было дополнительно осложнено гипоксией и гиперкапнией, когда дайвер выплюнул 
мундштук и начал дышать изнутри костюма. Была потеря сознания. Дайвера подняли на поверхность и дали ему дышать кислородом. Курс лечения 
прошел успешно. В тот же день симптомы отравления выхлопными газами возникли у нескольких дайверов, использующих баллоны, заполненные 
одним и тем же компрессором. 
Ключевые слова: дайвинг, выхлопные газы, отравление, гиперкапния, гипоксия, несчастный случай. 

In diesem Beitrag wird der Fall eines Militärtauchers beschrieben, der eine komplizierte Intoxikation mit in der Atemluft enthaltenen Kohlenwasserstoffen erlitt. 
Die Kohlenwasserstoffe stammten aus einem defekten Kompressor, der zum Beladen der Tauchflaschen verwendet wurde; der Kompressor saugte 
Verbrennungsgase aus dem ihn antreibenden Motor an. Die Abgasvergiftung wurde durch Hypoxie und Hyperkapnie zusätzlich erschwert, weil der Taucher 
das Mundstück ausspuckte und begann, aus dem Inneren des Anzugs zu atmen. Es kam zu einem Bewusstseinsverlust. Der Taucher wurde an die 
Oberfläche gebracht und bekam Sauerstoff zum Atmen. Die Behandlung war erfolgreich. Am selben Tag traten bei mehreren Tauchern, die mit demselben 
Kompressor gefüllte Flaschen benutzten, Symptome einer Abgasvergiftung auf. 
Schlüsselwörter: Tauchen, Abgas, Vergiftung, Hyperkapnie, Hypoxie, Unfall. 

Este documento describe el caso de un buzo militar que desarrolló una complicada intoxicación con hidrocarburos contenidos en el aire de respiración. Los 
hidrocarburos procedían de un compresor que funcionaba mal y que se utilizaba para cargar los cilindros de buceo; el compresor aspiraba los gases de 
combustión del motor que lo impulsaba. La intoxicación con gases de escape se complicó además por la hipoxia y la hipercapnia, ya que el buceador escupió 
la boquilla y empezó a respirar desde dentro de la escafandra. Perdió el conocimiento. El buzo fue llevado a la superficie y se le proporcionó oxígeno para 
respirar. El tratamiento surtió los efectos deseados. Ese mismo día aparecieron síntomas de intoxicación por gases de escape en varios buceadores que 
utilizaban botellas cargadas con el mismo compresor. 
Palabras clave: submarinismo, gases de escape, intoxicación, hipercapnia, hipoxia, accidente. 
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WSTĘP 

Jakość powietrza nabiera szczególnego znaczenia 

w przypadku konieczności oddychania pod zwiększonym 

ciśnieniem, ponieważ w tych warunkach ciśnienie 

cząstkowe poszczególnych składników powietrza 

wielokrotnie wzrasta. Dotyczy to oczywiście zarówno 

gazów wchodzących w skład powietrza atmosferycznego, 

jak i innych substancji lotnych, niekiedy toksycznych, które 

w tym powietrzu znalazły się przypadkowo [2,3,10]. 

Okoliczności towarzyszące sprężeniu powietrza 

sprawiają, że istnieje duże prawdopodobieństwo jego 

zanieczyszczenia. W sprężonym powietrzu szkodliwe 

składniki mogą występować na skutek zasysania przez 

sprężarki powietrza już zanieczyszczonego, albo w wyniku 

jego zanieczyszczenia w procesie sprężania. Najczęściej 

powietrze zostaje zanieczyszczone spalinami na skutek ich 

zassania z silników napędzających sprężarki i olejami 

smarującymi tłoki sprężarek oraz produktami rozpadu 

olejów [3,10]. 
W zależności od rodzaju silnika i paliwa  

w spalinach można wyróżnić następujące produkty: tlenek 

węgla, dwutlenek węgla, węglowodory, aldehydy, tlenki 

azotu, tlenki siarki, związki ołowiu, sadzę i dym [2,4,11]. 

Tego rodzaju przypadkowe domieszki powietrza 

podawanego nurkom lub płetwonurkom mogą stać się 

przyczyną ich zatrucia, co w warunkach pracy pod wodą 

grozi poważnymi konsekwencjami. 

W tabeli 1 przedstawiono wartości 

dopuszczalnych zanieczyszczeń (wg. projektu normy 

branżowej Ministerstwa Handlu Zagranicznego  

i Gospodarki Morskiej), jakie mogą występować  

w powietrzu przeznaczonym do oddychania podczas 

pobytu pod wodą na głębokości do 60 m lub w komorze 

dekompresyjnej pod ciśnieniem do 0,6 MPa [10]. 

INTRODUCTION 

Air quality becomes particularly important when 

it is necessary to breathe under increased pressure, as 

under these conditions the partial pressure of individual 

air components increases significantly. This, of course, 

applies both to gases that are part of the atmospheric air 

and to other volatile, sometimes toxic, substances that are 

accidentally found in this air [2,3,10]. 

The circumstances accompanying the 

compression of air create a high probability of air 

pollution. Some harmful components may be present in the 

compressed air as a result of the suction of already 

contaminated air by the compressors, or as a result of its 

contamination during the compression process. Most often 

the air is polluted by exhaust fumes from the motors 

driving the compressors and by the lubricants in the 

compressor piston and the products of oil degradation. 

[3,10]. 

Depending on the type of engine and fuel in the 
exhaust gas, the following products can be distinguished: 

carbon monoxide, carbon dioxide, hydrocarbons, 

aldehydes, nitrogen oxides, sulphur oxides, lead 

compounds, soot and smoke [2,4,11]. Such accidental 

admixtures of air administered to divers or scuba divers 

can cause poisoning, with serious consequences in 

underwater conditions. 

Table 1 shows the limit values of pollutants 

(according to the draft industry standard of the Ministry of 

Foreign Trade and Maritime Economy) that may be 

present in the air intended for breathing during a stay 

under water at a depth of up to 60 m or in a decompression 

chamber at a pressure of up to 0.6 MPa [10]. 

Tab. 1 

Draft industry standard of the Ministry of Foreign Trade and Maritime Economy (BN 77/3747). 

Projekt normy branżowej Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej (BN 77/3747). 

No. Requirements Draft standard BN 77/3747 

1. Carbon dioxide % vol. at maximum 0.05 

2. Carbon oxide mg/m3 at maximum 3.0 

3. Nitrogen oxides mg/m3 at maximum 0.7 

4. Hydrocarbons mg/m3 at maximum 5.0 

5. Water/water vapour/mg/m3 at maximum 0.01   0.1 

6. Dust impermissible 

7. Odour impermissible 

8. Other substances harmful to health impermissible 

Note. Items 2, 3, 4, 5 – after decompression to atmospheric pressure. 

Recently, there has been an increase in the number of air poisoning by contaminated compressed air in divers and scuba divers, 

most often due to faulty compressor operation. [13]. 

This can be illustrated by the following case. 

OPIS PRZYPADKU 

Nurek wojskowy C.W., lat 21, w dniu 23.09.1982 
roku nurkował w sprzęcie lekkim; aparat powietrzny,

skafander suchy o stałej objętości z ustnikiem wewnątrz 

hełmu w Zatoce Gdańskiej w ramach zajęć treningowych. 

Głębokość nurkowania – do 5 m. Warunki 

meteorologiczne: temperatura powietrza 16°C, 

temperatura wody 16°C, stan morza 0°B. Zanurzył się  

CASE STUDY 

A military diver, C.W., aged 21, dived in light 

equipment on 23.09.1982; air apparatus, constant volume  

dry suit with mouthpiece inside the helmet in the Gulf of 

Gdańsk as part of a training activities. Diving depth - up to 

5 m. Weather conditions: air temperature 16 °C, water 

temperature 16 °C, sea state 0 °B. He descended at 09.10 

am. After a few minutes of diving, dizziness, orientation  
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o godzinie 09.10. Po kilku minutach nurkowania wystąpiły 

zawroty głowy, zaburzenia orientacji, osłabienie 

mięśniowe, nudności. Wyciągnął ustnik i zaczął oddychać 

z wnętrza skafandra. Dalszych czynności do chwili 

odzyskania przytomności nie pamięta. Sygnalista 

zauważył, że C.W. płynie w innym kierunku, przestał 

poruszać płetwami i nie reagował na sygnał. Został 

natychmiast wyciągnięty z wody i umieszczony na 

motorówce, gdzie rozcięto mu skafander. Był 
nieprzytomny, blady, stwierdzono obecność śladów 

wymiocin, źrenice leniwie reagowały na światło, tętno 

słabo napięte ok. 80/min., oddech zwolniony ok. 10 

oddechów/min., sinica ust i palców. Po oczyszczeniu ust  

z wymiocin podano czysty tlen przez maskę. Po kilku 

minutach płetwonurek odzyskał przytomność. Skarżył się 

na ogólne osłabienie, bóle głowy w okolicy czołowej  

i skroniowej, zawroty głowy, nudności, suchość w ustach. 

Celem dalszej obserwacji płetwonurka skierowano do izby 

chorych w jednostce wojskowej. Wyniki badań 

specjalistycznych i laboratoryjnych nie odbiegały od 

normy. 

W tym samym czasie nurkowało jeszcze 5-ciu 

płetwonurków, u których podczas pływania pod wodą 

wystąpiły zawroty głowy, mroczki przed oczyma, 

zaburzenia orientacji, osłabienie mięśniowe i nudności. 

Nurkowanie to po kilku minutach zostało przerwane. Po 

zakończeniu nurkowania płetwonurkowie skarżyli się na 

ogólne osłabienie, bóle i zawroty głowy, nudności, 

zaburzenia równowagi. Badaniem przedmiotowym 

stwierdzono tachykardię, hipotonię oraz przyspieszenie 

oddechu. Zastosowano u wszystkich tlenoterapię. 

Dolegliwości powyższe utrzymywały się przez kilka 

godzin. W dniu następnym wyniki badan specjalistycznych 

i laboratoryjnych były w normie. 

W związku z zaistniałą sytuacja przeprowadzono 

badanie powietrza w butli aparatów nurkowych oraz ze 

sprężarki typu SM-14K, z której te butle były ładowane. 
Badanie przeprowadzono w Pracowni Badań i Analiz 

Chemicznych Zakładu Legalizacji i Naprawy Sprzętu 

Ratowniczego Marynarki Wojennej. 

Próba organoleptyczna powietrza wykazywała 

zapach spalonego oleju. Dokonano oznaczeń; tlenu, tlenku 

węgla, dwutlenku węgla, lotnych kwasów i zasad, 

chlorowcopochodnych, tlenków azotu, węglowodorów. 

Stwierdzono przekroczenie obowiązującej normy 

węglowodorów powyżej 30 mg/m3 w przeliczeniu na 

węgiel. Oznaczenia węglowodorów dokonano metodą 

chromatografii gazowej przy użyciu detektora 

płomieniowo-jonizującego czyli FID-u, na kolumnie 

wypełnionej perełkami szklanymi. Pozostałe składniki nie 

wykazywały odchyleń od normy. 

OMÓWIENIE 

W ostrych zatruciach węglowodorami zatruty 
traci zdolność właściwej oceny sytuacji, co stwarza 

szczególne niebezpieczeństwo dla płetwonurka. 

Przykładem jest opisany przypadek, w którym 

płetwonurek wypluł ustnik i zaczął oddychać z wnętrza 

skafandra. W wyniku tego wystąpiła hiperkapnia, anoksja, 

następnie utrata przytomności. Na szczęście dla 

płetwonurka, znajdował się on na niewielkiej głębokości, 

skąd został natychmiast wydobyty na powierzchnię. 

Główną przyczyną wypadku była jakość sprężonego 

powietrza; zanieczyszczenie spalinami, głównie 

węglowodorami, na skutek ich zassania z silników  

disorders, muscle weakness and nausea occurred. He 

pulled out the mouthpiece and started breathing from 

inside the suit. He does not remember any further actions 

until he regained consciousness. The signaller noticed that 

C.W. was swimming in a different direction, stopped 

moving his flippers and did not react to a signal. He was 

immediately extracted from the water and placed on  

a motorboat, where his suit was cut open. He was 

unconscious, pale, there were traces of vomiting, the pupils 
reacted lazily to light, his heart rate was low, about 

80/min, his breathing was slow, about 10 breaths/min, 

cyanosis of mouth and fingers were observed. After 

cleansing the mouth from the vomit, pure oxygen was 

administered through a mask. After a few minutes the 

diver regained consciousness. He complained about 

general weakness, headaches in the frontal and temporal 

area, dizziness, nausea, dry mouth. For further 

observation, the diver was referred to the infirmary in  

a military unit. The results of specialist and laboratory 

tests did not deviate from the norm. 

