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Wynalezienie pompy ciśnieniowej przez J. Smeatona w 1791 r., a następnie klasycznego 

skafandra nurkowego typu zamkniętego przez  A. Siebe w 1837 r.  stworzyło człowiekowi 

techniczne możliwość długotrwałego pobytu i pracy w podwyższonym ciśnieniu. Szybko 

zostały ujawnione zagrożenia dla zdrowia człowieka związane z długą ekspozycją na 

podwyższone ciśnienie jak i z obniżaniem ciśnienia otaczającego. Najpierw zaobserwowano 

je u pracowników kesonów, a następnie u nurków. 

Pierwsze doniesienia o szkodliwości pobytu człowieka w atmosferze sprężonego 

powietrza pojawiły się w 1835 r.  i dotyczyły narkozy azotowej. Kolejne lata dostarczały 

coraz to nowych chorób nurkowych, począwszy od choroby ciśnieniowej w 1841 r., poprzez 

mózgową i płucną postać zatrucia tlenem, urazy ciśnieniowe uszu i płuc, zespół 

neurologiczny wysokich ciśnień, a skończywszy na urazie ciśnieniowym zatok przynosowych 

w 1972 r. Interesującym polskim wkładem w medycynę podwodną jest pierwsza na świecie 

klasyfikacja chorób nurków opublikowana w 1973 r. w książce A. Dolatkowskiego pt. „Zarys 

fizjopatologii nurkowania”. 

Choroby nurków nie były znane do początków XIX wieku.  Wcześniej nurkowanie 

ograniczone było tylko do zanurzeń z zatrzymanym oddechem lub krótkich ekspozycji w 

prymitywnych dzwonach nurkowych na małych głębokościach. W tamtym okresie u nurków 

obserwowano tylko objawy działania podwyższonej prężności dwutlenku węgla i następstwa 

działania podwyższonego ciśnienia otaczającego na uszy i zatoki przynosowe. 
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I grupa:   Skutki działania mechanicznego na ciało nurka

1. Uraz ciśnieniowy płuc

2. Uraz ciśnieniowy ucha

3. Uraz ciśnieniowy zatok przynosowych

4. Uraz ciśnieniowy twarzy

5. Uraz ciśnieniowy skóry

6. Uraz ciśnieniowy przewodu pokarmowego

7. Uraz ciśnieniowy zębów

8. Wyrzucenie nurka na powierzchnię wody

9. Zgniecenie nurka klasycznego

II grupa:   Skutki oddziaływania gazów pod zwiększonym lub 

obniżonym ciśnieniem otaczającym

1. Choroba ciśnieniowa – dekompresyjna 

2. Narkoza gazów obojętnych

3. Zespół neurologiczny wysokich ciśnień

4. Zatrucie dwutlenkiem węgla

5. Zatrucie tlenkiem węgla

6. Zatrucie tlenem

7. Niedotlenienie

III grupa:   Inne stany często występujące u nurkujących

1. Przechłodzenie organizmu

2. Przegrzanie organizmu

3. Utonięcie

4. Infekcje u nurków

5. Urazy zadane przez zwierzęta morskie

Patologia nurkowania 
Podział chorób i wypadków nurkowych



  

Skutki działania mechanicznego na ciało nurka
I grupa chorób 

Uraz ciśnieniowy płuc
Uraz ciśnieniowy ucha

Uraz ciśnieniowy zatok przynosowych
Uraz ciśnieniowy twarzy
Uraz ciśnieniowy skóry

Uraz ciśnieniowy przewodu pokarmowego
Uraz ciśnieniowy zębów

Wyrzucenie nurka na powierzchnię wody
Zgniecenie nurka klasycznego
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Uraz ciśnieniowy płuc polega na uszkodzeniu miąższu płucnego 

spowodowanego przez nagły lub niekontrolowany wzrost ciśnienia 

mieszaniny oddechowej w drogach oddechowych w stosunku do 

ciśnienia otaczającego. Następstwem tego może być dostanie się 

pęcherzyków gazu do układu naczyniowego, co powoduje zatory w 

narządach ważnych dla życia, do jam opłucnowych, powodując odmę 

opłucnową, do śródpiersia, powodując odmę śródpiersia, lub do tkanki 

podskórnej górnej części klatki piersiowej i szyi, powodując odmę 

podskórną.