At the same time, 5 more divers went 

underwater, in whom dizziness, scotomas, orientation 

disorders, muscle weakness and nausea occurred while 

swimming. The dive was discontinued after a few minutes. 

On completion of the dive, the divers complained about 

general weakness, headaches and dizziness, nausea, 

imbalance. Medical examination showed tachycardia, 

hypotonia and shortness of breath. Oxygen therapy was 

applied to all subjects. The symptoms persisted for several 

hours. On the following day, the results of specialist and 

laboratory tests were normal. 

In connection with this situation, the air in the 

cylinders of the diving apparatus and the SM-14K 

compressor, from which these cylinders were charged, 

were inspected. The testing was carried out in the 

Chemical Research and Analysis Laboratory of the 

Department of Legalisation and Repair of Rescue 
Equipment of the Navy. 

The organoleptic test of the air revealed the smell 

of burnt oil. Determinations were made of: oxygen, carbon 

monoxide, carbon dioxide, volatile acids and alkalis, 

halogen derivatives, nitrogen oxides, hydrocarbons. It was 

found that the applicable standard of hydrocarbons 

exceeded 30 mg/m3 measured as carbon. Hydrocarbons 

were determined by gas chromatography using a flame 

ionising detector, or FID, on a column filled with glass 

beads. The remaining components did not exhibit any 

abnormalities. 

DISCUSSION 

In acute hydrocarbon poisoning, the affected 

person loses the ability to properly assess the situation, 

which poses a particular danger to a diver. An example is 

the described case where the diver spat out his mouthpiece 
and started to breathe from inside the suit. This resulted in  

hypercapnia, anoxia and then loss of consciousness. 

Luckily for the diver, he was at a relatively shallow depth 

from where he was immediately brought to the surface. 

The main cause of the accident was the quality of 

compressed air; pollution by exhaust gases, mainly 

hydrocarbons, due to their suction from the motor driving 

the SM-14K type internal combustion compressor. 

This case merits attention on account of the 

serious risk to the diver and the complex nature of 

poisoning - with hydrocarbons from polluted air and  
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napędzających sprężarkę spalinową typu SM-14K. 

Powyższy przypadek zasługuje na uwagę ze 

względu na poważne zagrożenie dla płetwonurka oraz 

złożony charakter zatrucia – węglowodorami 

zanieczyszczonego powietrza i dwutlenkiem węgla 

podczas oddychania ze skafandra. 

carbon dioxide while breathing from the suit. 
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EPIDEMIOLOGY OF BASAL CELL CARCINOMA – OBSERVATIONS OF ONE DEPARTMENT 

EPIDEMIOLOGIA RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY – OBSERWACJE JEDNEGO OŚRODKA 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Introduction. Basal cell carcinoma is the most common malignant skin cancer. It is one of the so-called nonmelanoma skin cancers, the incidence of which 
has increased rapidly worldwide in recent years. Unfortunately, the National Cancer Registry in Poland does not classify basal cell skin cancer separately. 
Therefore, the precise data on the incidence in the population remain unknown. 
Work objective. Retrospective analysis of the incidence of basal cell carcinoma in NZOZ Med-Laser in Lublin in the years 2005 – 2015 depending on gender, 
age group, place of residence (urban-rural) and clinical form of the disease.  
Material and methodology. The data of NZOZ Med-Laser from the years 2005 - 2015 were used in the study. The data concern all patients with 
histopathologically diagnosed basal cell carcinoma, who during the period covered by the study were consulted either as outpatients or hospitalised in an 
institution providing dermatological services under contract with the National Health Fund (NFZ). Patients were divided into several groups depending on 
gender, age and place of residence. All groups were compared quantitatively and the results are shown in the figures below. 
Results. The data collected indicate that between 2005 and 2015 a total of 922 patients with basal cell carcinoma received dermatological treatment. Over 
the years, there has been a clear increase in the number of patients with basal cell carcinoma. The disease occurred mainly in people over 59 years of age, 
with the majority of women living in cities. The most common locations of the cancer are nose, cheeks, forehead and temporal area. Histopathologically, 
solidum, superficiale, exulceratum and pseudoadenoides were the most frequently diagnosed forms. 
Conclusions. Basal cell carcinoma of the skin is frequent in our society. Its incidence has been increasing in recent years. Therefore, action should be taken 
to create consistent international registries to gather reliable epidemiological data that would show the scale of the problem, which we are dealing with almost 
all over the world. 
Keywords: basal cell carcinoma of the skin; epidemiology; nonmelanoma skin cancer. 

Wprowadzenie. Rak podstawnokomórkowy jest najczęstszym nowotworem złośliwym skóry. Należy do tzw. nieczerniakowych nowotworów skóry, których 
zachorowalność w ostatnich latach gwałtownie wzrosła na całym świecie. Niestety, Krajowy Rejestr Nowotworów w Polsce nie wyróżnia w swojej klasyfikacji 
osobno raka podstawnokomórkowego skóry. W związku z tym dokładne dane dotyczące zachorowalności w populacji pozostają nieznane. 
Cel pracy. Analiza retrospektywna częstości występowania raka podstawnokomórkowego w NZOZ Med-Laser w Lublinie w latach 2005 - 2015 w zależności 
od płci, grupy wiekowej, miejsca zamieszkania (miasto-wieś) oraz postaci klinicznej choroby.  
Materiał i metodyka. W badaniu wykorzystano dane NZOZ Med-Laser z lat 2005 - 2015. Dane dotyczą wszystkich pacjentów z rozpoznanym 
histopatologicznie rakiem podstawnokomórkowym, którzy w okresie objętym badaniem byli konsultowani ambulatoryjnie lub hospitalizowani w placówce 
realizującej świadczenia dermatologiczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Pacjentów podzielono na kilka grup w zależności 
od płci, wieku oraz miejsca zamieszkania. Wszystkie grupy porównano ilościowo, a wyniki przedstawiono na rycinach. 
Wyniki. Zgromadzone dane wskazują, że w latach 2005 - 2015 ze świadczeń dermatologicznych skorzystało łącznie 922 pacjentów z rakiem 
podstawnokomórkowym. Na przestrzeni lat stwierdzono wyraźny wzrost liczby pacjentów z rakiem podstawnokomórkowym. Choroba występowała głównie 
u osób powyżej 59 roku życia, z przewagą kobiet mieszkających w miastach. Najczęstsze umiejscowienie nowotworu to nos, policzki, czoło oraz okolica 
skroniowa. Pod względem histopatologicznym najczęściej rozpoznawano postać solidum, superficiale, exulceratum i pseudoadenoides. 
Wnioski. Rak podstawnokomórkowy skóry często występuje w naszym społeczeństwie. W ostatnich latach jego zachorowalność wzrasta. Dlatego należy 
podjąć działania, aby stworzyć spójne międzynarodowe rejestry, umożliwiające zebranie wiarygodnych danych epidemiologicznych, które pokazałyby skalę 
problemu, z jakim mamy do czynienia niemal na całym świecie. 
Słowa kluczowe: rak podstawnokomórkowy skóry; epidemiologia; nieczerniakowy nowotwór skóry. 
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Введение. Базальноклеточная карцинома - наиболее распространенное злокачественное новообразование кожи. Он принадлежит к так 
называемым немеланомным видам рака кожи, заболеваемость которыми в последние годы резко увеличилась во всем мире. К сожалению, 
Национальный реестр рака в Польше не выделяет отдельно базальноклеточный рак кожи в своей классификации. Поэтому точные данные 
о заболеваемости среди населения остаются неизвестными. 
Цель работы. Ретроспективный анализ заболеваемости базальноклеточным раком в УЗ «NZOZ Med-Laser» в Люблине в 2005-2015 гг. 
в зависимости от пола, возраста, места проживания (город-село) и клинической формы заболевания. 
Материал и методика. В исследовании использовались данные УЗ «NZOZ Med-Laser» за 2005-2015 гг. Данные касаются всех пациентов 
с гистопатологически диагностированной базальноклеточной карциномой, которые проходили амбулаторные консультации или были 
госпитализированы в учреждение, оказывающее дерматологические услуги по контракту с Национальным фондом здравоохранения (NFZ)  
в течение период исследования. Пациенты были разделены на несколько групп в зависимости от пола, возраста и места проживания. Все группы 
сравнивались количественно, а результаты показаны на рисунках. 
Результаты. Полученные данные показывают, что в 2005-2015 годах в общей сложности 922 пациента с базальноклеточной карциномой обратились 
за дерматологическими услугами. С годами наблюдается заметный рост числа пациентов с базальноклеточной карциномой. Заболевание 
возникало, в основном, у людей старше 59 лет, преимущественно у женщин, проживающих в городах. Наиболее частыми локализациями рака 
являются нос, щеки, лоб и височная область. С точки зрения гистопатологии, наиболее распространенными формами диагностики были solidum, 
superficiale, exulceratum и pseudoadenoides. 
Выводы. Базальноклеточный рак кожи распространен в нашем обществе. В последние годы заболеваемость им увеличилась. Следовательно, 
необходимо предпринять шаги для создания единых международных регистров, которые позволят собирать надежные эпидемиологические 
данные, показывающие масштабы проблемы, с которой мы имеем дело почти во всем мире. 
Ключевые слова: базальноклеточный рак кожи; эпидемиология; немеланомный рак кожи. 

Einführung. Das Basalzellkarzinom ist die häufigste bösartige Neubildung der Haut. Sie gehört zu den sogenannten Nicht-Melanom-Hautkrebserkrankungen, 
deren Häufigkeit in den letzten Jahren weltweit stark zugenommen hat. Leider unterscheidet das Nationale Krebsregister in Polen in seiner Klassifikation den 
Basalzell-Hautkrebs nicht gesondert. Daher sind genaue Daten über die Inzidenz in der Bevölkerung weiterhin unbekannt. 
Ziel der Arbeit. Retrospektive Analyse der Inzidenz von Basalzellkarzinomen bei NZOZ Med-Laser in Lublin zwischen 2005 und 2015 nach Geschlecht, 
Altersgruppe, Wohnort (städtisch-ländlich) und klinischer Form der Erkrankung.  
Material und Methodik. Für die Studie wurden Daten von NZOZ Med-Laser aus den Jahren 2005 bis 2015 herangezogen. Die Daten beziehen sich auf alle 
Patienten mit histopathologisch diagnostiziertem Basalzellkarzinom, die im Studienzeitraum ambulant oder stationär in einer Einrichtung behandelt wurden, 
die dermatologische Leistungen im Rahmen eines Vertrags mit dem Nationalen Gesundheitsfonds (NFZ) erbringt. Die Patienten wurden je nach Geschlecht, 
Alter und Wohnort in mehrere Gruppen eingeteilt. Alle Gruppen wurden quantitativ verglichen und die Ergebnisse sind in den Abbildungen dargestellt. 
Ergebnisse. Die gesammelten Daten haben gezeigt, dass zwischen 2005 und 2015 insgesamt 922 Patienten mit Basalzellkarzinom dermatologische 
Leistungen in Anspruch genommen haben. Die Zahl der Patienten mit Basalzellkarzinom hat im Laufe der Jahre deutlich zugenommen. Die Krankheit trat 
hauptsächlich bei Personen über 59 Jahren auf, wobei Frauen in städtischen Gebieten überwogen. Die häufigste Lokalisation des Tumors war in der Nase, 
den Wangen, der Stirn und der Schläfenregion. Histopathologisch waren die häufigsten Diagnosen solidum, superficiale, exulceratum und pseudoadenoides. 
Schlussfolgerungen. Das Basalzellkarzinom der Haut ist in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Seine Häufigkeit hat in den letzten Jahren zugenommen. 
Daher sollten Anstrengungen unternommen werden, um kohärente internationale Register zu erstellen, um zuverlässige epidemiologische Daten zu 
sammeln, die das Ausmaß des Problems zeigen, mit dem wir fast überall auf der Welt konfrontiert sind. 
Schlüsselwörter: Basalzell-Hautkrebs; Epidemiologie; Nicht-Melanom-Hautkrebs. 

Introducción. El carcinoma basocelular es la neoplasia maligna más frecuente de la piel. Pertenece a los llamados cánceres de piel no melanoma, cuya 
incidencia ha aumentado rápidamente en los últimos años en todo el mundo. Por desgracia, el Registro Nacional del Cáncer de Polonia no distingue en su 
clasificación el cáncer de piel de células basales por separado. Por lo tanto, se desconocen los datos exactos sobre la incidencia en la población. 
Objetivo del estudio. Análisis retrospectivo de la incidencia del carcinoma de células basales en NZOZ Med-Laser en Lublin entre los años 2005 - 2015 
dependiendo del sexo, el grupo de edad, el lugar de residencia (urbano-rural) y la forma clínica de la enfermedad.  
Material y metodología. El estudio aprovechó los datos de NZOZ Med-Laser comprendidos entre 2005 - 2015. Los datos se refieren a todos los pacientes 
con carcinoma de células basales diagnosticado histológicamente, que en el período cubierto por el estudio fueron objeto de consulta de forma ambulatoria 
u hospitalizados en la institución que proporciona servicios dermatológicos en concierto con el Fondo Nacional de Salud (NFZ). Los pacientes se dividieron 
en varios grupos según su sexo, edad y lugar de residencia. Todos los grupos se compararon cuantitativamente, y los resultados se presentan en las figuras. 
Resultados: Los datos recopilados muestran que un total de 922 pacientes con carcinoma basocelular se beneficiaron de los servicios dermatológicos entre 
2005 - 2015. A lo largo de los años se ha confirmado un sensible aumento del número de pacientes con carcinoma de células basales. La enfermedad se 
presentó principalmente en personas mayores de 59 años, con un predominio de mujeres que vivían en zonas urbanas. La localización más común del 
tumor fue en la nariz, las mejillas, la frente y la región temporal. Desde el punto de vista histopatológico, las formas solidum, superficiale, exulceratum y 
pseudoadenoides fueron las que más se diagnosticaron. 
Conclusiones. El carcinoma basocelular de piel se da con frecuencia en nuestra sociedad. En los últimos años su incidencia ha ido en aumento. Por lo 
tanto, deberían tomarse medidas para crear registros internacionales coherentes, que permitan la recopilación de datos epidemiológicos fiables que muestren 
la magnitud de un problema, al que se enfrenta casi todo el mundo. 
Palabras clave: cáncer de piel de células basales; epidemiología; cáncer de piel no melanoma. 
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WSTĘP 

Nowotwory złośliwe skóry to najczęstsze 
nowotwory złośliwe występujące u człowieka [1]. Wśród 
nich wyróżnia się nieczerniakowe raki skóry i czerniaki. 

Nieczerniakowe raki skóry możemy podzielić  
w zależności od punktu wyjścia procesu nowotworowego 
na podstawnokomórkowe (carcinoma basocellulare, 
basalioma, basal cell carcinoma BCC) – występujące 
najczęściej i stanowiące 70-80% przypadków), 
kolczystokomórkowe (carcinoma spinocellulare, 
squamous cell carcinoma SCC) – stanowiące ok. 20%  
i mieszane (carcinoma basospinocellulare, carcinoma 
metatypicum) – ok. 2% przypadków [2]. Wynika z tego, że 
rak podstawnokomórkowy jest najczęściej występującym 
nowotworem złośliwym skóry u ludzi [3]. Mimo wysokiej 
częstości występowania dane epidemiologiczne dobrej 
jakości są słabe. 

Rak podstawnokomórkowy (BCC) jest wolno 
rosnącym, miejscowo złośliwym nowotworem 
nabłonkowym skóry. Na jego rozwój mają wpływ zarówno 
czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Dotyczy głównie 
osób nadmiernie narażonych na promieniowanie 
ultrafioletowe [4].  

EPIDEMIOLOGIA RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO NA

ŚWIECIE

Rak podstawnokomórkowy występuje niemal na 
całym świecie. Pomimo licznych doniesień i publikacji 
dane dotyczące epidemiologii raka 
podstawnokomórkowego są nadal niepełne, co 
spowodowane jest stosowaniem wspólnego rejestru dla 
nieczerniakowych nowotworów skóry w największych 
bazach danych na świecie (Globocan, Nordcan, ECO, WHO, 
SEER, Cancer Research UK i German Centre for Cancer 
Registry Data). 

Na podstawie dostępnych danych stwierdza się, 
że zapadalność na BCC stale wzrasta w ciągu ostatnich 50 
lat, przy czym w każdym roku obserwuje się 3-10% wzrost 
[5]. Częstość występowania jest uzależniona od 
pochodzenia etnicznego, szerokości geograficznej i wieku. 

Więcej przypadków stwierdza się wśród 
przedstawicieli rasy kaukaskiej, u których stanowi 
najczęstszy nowotwór złośliwy w porównaniu do rasy 
czarnej i żółtej [6]. Ryzyko rozwoju tego nowotworu  
w ciągu całego życia wśród osób rasy białej z Europy 
Zachodniej urodzonych w 1994 r. sięgało do 33% [7,8]. 

Częstość występowania raka podstawno-
komórkowego w Ameryce Północnej i w Europie jest 
porównywalna – prawdopodobnie dlatego, że większość 
mieszkańców Ameryki Północnej ma pochodzenie 
europejskie. Największa częstość zachorowania występuje 
wśród skandynawskich imigrantów Australii, gdzie 
zapadalność jest 20 razy większa niż w Anglii. 
Niejednokrotnie informacje statystyczne dla tego samego 
obszaru geograficznego różnią się w zależności od 
publikacji (tabela 1).  

INTRODUCTION 

Skin caners are the most common human 
malignancies [1]. Among them are nonmelanoma skin 
cancers and melanomas. 

Nonmelanoma skin cancers can be divided into 
basal cell carcinomas (carcinoma basocellulare, basalioma, 
basal cell carcinoma BCC - the most common and 
accounting for 70-80% of cases), squamous cell 
carcinomas (SCC, carcinoma spinocellulare) - accounting 
for about 20% of cases, and mixed (carcinoma 
basospinocellulare, carcinoma metatypicum) - about 2% of 
cases [2]. It follows that basal cell carcinoma is the most 
common skin cancer in humans [3]. Despite the high 
prevalence, good quality epidemiological data are poor. 

Basal cell carcinoma (BCC) is a slow growing, 
topically malignant epithelial skin cancer. Its development 
is influenced by both genetic and environmental factors. It 
mainly affects people over-exposed to ultraviolet radiation 
[4].  

EPIDEMIOLOGY OF BASAL CELL CARCINOMA IN THE

WORLD

Basal cell carcinoma occurs almost everywhere 
in the world. Despite numerous reports and publications, 
data on the epidemiology of basal cell carcinoma is still 
incomplete, due to the use of a common registry for 
nonmelanoma skin cancers in the largest databases in the 
world (Globocan, Nordcan, ECO, WHO, SEER, Cancer 
Research UK and the German Centre for Cancer Registry 
Data). 

On the basis of the available data, the incidence of 
BCC has been steadily increasing over the last 50 years, 
with a 3-10% annual increase [5]. The prevalence depends 
on ethnicity, latitude and age. 

More cases have been found among Caucasians, 
where it is the most common malignant tumour compared 
to the black and Asian ethnicities [6]. The lifetime risk of 
developing this cancer among Western European white 
people born in 1994 was 33% [7,8]. 

The prevalence of basal cell carcinoma in North 
America and Europe is comparable - probably because the 
majority of North American residents are of European 
origin. The highest incidence is among Scandinavian 
immigrants in Australia, where the incidence is 20 times 
higher compared to England. Statistical information for the 
same geographical area often differs depending on the 
publication (Table 1).  
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Tab. 1 

Epidemiological diversification of BCC in the world. 

Zróżnicowanie epidemiologiczne BCC na świecie. 

Geographical region Incidence rate in women Incidence rate in men 

Europe (9, 10, 11) 

Germany 95 / 100 000 96 / 100 000 

Finland 45 / 100 000 49 / 100 000 

Switzerland 38 / 100 000 52 / 100 000 

Netherlands 38 / 100 000 53 / 100 000 

North America (12, 13) 

USA 146 / 100 000 

South America (14, 15) 

Canada 68 / 100 000 87 / 100 000 

Brasil 61 / 100 000 56 / 100 000 

Australia and Oceania (16) 

Australia 250 – 726 / 100 000 

Ponadto zapadalność wzrasta wraz z wiekiem, ze 
szczytem w 6.-8. dekadzie. Sporadycznie występuje  
u młodych osób i wówczas może sugerować zaburzenia 
rozwojowe dziedziczne, w szczególności zespół 
nabłoniaków znamionowych podstawnokomórkowych 
(nevoid basal cell carcinoma syndrome). 

EPIDEMIOLOGIA RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO  
W POLSCE 

W Polsce nie gromadzi się danych 
epidemiologicznych na temat raka podstawno-
komórkowego skóry, więc częstość występowania  
i zapadalność jest trudna do oszacowania. Opublikowane 
przez Ministerstwo Zdrowia mapy potrzeb zdrowotnych za 
rok 2016 pokazują dane epidemiologiczne dotyczące 
grupy rozpoznań pod nazwą nieczerniakowe złośliwe 
nowotwory skóry, stany przedrakowe i raki in situ. Należy 
jednak pamiętać że dane dotyczą wyłącznie świadczeń 
udzielanych w oparciu o świadczenia realizowane zgodnie 
z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Według raportu 
chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 dla 
danych gromadzonych od 2009 wynosi 273,5 tys., 
natomiast współczynnik chorobowości rejestrowanej to 
700/100 tys. ludności. Zapadalność rejestrowana na tego 
typu jednostki chorobowe wynosi 39 tys., natomiast 
współczynnik zapadalności rejestrowanej to 101,5/100 
tys. ludności. Biorąc pod uwagę że wśród 
nieczerniakowych nowotworów złośliwych skóry 80% 
stanowi BCC, można łatwo uzyskać szacunkowe dane 
epidemiologiczne dotyczące tego nowotworu [17]. 

Zgodnie z Krajowym Rejestrem Nowotworów  
w 2000 roku odnotowano ponad 2700 nowych 
zachorowań na raki skóry wśród kobiet i ponad 2600 
wśród mężczyzn, natomiast w 2010 roku odpowiednio 
5300 oraz 4800 nowych przypadków [18]. 

Moreover, the incidence rate increases with age, 
with a peak in the 6th to 8th decade. Occasionally, it occurs 
in young people and may then suggest hereditary 
developmental disorders, particularly nevoid basal cell 
carcinoma syndrome. 

EPIDEMIOLOGY OF BASAL CELL CARCINOMA IN POLAND 

Epidemiological data on basal cell skin cancer are 
not collected in Poland, which makes the incidence rate 
difficult to estimate. The maps of health needs for 2016 
published by the Ministry of Health show epidemiological 
data on the group of diagnoses called nonmelanoma 
malignant skin cancers, precancerous conditions and in 
situ cancers. However, it should be remembered that the 
data refer only to the services provided in accordance with 
the National Health Fund (NFZ). According to the report, 
the prevalence rate recorded as at 31.12.2016 for data 
collected since 2009 is 273.5 thousand, while the recorded 
prevalence rate is 700/100 thousand people. The 
registered incidence rate for this type of disease units is 39 
thousand, while the registered incidence rate is 101.5/100 
thousand of population. Taking into account that 80% of 
non-melanoma skin cancers are BCC, it is easy to obtain 
epidemiological estimates of this type of cancer [17]. 

According to the National Cancer Registry, more 
than 2700 new skin cancers were reported in 2000 among 
women and more than 2600 among men, while in 2010, 
5300 and 4800 new cases were reported respectively [18]. 
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Tab. 2 

Epidemiology of nonmelanoma skin cancers in Poland. 

Epidemiologia nieczerniakowych nowotworów skóry w Polsce. 

Year Incidence rate in women Incidence rate in men 

2000 71 / 100 000 68 / 100 000 

2010 139 / 100 000 126 / 100 000 

TYPY RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY 

Znanych jest wiele odmian raka 
podstawnokomórkowego w zależności od cech 
histologicznych oraz klinicznych. Ponieważ guzy te są 
powszechne, należy uwzględnić wszystkie odmiany  
w różnicowaniu diagnostycznym, aby nie przeoczyć raka 
podstawnokomórkowego. Najczęstsze typy raka 
podstawnokomórkowego to: wczesny rak 
podstawnokomórkowy, rak podstawnokomórkowy 
guzkowy (BCC nodosum), rak podstawnokomórkowy 
torbielowaty (BCC cysticum), rak podstawnokomórkowy 
wrzodziejący (BCC exulcerans), rak 
podstawnokomórkowy barwnikowy (BCC pigmentosum), 
rak podstawnokomórkowy twardzinopodobny (sclerosin 
basal cell carcinoma), rak podstawnokomórkowy 
keloidowy, nabłoniaki mnogie powierzchowne, rak 
podstawnokomórkowy polipowaty, guz włóknisto-
nabłonkowy (fibroepithelioma), metatypowy rak 
podstawnokomórkowy, rak podstawnokomórkowy  
w bliźnie, przerzutowy rak podstawnokomórkowy. BCC 
rzadko, jeśli w ogóle, daje przerzuty [19]. 

CEL PRACY 

Celem pracy była analiza częstości występowania 
raka podstawnokomórkowego wśród pacjentów leczonych 
w NZOZ Med-Laser w Lublinie w latach 2005-2015  
z uwzględnieniem płci, wieku, miejsca zamieszkania  
i postaci klinicznej choroby. 

MATERIAŁ I METODYKA 

W badaniu wykorzystano dane demograficzne 
NZOZ Med-Laser z lat 2005-2015. Podstawą weryfikacji 
pacjentów z rozpoznaniem raka podstawnokomórkowego 
(ICD C44) był osobisty numer identyfikacyjny  
w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji 
Ludności (PESEL). Dane dotyczą wszystkich pacjentów  
z rozpoznaniem histopatologicznym raka 
podstawnokomórkowego, którzy w okresie objętym 
badaniem byli konsultowani ambulatoryjnie lub 
hospitalizowani w placówce realizującej świadczenia  
w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia 
(NFZ). Nie uwzględniono natomiast chorych, którzy 
konsultowali się w ramach przyjęć prywatnych. Numer 
identyfikacyjny jednego pacjenta z rakiem 
podstawnokomórkowym uwzględniono w analizie 
statystycznej tylko raz. Pacjentów podzielono na kilka grup 
wg płci, wieku oraz miejsca zamieszkania. Dla obu płci 
wyodrębniono sześć grup wiekowych: młodzi pacjenci  
w wieku 20-29 lat (pierwsza grupa), 30-39 lat (druga 
grupa), 40-49 lat (trzecia grupa), 50-59 lat (czwarta grupa) 
oraz pacjenci w wieku powyżej 59 lat (piąta grupa).  
W analizie uwzględniono wiek pacjenta w chwili przyjęcia, 
który nie jest tożsamy z wiekiem wystąpienia choroby. 

TYPES OF BASAL CELL SKIN CANCER 

Many varieties of basal cell carcinoma are known, 
depending on histological and clinical characteristics. 
Since these tumours are common, all varieties should be 
included in the diagnostic differentiation to avoid 
overlooking basal cell carcinoma. The most common types 
of basal cell carcinoma are: early basal cell carcinoma, 
basal cell carcinoma nodosum (BCC nodosum), basal cell 
carcinoma cysticum (BCC cysticum), basal cell carcinoma 
exulcerans, basal cell carcinoma pigmentosum (BCC 
pigmentosum), sclerosin basal cell carcinoma, keloid basal 
cell carcinoma, superficial multiple epitheliomas, polypoid 
basal cell carcinoma, fibroepithelioma, metatypoid basal 
cell carcinoma, scarring basal cell carcinoma, metastatic 
basal cell carcinoma. BCC seldom, if at all, gives metastases 
[19]. 

RESEARCH OBJECTIVE  

The aim of the study was to analyse the 
prevalence of basal cell carcinoma among patients treated 
in NZOZ Med-Laser in Lublin in 2005-2015, taking into 
account gender, age, place of residence and the clinical 
form of the disease. 

MATERIAL AND METHOD  

The study used demographic data of NZOZ Med-
Laser from 2005-2015. The basis for verification of 
patients with basal cell carcinoma diagnosis (ICD C44) was 
a personal identification number in the Universal 
Electronic System of Population Records (PESEL). The data 
concerns all patients with a histopathological diagnosis of 
basal cell carcinoma who were consulted as outpatients or 
hospitalised in an institution providing services under 
contract with the National Health Fund (NFZ) during the 
period covered by the study. However, patients who were 
consulted during private admissions were not included. 
The identification number of one basal cell carcinoma 
patient was included in the statistical analysis only once. 
Patients were divided into several groups by gender, age 
and place of residence. Six age groups were distinguished 
for both genders: young patients aged 20-29 (first group), 
30-39 (second group), 40-49 (third group), 50-59 (fourth 
group) and patients over 59 (fifth group). The analysis took 
into account the age of the patient on admission, which is 
not the same as the age of disease occurrence. All groups 
were compared quantitatively and the results are shown in 
the figures below. 

RESULTS 

The survey was conducted on the basis of 
statistical data collected for 11 years. Between 2005-2015  
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Wszystkie grupy porównano ilościowo, a wyniki 
przedstawiono na rycinach. 

WYNIKI 

Badanie przeprowadzono na podstawie danych 
statystycznych zebranych za okres 11 lat. W latach 2005-
2015 w NZOZ Med-Laser udzielono 1165 porad 
dotyczących nowotworów skóry. Zgodnie z wynikiem 
histopatologicznym 49 przypadków to rozpoznania 
czerniaka, natomiast pozostałe 1116 to nieczerniakowe 
nowotwory skóry (rys. 1). Spośród nieczerniakowych 
nowotworów skóry rozpoznanych histopatologicznie 8 na 
10 przypadków stanowi BCC co odpowiada danym 
amerykańskim. Oznacza to, że w latach 2005-2015 porady 
lekarskiej udzielono łącznie 922 pacjentom z rakiem 
podstawnokomórkowym skóry (rys. 2). 

NZOZ Med-Laser delivered 1165 consultations on skin 
cancers. According to the histopathological result 49 cases 
were diagnosed as melanoma, while the remaining 1116 
cases were nonmelanoma skin cancers (Fig. 1). Of the non-
melanoma skin cancers diagnosed histopathologically,  
8 out of 10 cases are BCC, which corresponds to American 
data. This means that between 2005 and 2015 a total of 
922 patients with basal cell skin cancer were provided 
with medical consultations (Fig. 2).

Fig. 1 Percentage of non-melanoma skin cancers among all skin cancers requiring medical consultation. 

Rys. 1 Procentowy udział nieczerniakowych nowotworów skóry wśród wszystkich nowotworów skóry wymagających porady. 

Fig. 2 Percentage share of BCC among all non-melanoma skin cancers requiring medical consultation. 

Rys. 2 Procentowy udział BCC wśród wszystkich nowotworów nieczerniakowych skóry wymagających porady. 
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W czasie ostatnich lat wzrosła liczba chorych na 
BCC zdiagnozowanych i wymagających leczenia 
ambulatoryjnego. W 2005 roku rozpoznano 28 nowych 
przypadków (3,04%), natomiast w roku 2015 odnotowano 
już 147 nowych przypadków (15,94%) (Rys. 3). 

The number of BCC patients diagnosed and 
requiring outpatient treatment has increased in recent 
years. In 2005, 28 new cases were diagnosed (3.04%), 
while in 2015, 147 new cases (15.94%) were reported 
(Figure 3). 

Fig. 3 The number of new cases of BCC in years 2005-2015 in NZOZ Med-Laser. 

Rys. 3 Liczba nowych przypadków BCC w latach 2005-2015 w NZOZ Med-Laser. 

Wśród chorych, którzy korzystali ze świadczeń, 
przeważały kobiety. Stanowiły one 56,94% (525),  
a mężczyźni 43,06% (397). Stosunek kobiet do mężczyzn 
wynosił 1: 0,76. Stosunek ten różnił się znacznie  
w poszczególnych latach analizy. 

Na podstawie danych statystycznych 
stwierdzono, że ze świadczeń lekarskich częściej korzystali 
mieszkańcy miast niż mieszkańcy obszarów wiejskich. 
Mieszkańcy miast stanowili 78,08% (720), a mieszkańcy 
wsi 21,91% (202) pacjentów. Jednak na przestrzeni lat,  
w których prowadzono obserwację można zauważyć 
największy wzrost częstości zgłaszania się pacjentów 
pochodzących z mniejszych miejscowości, zwłaszcza wsi. 

Kobiety mieszkające w miastach stanowiły 
75,81% (398), a mieszkanki wsi zaledwie 24,19% (127) 
kobiet skierowanych do placówek medycznych. Jeszcze 
większą dysproporcję odnotowano u mężczyzn. Aż 
81,13 % (322) wszystkich mężczyzn chorujących na BCC, 
którzy skorzystali ze świadczeń medycznych, mieszkało  
w miastach, a zaledwie 18,87% (75) w obszarach 
wiejskich. Na przestrzeni lat wzrost częstości porad 
dotyczących BCC wśród osób pochodzących z mniejszych 
miejscowości, zwłaszcza wsi, zaobserwowano zarówno u 
kobiet jak i mężczyzn (tabela 3). 

Among the patients who received medical 
services, women prevailed. They constituted 56.94% (525) 
and men 43.06% (397). The ratio of women to men was 
1:0.76. It differed significantly from one year to another. 

Based on the statistical data, it was found that the 
medical services were used more often by city dwellers 
than by residents of rural areas. Urban residents accounted 
for 78.08% (720) and rural residents for 21.91% (202) of 
patients. However, during the years of observation, the 
highest increase in the frequency of patients can be 
observed to have come from smaller towns, especially rural 
areas. 

Women living in urban areas accounted for 
75.81% (398) and those living in rural areas for only 
24.19% (127) of women referred to medical facilities. An 
even greater disparity was noted for men. As many as 
81.13% (322) of all men with BCC who benefited from 
medical services lived in cities and only 18.87% (75) in 
rural areas. Over the years, an increase in the frequency of 
BCC consultations among people from smaller towns, 
especially rural areas, was observed in both women and 
men (Table 3). 
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Tab. 3 
Number of new BCC cases by gender and place of residence. 

Liczba nowych przypadków BCC w zależności od płci i miejsca zamieszkania. 

Year Gender/place of residence Total 

Women Men 

Large city Medium-
sized city 

Small town Village Large city Medium-
sized city 

Small town Village 

2005 0 12 6 2 0 5 1 2 28 

2006 0 7 4 3 0 7 5 1 27 

2007 0 14 5 10 0 13 11 6 59 

2008 1 15 13 15 0 18 11 10 83 

2009 3 15 13 15 0 18 12 10 85 

2010 0 19 10 15 0 23 10 5 82 

2011 0 20 7 7 0 35 8 3 80 

2012 0 26 16 11 0 15 10 5 83 

2013 0 38 19 10 1 15 15 5 103 

2014 49 11 10 18 21 14 5 14 145 

2015 1 43 23 22 0 26 21 11 147 

Total 54 220 126 128 22 189 109 74 922 

5.88% 23.88% 13.61% 13.84% 2.42% 20.53% 11.76% 8.07% 100% 

Osoby w wieku do 20 lat stanowiły 0% pacjentów, 
w wieku 20-29 lat – 0,33%, w wieku 30-39 lat – 1,85%,  
w wieku 40-49 lat – 3,58%, w wieku 50-59 lat – 10,31%,  
a powyżej 59 lat – 83,93%. Należy zaznaczyć, że na 
przestrzeni lat odnotowano obniżenie wieku 
zachorowania na BCC. Statystycznie istotna jest większa 
częstość rozpoznań w 2015 roku w porównaniu do 2005 
roku już w wieku 30-39 lat (Rys. 4). 

Persons up to 20 years of age constituted 0% of 
patients, 20-29 years of age - 0.33%, 30-39 years of age - 
1.85%, 40-49 years of age - 3.58%, 50-59 years of age - 
10.31%, and over 59 years of age - 83.93%. It should be 
noted that over the years a decrease in the age of BCC 
incidence was noted. The higher frequency of diagnoses in 
2015 compared to 2005 is statistically significant (Figure 
4). 

Fig. 4 Number of new BCC cases by age. 

Rys. 4 Liczba nowych przypadków BCC w zależności od wieku. 
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U większości pacjentów wymagających leczenia 
w warunkach ambulatoryjnych najczęściej BCC 
zlokalizowane było w okolicy nosa (27,5%), policzków 
(15,3%), czoła (8,5%) i skroni (8,3%) (tabela 4). 

In most patients requiring outpatient treatment, 
BCC was usually located in the nose area (27.5%), cheeks 
(15.3%), forehead (8.5%) and temples (8.3%) (Table 4). 

Tab. 4 

BCC location. 

Lokalizacja BCC. 

Location Number of cases  Percentage of cases 

Head and neck 

Nose 253 27.5 % 

Cheek 140 15.3 % 

Forehead 79 8.5 % 

Temple 77 8.3 % 

Neck 30 3.2 % 

Eye socket 26 2.8 % 

Eye lid 25 2.7 % 

Concha 23 2.5 % 

Facial skin, not elsewhere classified 16 1.7 % 

Upper lip 11 1.2 % 

Lower lip 6 0.6 % 

Occipital area 6 0.6 % 

Neck area 3 0.3 % 

Haired area of the head 3 0.3 % 

Torso 

Torso, not elsewhere classified 37 4.0 % 

Shoulder and shoulder area 34 3.7 % 

Lumbar area 29 3.1 % 

Chest 20 2.2 % 

Parasternal area 11 1.2 % 

Back 10 1.1 % 

Collarbone 8 0.9 % 

Nipple 8 0.9 % 

Abdomen 7 0.7 % 

Cleavage 6 0.6 % 

Axillary fossa 5 0.5 % 

Scrotum skin area 1 0.1 % 

Upper limb 

Forearm 16 1.7 % 

Shoulder joint 9 1.0 % 

Lower limb 

Thigh 12 1.3 % 

Lower leg 10 1.1 % 

Other 

Post-operative scar 1 0.1 % 
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Na podstawie wyników histopatologicznych 
najczęściej, bo w 347 przypadkach stawiano rozpoznanie 
BCC nieokreślonego. Najczęstsze określone typy raka 
podstawnokomórkowego to BCC solidum (240), BCC 
superficiale (113), BCC exulceratum (61) i BCC 
pseudoadenoides (56) (tabela 5). 

On the basis of histopathological results, the most 
common diagnosis of unspecified BCC was made in 347 
cases. The most common specific types of basal cell 
carcinoma are BCC solidum (240), BCC superficiale (113), 
BCC exulceratum (61) and BCC pseudoadenoides (56) 
(Table 5). 

Tab. 5 

Histopathological types of BCC. The solidum form includes the following subtypes according to incidence: exulceratum, pseudoadenoides, microerosivum, 
pigmentosum exulceratum, desmoplasticum, recidivans, micronodularis, cicatricans, ulceratum, microulceratum. 

Typy histopatologiczne BCC. Postać solidum obejmuje zgodnie z częstotliwością następujące podtypy: exulceratum, pseudoadenoides, microerosivum, 
pigmentosum exulceratum, desmoplasticum, recidivans, micronodularis, cicatricans, ulceratum, microulceratum. 

Histopathological diagnosis of BCC Number of cases Percentage of cases 

Solidum 240 26.0 % 

Superficile 113 12.3 % 

Exulceratum 61 6.6 % 

Pseudoadenoides 56 6.1 % 

Nodulare 25 2.7 % 

Desmoplasticum 18 2.0 % 

Pigmentosum 17 1.8 % 

Cicatricans 7 0.8 % 

Keratoticum 7 0.8 % 

Carcinomatis 6 0.7 % 

Microfoci 6 0.7 % 

Recidivans 6 0.7 % 

Microerosivum 4 0.4 % 

Pseudocysticum 4 0.4 % 

Infiltrans 2 0.2 % 

Clarocellulare 1 0.1 % 

Fibrosans 1 0.1 % 

Versimiliter 1 0.1 % 

Unspecified 347 37.6 % 

OMÓWIENIE 

W latach 2005 – 2015 zaobserwowano stały 
wzrost liczby chorych na BCC. Jedną z hipotez tego wzrostu 
może być większa świadomość populacji oparta na 
kampaniach profilaktycznych, a także większa wrażliwość 
lekarzy pierwszego kontaktu, kierujących pacjentów do 
poradni specjalistycznych. Inne możliwe czynniki to: 
większa skumulowana ekspozycja na promienie UV, 
wzrastająca popularność opalenizny, zmniejszenie 
warstwy ozonowej (2% w ciągu ostatnich 20 lat), 
zwiększona długość życia i wzrost odsetka osób starszych 
w populacji [20].  

Zgromadzone dane wskazują, że choroba dotyczy 
głównie osób w wieku powyżej 59 roku życia, z przewagą 
kobiet mieszkających w miastach, zwłaszcza średniej 
wielkości. Większa liczba przypadków BCC wśród kobiet  
i mieszkańców miast może wynikać z częstszego  

DISCUSSION 

A steady increase in the number of patients with 
BCC was observed between 2005 and 2015. One of the 
hypotheses of this increase may be a greater awareness of 
the population based on prevention campaigns, as well as 
greater sensitivity of general practitioners referring 
patients to specialist clinics. Other possible factors include: 
higher cumulative UV exposure, increasing popularity of 
tanning, reduction of the ozone layer (2% over the last 20 
years), increased life expectancy and increase in the 
percentage of older people in the population [20].  

The collected data indicate that the disease 
mainly affects people over 59 years of age, with  
a predominance of women living in cities, especially 
middle-sized ones. The higher number of BCC cases among 
women and city dwellers may result from more frequent 
ignorance of the disease symptoms by men and poorer  
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ignorowania przez mężczyzn objawów choroby oraz 
gorszej dostępności specjalistycznych świadczeń 
medycznych na obszarach wiejskich. Dlatego pomimo 
poprawy rokowania w ostatnich dziesięcioleciach zaleca 
się kontynuowanie działań profilaktycznych, 
nastawionych przede wszystkim na edukację 
społeczeństwa. 

Nowotwór najczęściej był umiejscowiony na 
nosie, policzku, skroni oraz czole. Jest to związane  
z działaniem promieni ultrafioletowych na skórę  
i spostrzeżenia te nie różnią się znacznie w porównaniu do 
dotychczasowych opracowań. Dlatego podkreśla się rolę 
stosowania działań zabezpieczających, m.in. stosowania 
odpowiedniej odzieży i filtrów przeciwsłonecznych. 
Należy jednak pamiętać że stosowanie samych filtrów 
przeciwsłonecznych jest niewystarczające. Niektórzy 
autorzy sugerują, że ich stosowanie zachęca do 
ryzykownych zachowań, w których osoba narażając się 
bardziej na słońce, wierzy, że jest w pełni chroniona [21]. 
Nie wykazano również zmniejszenia częstości 
występowania BCC, pomimo długotrwałego stosowania 
filtrów przeciwsłonecznych [22]. 

W ostatnich latach obserwuje się jednak wzrost 
zachorowań na raka podstawnokomórkowego tułowia 
[23]. Dlatego kolejnym wzrastającym problemem jest 
powszechne zainteresowanie solariami. Badania 
prowadzone przez CBOS wskazują, że między rokiem 2003 
a 2009 odsetek korzystających z solariów wzrósł z 16% do 
22%. Z tych urządzeń częściej korzystały Polki (23%  
w 2003 r. i 30% w 2009 r.) niż Polacy (odpowiednio 8%  
i 12%) [24]. W odpowiedzi na apel SNwiatowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) dniu 16 lutego 2018 r. weszła w życie 
ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia 
przed następstwami korzystania z solarium, której celem 
jest ochrona zdrowia ludzi przed szkodliwym działaniem 
sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), 
wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do 
naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny. Zgodnie 
z ustawą zakazuje ona korzystanie z solariów przez osoby 
nieletnie [25]. 

Najczęściej występował nowotwór  
o nieokreślonym charakterze. Brak określenia typowego 
charakteru guza może wynikać z współistnienia 
różnorodnych typów histopatologicznych zmiany. Ocenia 
się, że taka sytuacja dotyczy nawet 37 – 43 % przypadków 
[26]. Najczęstsze określone typy raka 
podstawnokomórkowego to BCC solidum, BCC 
superficiale, BCC exulceratum i BCC pseudoadenoides co 
pozostaje w zgodności z dotychczasowymi badaniami. 

Podsumowując wysoka częstotliwość BCC 
znacząco obciąża system opieki zdrowotnej, sprawiając, że 
choroba staje się problemem zdrowia publicznego. 
Pomimo niskiej śmiertelności i rzadkiego występowania 
przerzutów, guz może być miejscowo inwazyjny  
i nawrotowy po leczeniu, powodując znaczną chorobowość 
[27]. 

Należy też zaznaczyć, że przedstawione dane są 
prawdopodobnie nieznacznie zaniżone. Ten wiosek 
wynika z kilku czynników. Po pierwsze, analiza 
obejmowała wyłącznie pacjentów, którzy otrzymywali 
świadczenia w placówce posiadającej kontrakt z NFZ. Nie 
uwzględniono chorych, którzy korzystali ze świadczeń 
prywatnych. Po drugie, pewna grupa pacjentów z BCC 
nigdy nie korzysta z porady lekarza. Osoby te leczą się 
własnymi metodami lub uważają, że nie wymagają 
konsultacji lekarskiej. Są to zazwyczaj pacjenci, u których 
przebieg choroby jest łagodny. Należy także zwrócić  

availability of specialist medical services in rural areas.  
Therefore, despite the improvement in prognosis 

in recent decades, it is recommended to continue 
preventive measures, primarily aimed at educating the 
public. 

The cancer was usually located on the nose, 
cheek, temple and forehead. This is related to the effect of 
ultraviolet rays on the skin and these observations do not 
differ significantly compared to previous studies. 
Therefore, the role of protective measures is emphasized, 
including the use of appropriate clothing and sunscreens. 
However, it should be remembered that the use of 
sunscreens alone is insufficient. Some authors suggest that 
their use encourages risky behaviours in which a person 
who exposes him/herself more to the sun believes 
themselves to be fully protected [21]. No reduction in the 
incidence of BCC has been shown, despite the long-term 
use of sunscreens [22]. 

In recent years, however, an increase in the 
incidence of basal cell carcinoma of the torso has been 
observed [23]. Therefore, another growing problem is the 
widespread interest in solariums. Studies conducted by 
CBOS indicate that between 2003 and 2009 the percentage 
of people using solariums increased from 16% to 22%. 
These facilities were used more often by Polish women 
(23% in 2003 and 30% in 2009) than by Polish men (8% 
and 12% respectively) [24]. In response to the appeal of 
the World Health Organization (WHO), on 16 February 
2018 the Act of 15 September 2017 on Health Protection 
against the Consequences of Solarium Use came into force, 
the aim of which is to protect human health from the 
harmful effects of artificial ultraviolet (UV) radiation, 
emitted by devices used to irradiate the skin, causing  
a tanning effect. According to the law, the use of solariums 
by minors is prohibited [25]. 

The most common type of cancer was the 
unspecified neoplasm. The lack of determination of typical 
tumour character may result from the coexistence of 
different types of histopathological lesions. It is estimated 
that such a situation concerns up to 37 - 43% of cases [26]. 
The most common specific types of basal cell carcinoma 
are BCC solidum, BCC superficiale, BCC exulceratum and 
BCC pseudoadenoides, which is in line with previous 
studies. 

In summary, the high incidence of BCC 
significantly burdens the health care system, making the 
disease a public health problem. Despite low mortality and 
rare metastases, the tumour can be locally invasive and 
recurrent after treatment, causing significant morbidity 
[27]. 

It should also be noted that the data presented 
are probably slightly undercut. This conclusion is due to 
several factors. Firstly, the analysis covered only patients 
who received treatment in an institution with a contract 
with the National Health Fund. Patients who used private 
services were not included. Secondly, a certain group of 
patients with BCC never seek medical advice. These people 
treat themselves with their own methods or believe that 
they do not require medical consultation. These are usually 
patients with a mild course of disease. It should also be 
noted that in a small percentage of patients the treatment 
is carried out by general practitioners, while the study 
analysed only data from the dermatological institute. 

Stricter local and national registries are required 
to improve monitoring of the increasing number of BCC in 
order to help health systems to plan preventive strategies 
and ensure the most effective treatment. 
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uwagę, że u niewielkiego odsetka pacjentów leczenie 
prowadzone jest przez lekarzy pierwszego kontaktu, 
natomiast w pracy analizowano wyłącznie dane z placówki 
dermatologicznej. 

Wymagane są bardziej rygorystyczne rejestry 
lokalne i og lnokrajowe, aby lepiej monitorowa  rosnącą 
liczbę BCC, co ma słu y  systemom opieki zdrowotnej 
w planowaniu strategii profilaktycznych i zapewnieniu 
najbardziej skutecznego leczenia. 
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FUNCTIONAL MOVEMENT SCREENING AS A PREDICTOR OF INJURY IN HIGHLY TRAINED FEMALE’S 

MARTIAL ARTS ATHLETES 

FUNKCJONALNE BADANIE PRZESIEWOWE RUCHU JAKO PREDYKTOR URAZU U WYSOKO 

WYSZKOLONYCH KOBIET - SPORTOWCÓW SZTUK WALKI 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Objective. This research examines the emerging role of FMS™ in the context of predicting lower extremity injury in females University athletes. The secondary 
purpose of this study is to investigate the differences between FMS performance comparisons between three martial arts sports to establish baseline 
comparisons.  
Method. Forty-seven university female athletes were recruited for this study, The data collected was separated into three groups based on their sports 
discipline (judo N=17 age: 19±4, wrestling N=15 age: 18±5, karate N=15 age: 19±3), Independent t-tests were performed on each group with significance 
being set at P<0.05 to determine difference in FMS™ scores between injured and non injured athletes during the successive competitive seasons. One-way 
analyses of variances were used to determine if there was a significant difference between sports, ‘body parts injured’ groups, and ‘mechanisms of injury’ 
groups. 
Results. One-way analysis of variance revealed no statistically significant difference between the two (ankle, knee) injury groups, and non-injury group 
(F2,54= 2.34; p=0.106). There was no statistical difference between the pre-season FMS™ scores of the injured and non-injured groups (t47 = -1.68; P=.100; 
d=0.52; 95%CI: -0.11, 1.15). Finally, strong evidence of FMS score was found when comparing the three sports with one-way ANOVAs (F=5.83, df= 2, 54, 
p=0.005).  
Conclusion. One of the more significant findings to emerge from this study is that FMS™ has emerged as a powerful tool for identifying lower extremity injury 
in female athletes. Further investigation and experimentation into FMS™ are strongly recommended before implementing them into a pre-participation 
physical examination (PPE) for combat sports. What is now needed is a cross-national study involving other sports. 
Keywords: functional movement screen, injury, prevention, female, athletes. 

Cel. Celem badania jest analiza rozwijającej się roli FMS™ w kontekście przewidywania kontuzji kończyn dolnych u zawodniczek uniwersyteckich. Drugim 
celem niniejszego badania jest zbadanie różnic pomiędzy wynikami FMS w trzech dyscyplinach sportów walki w celu wyznaczenia porównań bazowych.  
Metoda. Na potrzeby badania rekrutowano czterdzieści siedem zawodniczek uniwersyteckich. Zebrane dane podzielono na trzy grupy na podstawie ich 
dyscypliny sportowej (judo N=17 wiek: 19±4, zapaśniczki N=15 wiek:18±5, karate N=15 wiek:19±3). Dla każdej grupy przeprowadzono niezależne t-testy, 
których istotność została ustalona na poziomie P<0,05 w celu określenia różnicy w punktacji FMS™ pomiędzy zawodniczkami kontuzjowanymi i nie 
kontuzjowanymi w kolejnych sezonach zawodów. Jednokierunkową analizę wariancji wykorzystano do określenia, czy istnieje znacząca różnica pomiędzy 
sportem, pomiędzy częściami ciała w grupach urazowych oraz pomiędzy mechanizmami grup urazowych. 
Wyniki. Jednokierunkowa analiza wariancji nie wykazała statystycznie istotnej różnicy między dwiema grupami urazów (kostka, kolano), a grupą nieurazową 
(F2,54= 2,34; p=0,106). Nie było statystycznej różnicy między punktacją przed sezonem FMS™ dla grupy urazowej i nieurazowej (t47 = -1,68; P=,100; 
d=0,52; 95%CI: -0,11, 1,15). Ponadto, podczas porównywania trzech sportów z jednokierunkowymi testami ANOVA znaleziono mocne dowody 
potwierdzające uzyskane wyniki FMS (F=5,83, df= 2, 54, p=0,005).  
Wnioski. Jednym z ważniejszych wniosków płynących z badania jest fakt, że FMS™ stał się potężnym narzędziem do identyfikacji urazów kończyn dolnych 
u kobiet-sportowców. Dalsze badania i eksperymenty z FMS™ są zdecydowanie zalecane przed wdrożeniem ich do sprzętu ochrony indywidualnej 
przeznaczonego do sportów walki. Obecnie konieczne jest przeprowadzenie ponadnarodowego badania obejmującego inne dyscypliny sportowe. 
Słowa kluczowe: functional movement screen; urazy, prewencja, kobiety, sportowcy. 
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Цель. Цель исследования - проанализировать развивающуюся роль FMS ™ в контексте прогнозирования травм нижних конечностей у студенток-
спортсменок. Вторая цель этого исследования - изучить различия между оценками FMS по трем дисциплинам боевых видов спорта, чтобы провести 
базовые сравнения. 
Метод. Для исследования были привлечены 47 студенток. Собранные данные разделены на три группы в зависимости от их спортивных дисциплин 
(дзюдо N = 17, возраст: 19 ± 4, борцы N = 15, возраст: 18 ± 5, карате N = 15, возраст: 19 ± 3). Для каждой группы были проведены независимые 
t-тесты, значимость которых была установлена на уровне P <0,05 для определения разницы в оценках FMS ™ между травмированными 
и нетравмированными спортсменками в очередных сезонах соревнований. Односторонний дисперсионный анализ использовался, чтобы 
определить, была ли значительная разница между видами спорта, между частями тела в травматических группах и между механизмами 
травматических групп. 
Результаты. Односторонний дисперсионный анализ не показал статистически значимых различий между двумя группами травм (голеностопного 
сустава, колена) и группой нетравматических (F2,54 = 2,34; p = 0,106). Статистической разницы между предсезонными показателями FMS ™ для 
травматической и нетравматической групп не было (t47 = -1,68; P = 0,100; d = 0,52; 95% ДИ: -0,11, 1,15). Кроме того, при сравнении трех видов 
спорта с односторонними тестами ANOVA были обнаружены убедительные доказательства, подтверждающие полученные баллы FMS (F = 5,83, 
df = 2,54, p = 0,005). 
Выводы. Одним из основных выводов исследования является то, что FMS ™ стал мощным инструментом для выявления травм нижних 
конечностей у спортсменок. Hекомендованы дальнейшие исследования и эксперименты с FMS ™, прежде чем применять его в средствах 
индивидуальной защиты, предназначенных для спортивных единоборств. Сейчас необходимо провести международное исследование, 
включающее другие спортивные дисциплины. 
Ключевые слова: functional movement screen; травмы, профилактика, женщины, спортсмены. 

Ziel. Der Zweck dieser Studie ist es, die sich entwickelnde Rolle des FMS™ im Zusammenhang mit der Vorhersage von Verletzungen der unteren 
Extremitäten bei Universitätssportlerinnen zu untersuchen. Das sekundäre Ziel dieser Studie ist es, die Unterschiede zwischen den FMS-Scores in drei 
Kampfsportarten zu untersuchten, um Grundlagenvergleiche festzulegen.   
Methode: Für diese Studie wurden 47 College-Spielerinnen ausgewählt. Die gesammelten Daten wurden - basierend auf der jeweiligen Sportdisziplin - in 
drei Gruppen eingeteilt (Judo N = 17 Jahre: 19 ± 4 Jahre, Ringen N = 15 Jahre: 18 ± 5 Jahre, Karate N = 15 Jahre: 19 ± 3 Jahre). Für jede Gruppe wurden 
unabhängige t-Tests durchgeführt, deren Signifikanz auf P <0,05 festgelegt wurde, um den Unterschied in den FMS ™ -Werten zwischen verletzten und nicht 
verletzten Athleten in aufeinanderfolgenden Wettkampfsaisonen zu bestimmen. Eine Einweg-Varianzanalyse wurde verwendet, um festzustellen, ob es einen 
signifikanten Unterschied zwischen den Sportarten, zwischen Körperteilen in den Traumagruppen und zwischen den Mechanismen der Traumagruppen gab. 
Ergebnisse. Die einseitige Varianzanalyse zeigte keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den beiden Verletzungsgruppen (Knöchel, Knie) und 
der Nicht-Verletzungsgruppe (F2,54= 2,34; p=0,106). Es gab keinen statistischen Unterschied zwischen den FMS™-Scores vor der Saison für die verletzte 
und die nicht verletzte Gruppe (t47= -1,68; P=.100; d=0,52; 95%CI: -0,11, 1,15). Darüber hinaus wurde beim Vergleich der drei Sportarten mit einseitigen 
ANOVA-Tests ein starker Hinweis auf die FMS-Werte gefunden (F=5,83, df= 2, 54, p=0,005).  
Schlussfolgerungen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Studie ist, dass der FMS™ ein leistungsfähiges Werkzeug zur Erkennung von Verletzungen 
der unteren Extremitäten bei Sportlerinnen geworden ist. Weitere Studien und Experimente mit FMS™ werden dringend empfohlen, bevor es in die 
persönliche Schutzausrüstung für Kampfsportarten implementiert wird. Eine länderübergreifende Studie unter Einbeziehung anderer Sportarten wäre nun 
wünschenswert. 
Schlüsselwörter: Funktioneller Bewegungs-Screen; Verletzungen, Prävention, Frauen, Sportler. 

Objetivo. El propósito del presente estudio es analizar el papel en desarrollo del FMS™ en el contexto de la predicción de las lesiones de las extremidades 
inferiores en deportistas universitarias. El objetivo secundario de este estudio es examinar las diferencias entre las puntuaciones de la FMS en tres deportes 
de combate para determinar las comparaciones de referencia.  
Método. Para el estudio se reclutaron cuarenta y siete deportistas universitarias. Los datos recogidos se dividieron en tres grupos en función de su deporte 
(judo N=17 edad: 19±4, luchadoras N=15 edad: 18±5, karate N=15 edad: 19±3). Se realizaron pruebas t independientes para cada grupo con una significación 
fijada en P<0,05 para determinar la diferencia en las puntuaciones del FMS™ entre las deportistas lesionadas y los no lesionados en temporadas 
consecutivas de competición. Se utilizó un análisis de varianza de una vía para determinar si había una diferencia significativa entre los deportes, entre las 
partes del cuerpo en los grupos de lesiones y entre los mecanismos de los grupos de lesiones. 
Resultados. El análisis de varianza de una vía no mostró diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de lesiones (tobillo, rodilla) y el 
grupo sin lesiones (F2,54= 2,34; p=0,106). No existieron diferencias estadísticas entre las puntuaciones de FMS™ de pretemporada para el grupo de 
lesionadas y el de no lesionadas (t47= -1,68; P=0,100; d=0,52; IC 95%: -0,11, 1,15). P=,100; d=0,52; 95%CI: -0,11, 1,15). Además, al comparar los tres 
deportes con las pruebas unidireccionales de ANOVA, se encontró una fuerte evidencia que apoyaba las puntuaciones del FMS (F=5,83, df= 2, 54, p=0,005). 
Conclusiones. Una de las conclusiones más importantes derivadas del estudio es que el FMS™ se ha convertido en una poderosa herramienta para 
identificar lesiones en las extremidades inferiores en mujeres deportistas Se recomienda la realización de más estudios y experimentos con FMS™ antes 
de implementarlo en los equipos de protección personal para los deportes de lucha. En la actualidad se requiere un estudio transnacional que incluya otros 
deportes. 
Palabras clave: functional movement screen; lesiones, prevención, mujeres, deportistas. 
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INTRODUCTION 

The Functional Movement Screen, used as  

a predictor of injury, has received increased attention 

across a number of disciplines in recent years. Recently, 

researchers have shown an increased interest in the 

Functional Movement Screen [1] utilising several 

performance-based and movement competency-based 

tests [2,3] for the purpose of identifying deficits in 

neuromuscular ability associated with elevated injury risk. 

To prepare an athlete for the wide variety of activities 

needed to participate in their sport [2], the Functional 

Movement Screen (FMS) is a movement competency based 

test in widespread clinical use [4,5] and has also attracted 

considerable research attention [6,7]. The FMS is a battery 

of seven movement tasks and three additional clearing 

tests, assessed by visual observation using standardised 

criteria [2,8]. Reviews report acceptable intra-rater and 

inter-rater reliability for composite FMS scores [9,10]; 

however, other properties are less well established with 
the use of FMS as an injury prevention screening tool,  

a particular area of current debate [5]. 

Recent research has evaluated risk factors that 

contribute to overall injury rates [11]. The potential to 

screen athletes for risk of injury during a pre-participation 

physical examination (PPE) could enhance our 

understanding about future athletes performances [12]. 

The FMS™ testing incorporates risk factors for Voluntary 

strength, proprioception, postural sway, and range of 

motion [13] in an attempt to identify individuals at risk in 

athletic populations [2] Also the FMS™ may be useful for 

recognising deficiency in certain movements and could be 

useful to implement training programmes to prevent sport 

injury movements used in specific sports [14,15] 

No previous study has investigated this screening 

tool focusing specifically on women’s sports [16]. This 

indicates a need to understand the various perceptions of 

FMS™ tests that exist among Algerian female's sports, [18] 

Research shows that women’s team sports are at high risk 

for athletically related lower extremity injuries.  

Several studies have assessed the reliability and 

the values for the summed composite FMS score in  

a variety of samples [19,20], but no research has been 

conducted to see if these scores can predict injury 

prospectively in female’s combat sports. 

Participation in sports has increased 

dramatically [21] predominantly in females [22]. This 
increase in females participating in sports has brought on 

an understandable increase in the number of injuries being 

seen in female athletes [23]. Due to this increase in female 

injuries [24], a national focus in predicting and preventing 

injury to the female athlete has arisen [25]. 

PPE screening has been used routinely in an 

attempt to identify those conditions that may place an 

athlete at increased risk and affect safe participation in 

organised sports. [26,27,28], it may be possible to 

implement a prevention program to reduce the risk of 

injury in that specific case [29,30,31]. 

Being able to understand the injury risk factors 

specifically associated with females is a major element in 

identifying at risk females [25]. By understanding the 

specific aspects of their biomechanics, alignment, 

intrinsic/extrinsic factors, and neuromuscular activity, it is 

possible to then be able to work on actual injury incidence; 

thus preventing the injury [32]. It is one factor to be able to 

acknowledge the actual fact that female athletes are 

injured more than their male counterparts [33], or that 
there are multiple reasons for these injuries and “at risk” 

athletes, however it's a totally different side to truly be able 

to distinguish and establish the athletes [34] who are 

destined for injury [35]. It’s not merely one essential or 

alien issue, or muscle imbalance, or inflexibility that 

predisposes Associate in Nursing a contestant to injury, 

rather a combination of factors. This paper can review the 

literature associated with parts of injury prediction and 

prevention.

The studies enclosed beneath the heading of 

Functional Movement Screen demonstrate the high degree 

of reliability, validity and sheer practicality of the FMS™ 

[36] once it involves clinical incorporation into athletics, 

and therefore the prospects of being a tool to help 

clinicians and coaches [38,39] in predicting, and so 

preventing injuries to athletes [40]. While considering 

these promising results, none of these studies have 

implemented the FMS™ as a screening tool for female 

athletes despite consistently higher injury rates in this 

group [41,42], but further research still needs to be 

conducted in order to further the validity to the great 

claims being made in association with the FMS™ 

[43,44,45]. However, no studies have determined a mean 

value for Algerian females Martial Arts sports.  

HYPOTHESIS 

H1: Throughout the regular competitive season 

for female judo, wrestling, and karate athletes that suffer 

lower extremity acute injuries will have a lower composite 

FMS™ score through the PPE than those athletes without 

any extremity injury. 

H2: The PPE FMS™ scores of judo female athletes 

will be higher than female wrestling and karate athletes. 

Purpose: The primary aim of this study was to 

examine the emerging role of FMS™ in the context of 

predicting lower extremity injury in female judo, 

wrestling, and karate athletes at the Algerian sports 

university. The secondary aim of this study was to compare 

factors of injury mechanism and specific sport on FMS™ 

PPE scores. 

MATERIALS AND METHODS 

PARTICIPANTS 

Forty-seven university female athletes were 

recruited for this study after receiving a comprehensive 

explanation of the procedure; the data collected was 

separated into three groups based on their sports practice 

(Table 1). The study was planned according to the Helsinki 

Declaration [46] and was approved by the scientific 

institute of sports ethics committee. Based on the accuracy 
results of a self-reported questionnaire [47], no subject 

had been treated with any medication or physiotherapy 

from severe injury during the first three months. Female 

athletes that did not perform the pre-participation 

physical tests due to an earlier or existing injury were 

excluded from participation in the study. 
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Tab. 1 

Baseline Characteristics of Participants. 

Participants (N=47) 

Measure  Judo (N=17) wrestling (N=15) karate (N=15) 

Age (Mean ± SD) 19±3 18±5 19±3 

Height, cm (Mean ± SD) 164.0±5.47 158.0±3.72 166.0±5.2 

Weight, kg (Mean ± SD) 63.0±4.56 61.1±2.26 61.0±1.33 

Year of practice (Mean ± SD) 9.2 ± 2.1 8.1 ± 3.2 7.5 ± 4.3 

Total Injured Athletes (N) 07 06 04 

 Total Injured Athletes (%) 14.90% 12.77% 8.51% 

Total Uninjured Athletes (N) 10 09 11 

Total Injured Athletes (%) 21.27 19.03 23.03 

PROCEDURES 

Anthropometric data from each participant was 

completed by the coaching staff, which regularly 

performed these measurements as part of their evaluation 
routine. Body mass and height were respectively obtained 

from a Connected Scales 700 (Geonaute, France) and  

a Stadiometer HM200P Portstad Portable (Charder, USA). 

The subjects involved in the study were evaluated on the 

FMS™ using the standard 0-3 ordinal system (Table 2). The 

FMS included a deep squat, hurdle step, in-line lunge, 

shoulder mobility, active straight leg raise, trunk stability 

push-up, and rotary stability test. The FMS™ testing 

incorporated risk factors for balance, strength, range of 

motion, flexibility, and proprioception to help predict 

injury in athletic populations [48,49]. Each test is done  

3 times and the best performance is recorded. The total 

score out of 21 is considered, the injury analysis records 

were tracked throughout the season with the help of the 

university training staff reviewing medical records. An 

injury form was completed after each session, where 

exposure was considered one athlete per training or 

competition. Thus, analysis of injury risk, based on 

preseason FPT measures, for a homogeneous sample of 

athletes is warranted. 

Tab. 2 

Scoring Criteria for Each Component of the Functional Movement Screen [49]. 

Description FMS™ score 

Ability to correctly complete the movement without any predefined compensations 3 

Performing the movement with any one of component specific compensations 2 

Inability to perform the movement 1 

Presence of pain during any portion of the movement 0 

STUDY DESIGN 

First, this study utilised a prospective cohort 

design. A prospective cohort design reduces the risk of bias 

that can occur when utilising other epidemiologic study 

designs [50]. Pre-season performance on the FMS™ tool 
was obtained from the female judo, wrestling, and karate 

athletes. During the season, daily exposure rates for 

practices and competitions were recorded. Any incident 

that resulted in the athlete not being able to continue to 

participate in a competition or practice or that kept the 

athlete from participating in physical activities the 

following day were counted as injuries. Specific details 

related to the injury, as well as preventative measures 

(taping, bracing, etc) were recorded, and at the conclusion 

of the season, the scores on the FMS were compared with 

the injury information. Correlations, related effects, and 

global results were taken from the information related to 

sports, injury rates and specific prediction testing. 

STATISTICAL ANALYSES 

The FMS™ composite scores (which is the lowest 

cumulative score from a bilateral comparison of all 7 of the 

tests), and independent t-tests were performed on each 

group with significance being set at P<0.05 to determine 
the difference in FMS™ scores between injured and non 

injured athletes during the successive competitive seasons 

(H: 1), Separate one-way ANOVA models were used to 

determine if there was a statistical difference in FMS 

scores between different sports (Judo, wrestling, karate) 

(H:2); a Tukey’s post hoc test was applied. Statistical 

analysis was performed using SPSS software (version 22) 

and Significance levels were set at p ≤ 0.05. To determine 

the magnitude of the differences in means, effect sizes 

between groups were produced using Cohen’s d, utilising 

the pooled standard deviations, along with the 95% 

confidence interval around the effect size point measures.  

The interpretation of Cohen’s d was: small <.03; moderate 
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0.05; large > 0.08. 

RESULTS 

Tab. 3 

Injured vs. Non-Injured FMS comparison. 

FMS composite ±SD 

Injured Group (n=17) 15.38±1.72 

Non-injured Group (n=30) 15.41±1.43 

Of the 47 participants, 17 (36.17%) suffered  

a recorded acute lower extremity injury that resulted in 

removal from participation for at least one full training or 

competition. The results will be presented in the order of 

the stated hypotheses.  

There was no statistical difference between the 

pre-season FMS™ scores of the injured 

And the non-injured groups (t47 =-1.93; P=.100; 

d=0.52; 95%CI: -0.11, 1.15) (Table 03) 

Tab. 4 

Descriptive statistics of FMS performance from three groups from different athletic groups (mean ± SD). 

Sports  FMS Total mean ± SD 

Judo 
16.36±1.75 

Wrestling 
13.86±1.77 

Karate 
16.41±1.56 

Tab. 5 

Effect Size and Confidence Interval between Sports. 

Effect Size 95% Confidence Interval 

Judo vs. Wrestling * 1.00 0.32, 1.55 

Karate vs. Wrestling ** 0.71 0.19, 1.64 

Judo vs. Karate 0.96 -0.32, 1.38 

* Judo athletes had a statistically significant higher FMS™ score than Wrestlers 

** Karate athletes had a statistically significant higher FMS™ score than Wrestlers. 

When comparing the three sports, one-way 

ANOVA revealed statistical significance between judo and 

wrestling, between karate and wrestling, but not between 

judo and karate. The one-way analysis was statistically 

significant for comparing differences between the three 

sports (F=5.83, df= 2, 54, p=0.005). The Tukey’s post hoc 

testing demonstrate that the differences existed between 

Judo (16.36±1.75,n=17) and wrestling athletes 

(13.86±1.77, n=15), (d=1.00; 95% CI: 0.32, 1.55), as well as 

between the karate (16.41±1.56, n=15) and wrestling 

athletes (d=0.71; 95% CI: 0.19, 1.64); but not between the 

judo and karate athletes (d=0.96; 95% CI: -0.32, 1.38) 

showed in the (Table 5). 

DISCUSSION 

This study set out with the aim of assessing the 

importance of the FMS™, also if it could predict lower 

extremity injury in female Judo, wrestling and karate 

athletes. The recent research utilised a specific 

comparisons between the two different groups (injured or 

non-injured athletes), as well as between subgroups 

determined by the specific body part injured, and the sport 

the athlete belonged to. The current study found that the 

injured athletes had a lower mean composite FMS™ score 

as compared to the non-injured athletes, but it was not 

found to be statistically significant. Though the scores 

were not statistically significant between the groups, 

These results reflect those of [49] who also found that, 

there was a cutoff score found that maximised sensitivity 
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and specificity by using an ROC curve for analysis. Our 

study cutoff found the score 15.38 on the composite FMS™ 

score. Using odds ratios and calculations this came out to 

mean that if an athlete scored less than 15.38 on the FMS™ 

they were 3.5 times more likely to have suffered a lower 

extremity injury as compared to those athletes who scored 

above a 15.38 on the FMS™.  

When examining the difference in the FMS™ 

scores of the ankle vs. knee vs. non-injured groups, there 
was no statistically significant difference found. These 

statistically insignificant results may have been due to the 

nature of the sports, or to the fact that there were a low 

number of injuries observed during this competition 

season. This finding broadly supports the work of other 

studies on FMS™ [33,45,51,52]. However, those that 

suffered an ankle injury had the lowest pre-season FMS 

score, with effect sizes that were large when compared to 

the No Injury groups and the Knee Injury groups. It is 

interesting to note that there was almost no difference in 

the mean scores of the Knee Injury group and No Injury 

Group. Perhaps the FMS is able to screen more effectively 

for ankle injuries [49]. At the knee it is possible to make 

corrections and compensatory movements both at the hip 

and ankle joint [53], but at the distal end of the kinetic 

chain there is less room for adjustment at the ankle joint. 

However, with a low number of injuries observed, it is 

difficult to make that a definitive conclusion [54]. 

Similarly, there were no statistically significant 

differences between the Contact Injury, Non-Contact 

Injury and No Injury groups [55]. Supporting this 

conclusion were very low effect sizes. It seems that the 

FMS is not effective to use to predict the general 

mechanism of injury to the ankle or knee [56,57]. Most of 

the movement patterns are performed in the sagittal plane, 

which may explain the lack of difference in injury 

mechanism. The exercises used throughout the FMS™ 

screening are primarily performed in the sagittal plane 
[58-60], and in athletics most movements are multiplanar.  

Additionally, the tasks in the FMS are performed relatively 

slowly. Perhaps other screening tools that emphasise other 

planes of movement and a faster pace of movement will be 

able to differentiate contact vs. non-contact injuries more 

effectively, similarly to the study [56]. 

For the comparison between the FMS™ scores 

and injuries of the different sports (judo, wrestling, and 

karate) there were statistical differences found between 

karate and judo athletes [56,58] as well as between 

wrestling and judo athletes, but not between karate and 

wrestling female athletes. These differences in the FMS™ 

scores of the different sport-specific athletes could be due 

to the nature of the training involved with each sport [54], 

or the focus of their weightlifting and conditioning 

programs that would have altered their scores. This 

finding from the study could be considered valuable in the 

future in regards to the way that certain “prevention” or 

“treatment” programmes are designed in order to prevent 

injury to those athletes with a lower composite score. If it 

is found and widely accepted that specific sports training 

is beneficial in raising an athlete’s FMS™ score [60], then it 

is conceivable that other sports may alter their pre-season 

conditioning to mimic another’s in order to minimise 

injury [51]. 

Perhaps the most important finding to come out 

of the study is the finding of a cutoff score that could be 
used for predictive models. Using the ROC curve and 

related calculations, the cutoff score is found by 

maximising the sensitivity and specificity of the test. As 

represented by the 2x2 contingency table, the goal is to 

maximise the number of true positives and false negatives; 

when the FMS™ score identifies that someone is at risk of 

an injury, and an athlete that actually suffers an injury 

throughout the season, it adds further legitimacy to the 

FMS™ predictive model. In this particular study there were 

30 true positives out of 47 total athletes, and 17 total 

injuries. For 17 of the 30 injuries to be “predicted” by the 

FMS™ is a step in the right direction to modifying and 

potentially using the FMS™ tool as part of a pre-
participation examination in order to screen for “at risk” 

athletes. 

The cutoff score found in this study was 16.5 on 

the composite FMS™ score. Other studies have reported 

cutoff scores of their own. [61] reported a cutoff score of 

14 for prediction of injury among Brazilian jiu-jitsu 

athletes. The cutoff score found in this study is not 

consistent with study [56], but may be attributed to some 

fairly substantial differences between the studies. The 

most obvious difference between the two studies is the 

level of competition and skill at which the athletes 

compete. Del Vecchio worked with professional Brazilian 

jiu-jitsu athletes whereas our research was conducted with 

Brazilian jiu-jitsu athletes female judo, karate, and 

wrestling athletes. The differences in athletic abilities, 

training and sport demands may have influenced the result 

and cut-off score in both studies. Another potential 

difference could be the gender of athlete being tested. 

Females are considered to have many biomechanical 

differences when compared to their male counterparts, 

and to potentially already be at risk due to gender 

differences, so when comparing males to females it may 

actually be an unfair comparison [1]. Yet another 

discrepancy between the studies could be their definition 

of “injury.” The [55] article classifies an injury only once an 

athlete had been placed on the injured reserve for at least 

3 weeks [4]. Our investigation categorised injury as any 

acute lower extremity issue that held an athlete out for one 
or more exposures to competition or practice. 

CONCLUSION 

This research study demonstrated that the FMS™ 

shows a true potential to work as an effective and efficient 

predictive model of lower extremity injury in division  

I collegiate female athletics. More research is still 

necessary before implementing the FMS™ into a PPE for 

athletics, but due to the low cost and its simplicity to 

implement, it should be considered by clinicians and 

researchers in the future. 

LIMITATIONS 

The main limitation in this study is that only 

female athletes were tested. In an ideal study there would 

be a variety of athletes tested; various sports, multi-

gender, various ages. Females have been shown to have  

a higher risk of injury in specific sports as opposed to their 

male counterparts, so to have only tested females could 

have skewed the results in regard to a cutoff score that 

could be used across the board in all sports when screening 

during a pre-participation physical exam. 

Another limitation could have been the number 

of athletes tested in comparison to the number of injuries 

observed. In order to obtain very widely accepted results, 

a large amount of data is needed, and a large amount of 

injuries must be seen. While this study may not fulfil those 

requirements, it adds to a larger body of research that will 
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hopefully lead in that direction. Also in dealing with the 

injuries observed, only two were contact injuries so this 

study is not very comparable to studies done in the past 

that looked at Judo specifically, which involved an increase 

in contact injuries as compared to this study. 

To make the results more generalisable, future 

research should consider the inclusion of males and 

females, as well as including as many different sports as 

possible as opposed to the “high risk” female sports used 
throughout this study. In addition to including males and 

females in the study, differences among sports and their 

risk of contact vs. noncontact injuries should be 

considered. Regardless of the capability of the FMS™ as  

a predictive model for injury, it would be hard to assume 

that a lower score on the FMS™ predisposed an athlete for 

a contact injury that no one could truly predict. 

A final limitation that should be considered from 

the study is the inclusion of multiple examiners during the 

baseline FMS™ testing. It has been shown that the tool has 

a high interrater reliability when performed by clinicians 

with the proper training; however there is always room for 

error when having multiple raters assessing the athletes 

[55]/. 
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WSTĘP 

Warunkiem zapobiegania chorobom i wypadkom 

związanych z nurkowaniem jest ścisłe przestrzeganie 

przepisów zarówno technicznych, jak i medycznych  

w czasie treningów i prac nurkowych [3,4]. 

Bardzo ważnym zagadnieniem jest dobra 

znajomość pracy nurka (płetwonurka) i przewidywanie 

ewentualnych niebezpieczeństw przez personel 

zabezpieczający nurkowanie [1]. Nurkować mogą osoby 

zdrowe, mające jak wiadomo, zdolność do nurkowania 

wydaną przez WKML na okres jednego roku [1,2]. 

Istnieje wiele przyczyn zachorowań i chorób 

nurkowych, stąd spotyka się też wiele różnych podziałów  

i klasyfikacji w piśmiennictwie. Między innymi Ulewicz  

i Dolatkowski dzielą choroby nurkowe na dwie grupy [1]. 

I – Choroby i wypadki spowodowane czynnikami 

fizycznymi. 

II – Choroby i wypadki nurkowe spowodowane 

zaburzeniami fizjopatologicznymi. 
Pierwsza grupa chorób występuje na skutek 

działania mechanicznego bezpośrednio na ciało nurka. 

Wyróżnić tutaj można: uraz ciśnieniowy ucha i zatok 

przynosowych, uraz ciśnieniowy płuc, zgniecenie. 

W drugiej grupie spotykamy najczęściej skutek 

toksycznego działania składników gazowych powietrza na 

organizm człowieka. Do grupy tej zalicza się chorobę 

ciśnieniową, zatrucie tlenem, zatrucie azotem, zatrucie 

CO2, zatrucie tlenkiem węgla (CO). 

Analizując przyczyny chorób i wypadków 

nurkowych w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków 

WP, w okresie lat 1975-1976 wyłoniono pewne grupy 

czynników dodatkowych, które niewątpliwie miały wpływ 

decydujący na powstanie chorób i wypadków nurkowych: 

1. Wadliwe działanie sprzętu nurkowego. 

2. Toksyczne działanie gazów na organizm 

człowieka w czasie nurkowania. 

3. Wady organizmu (nieprawidłowości 

anatomiczne, nie stwierdzone podczas badań 

komisyjnych). 

4. Błędy techniczne płetwonurków (nurków) 

w czasie pracy, czy szkolenia pod wodą. 

5. Lżejsze urazy i najczęściej spotykane schorzenia 

nurkowe zestawiono w tabeli I. 

INTRODUCTION 

The prerequisite for the prevention of diving-

related sicknesses and accidents is strict compliance with 

both technical and medical regulations during diving 

training and work [3,4]. 

A very important issue is good knowledge of the 

work of a diver and the anticipation of possible dangers by 

the personnel participating in the dive [1]. The Military 

Maritime Medical Committee (WKML) determines 

whether or not an individual is healthy enough to dive, 

granting those who meet the required standards a medical 

certificate that is valid for one year [1,2]. 

There are many causes of diving-related 

disorders and sicknesses, hence the many different 

divisions and classifications in the literature. Ulewicz and 

Dolatkowski, amongst others, divide diving conditions into 

two groups [1]. 

I – Sicknesses and accidents caused by physical 

factors. 
II – Diving sicknesses and accidents caused by 

physiopathological disorders. 

The first group of diseases occurs as a result of 

mechanical action directly on the body of the diver. Among 

them are: ear and paranasal sinus barotrauma, pulmonary 

barotrauma, crushing. 

In the second group we most often encounter the 

consequences of the toxic effects of gaseous components of 

air on the human body. This group includes decompression 

sickness, oxygen poisoning, nitrogen poisoning, CO2 

poisoning, carbon monoxide (CO) poisoning. 

When analysing the causes of diving sicknesses 

and accidents at the Diver and Scuba Diver Training Centre 

of the Polish Army, certain groups of additional factors 

were identified in the period between 1975 and 1976, 

which undoubtedly had a decisive influence on the 

occurrence of diving sicknesses and accidents: 

1. malfunction of diving equipment. 

2. Toxic effects of gases on human body during 

diving. 

3. Organism defects (anatomical abnormalities, not 

found during commission examinations). 

4. Technical errors of divers at work or during 

underwater training. 

5. Minor injuries and the most common diving 

conditions are listed in Table I.

Tab. 1 

Year Ear barotrauma Inflammation in 

the ear 

Sinus 

barotrauma 

Sinusitis Respiratory 

congestion 

1975 15 35 10 40 256 

1976 10 33 5 32 275 

Jak wynika z zestawienia najczęściej 

występującymi urazami ciśnieniowymi były urazy narządu 

słuchu i zatok i występowały one najczęściej  

u początkujących płetwonurków [1,2,3,4], którzy nie 

zawsze prawidłowo realizują w praktyce teoretyczne 

wiadomości nurkowe. 
Szczególnie częstym błędem są próby nurkowań  

w przypadku niemożności wykonania przedmuchu [2], co  

zdarza się często przy nieżytach górnych dróg  

According to the list, the most common injuries 

were those impacting the hearing organ and sinuses, and 

they were most common in beginner divers [1,2,3,4], who 

do not always properly implement theoretical diving 

knowledge when in a practical diving environment. 

Particularly frequent mistakes are attempts to 
dive when it is not possible to perform the Valsalva 

manoeuvre [2], which often happens when the upper 

airways are blocked. Another common mistake made by  
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oddechowych. Innym częstym błędem popełnianym przez 

początkujących płetwonurków jest gwałtowna reakcja na 

różne nieprzewidziane sytuacje pod wodą, będące 

wynikiem braku oswojenia ze środowiskiem wodnym. 

Szereg autorów podkreślało w swych pracach 

[1,2] fakt większej częstości zachorowań na nieżyty 

górnych dróg oddechowych u nurków niż u innych grup 

marynarzy. Te sytuacje można tłumaczyć warunkami 

szkolenia w różnych i trudnych warunkach oraz częstszym 
kontaktem ze środowiskiem wodnym. 

Z typowych chorób nurkowych w okresie 

objętym analizą zaistniały następujące: uraz ciśnieniowy 

płuc (barotrauma płuc), choroba ciśnieniowa, zatrucie 

CO2, zatrucie tlenem (O2). Zestawienie takie 

przedstawiono w tabeli nr II. 

novice divers is the sudden reaction to various unforeseen 

underwater situations resulting from a lack of familiarity 

with the aquatic environment.

A number of authors emphasised in their works 

[1,2] the fact that the incidence of upper respiratory tract 

congestion is higher in divers than in other groups of 

mariners. These situations can be explained by training 

conditions in various and difficult settings and more 

frequent contact with the water environment. 
Of the typical diving conditions during the period 

covered by the analysis, the following occurred: 

pulmonary barotrauma, decompression sickness, CO2 

poisoning, oxygen (O2) poisoning. Such a list is presented 

in Table II. 

Tab. 2 

Year Pulmonary 
barotrauma 

Decompression 
sickness 

CO2 poisoning Oxygen poisoning 
(O2) 

1975 2 2 - 2 

1976 3 - 11 - 

Zaistniałe przypadki urazu ciśnieniowego płuc 

dotyczyły w większości przypadków niedoświadczonych 

płetwonurków i u wszystkich wystąpiły one na skutek 

szybkiego wyjścia z głębokości na wstrzymanym oddechu. 

Prawie wszystkie przypadki urazu ciśnieniowego 

płuc miały miejsce w czasie zejść treningowych na 

basenach głębokościowych. 

Przypadki choroby ciśnieniowej (kesonowej), 

miały przebieg lekki i powstały w czasie nurkowań  

w morzu, w jednym przypadku istniało podejrzenie, że 

czynnikiem dodatkowym, który przyspieszył powstanie 

choroby ciśnieniowej mógł być alkohol spożywany w dniu 

poprzedzającym nurkowanie przez nurka. 

Wszyscy chorzy z urazem ciśnieniowym płuc  

i z chorobą ciśnieniową leczeni byli wg odpowiednich 

regime ów w komorach wysokich ciśnień z pozytywnym 

wynikiem. Leczenie prowadzono wg radzieckich tabel 

dekompresji [1]. 

Wzrost zatruć CO2 w porównaniu  

z analogicznym okresem w roku poprzednim 

spowodowany był wadliwą pracą sprężarki (zaoliwienie 
filtra). 

WNIOSKI 

1. Należy zaprzestać nurkowania w przypadku 

niemożności wykonania przedmuchu przez 

nurkującego. 

2. Instruktorzy powinni stale przypominać 

początkującym płetwonurkom o konieczności 

wypuszczania powietrza w czasie wynurzania 

się. 

3. W przypadku wyrzucenia płetwonurka na 

powierzchnię lub zatrucia, należy skierować 

obowiązkowo płetwonurka na badanie lekarskie 

lub obserwację szpitalną. 

4. W czasie treningów w komorach ściśle 

przestrzegać stacji dekompresyjnych wg. tabeli 

dekompresji. 
5. Nie wolno nurkować po spożyciu alkoholu. 

Most of the cases of pulmonary barotrauma 

occurred in inexperienced divers and all of them were due 

to a rapid ascent from the depths whilst holding their 

breath. 

Nearly all cases of pulmonary barotrauma took 

place during training sessions in deep pools. 

Cases of decompression sickness (caisson 

sickness) were mild and occurred during diving at sea, in 

one case there was a suspicion that alcohol consumed the 

day before the dive by the diver may have been  

a contributing factor to the incident.  

All patients with pulmonary barotrauma and 

with decompression sickness were treated according to 

the appropriate regimes in high-pressure chambers with 

positive results. Treatment was carried out according to 

Soviet decompression tables [1]. 

The increase in CO2 poisoning compared to the 

same period in the previous year was caused by faulty 

compressor operation (filter oiling). 

CONCLUSIONS 

1. It is necessary to discontinue the dive in the event 

that the diver is unable to perform the Valsalva 

manouver. 

2. Instructors should constantly remind beginner 

scuba divers to release air as they surface. 

3. In the event of diver ejection to the surface or 

poisoning, it is mandatory to refer the diver to 

a medical examination or hospital observation. 

4. During training in the chambers, it is essential to 

strictly observe the decompression stations 

according to the decompression table. 

5. Diving after drinking alcohol is not allowed. 
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