Uraz ciśnieniowy płuc nazywany jest również barotraumą płuc.

Na początku XX wieku przypadkowo stwierdzono, że nurkowie wynurzający 

się z małych głębokości zapadali na nagłą ciężką chorobę. Uważano, że jest to 

„kapryśna postać choroby dekompresyjnej”. W 1931 r. w USA przedstawiono 

dwa przypadki „niezwykłej choroby ciśnieniowej po nurkowaniu na głębokości 

16 stóp (5 m)”. Obydwa przypadki zakończyły się śmiercią nurków, a 

mechanizm ich zgonu był niezrozumiały. Dalsze badania ujawniły, że śmierć w 

powyższych przypadkach była następstwem rozdęcia i pęknięcia płuc – urazu 

ciśnieniowego płuc  – co powodowało dostanie się powietrza do żył 

płucnych. Następnie powietrze wędrowało do lewego serca i w końcu do 

mózgu. Tętniczy zator powietrzny  mózgu został uznany za przyczynę 

wcześniejszych niezrozumiałych zgonów. 

 Możliwe następstwa urazu ciśnieniowego płuc:
1 – zator powietrzny mózgu,  2 – odma śródpiersia i podskórna, 3 – zator powietrz-
ny mięśnia sercowego,  4 – odma opłucnowa

I grupa chorób
Uraz ciśnieniowy płuc



  

Do najczęstszych przyczyn urazu ciśnieniowego płuc należą:  
–  wynurzanie z zatrzymanym oddechem podczas nurkowania 

                    z nurkowym aparatem oddechowym,  
–  zła obsługa lub awaria kamizelki nurkowej i wyrzucenie 

    płetwonurka na powierzchnię wody 
–  niekontrolowane lub szybkie wynurzanie się, 
–  odruchowy skurcz krtani na skutek paniki pod wodą, 
–  nabyte lub wrodzone miejscowe występowanie obszarów o 

   upośledzonej drożności dróg oddechowych, 
–  oddychanie przez dwóch nurków z jednego ustnika 

     nurkowego aparatu oddechowego podczas awaryjnego 

     wynurzania, 
– zgubienie pasa balastowego na niewielkiej głębokości 

   (do 10  m) i wyrzucenie płetwonurka na powierzchnię wody, 
–  awaria automatu oddechowego, 
– wyrzucenie nurka klasycznego na powierzchnię wody, 
– wybuchy podwodne, 
– skoki do wody w nurkowych aparatach oddechowych

   z  obiegiem zamkniętym i półzamkniętym i uderzenie 

    napełnionego gazem worka oddechowego o  powierzchnię 

    wody, 
– treningi opuszczania zatopionych okrętów podwodnych.

Patomechanizm urazu ciśnieniowego płuc:
A – drogi oddechowe drożne, powietrze swobodnie uchodzi z płuc podczas wynurzania; 
B  – drogi oddechowe niedrożne, zatrzymane w płucach powietrze podczas wynurzania 
rozpręża się powodując rozdęcie płuc, a następnie uraz ciśnieniowy płuc. 
Rycina z książki Moderne Tauchmedizin  Ch. Klingmann i wsp. za pozwoleniem Gentner Verlag 
Stuttgart, Niemcy, 2007 r.

Przyczyny urazu ciśnieniowego płuc

I grupa chorób
Uraz ciśnieniowy płuc



  

Droga pęcherzyków powietrza z uszkodzonych pęcherzyków płucnych do 
układu naczyniowego:
 1 – serce, 2 – aorta z pęcherzykami powietrza, 3 – naczynia zaopatrujące w krew górne 
części ciała, 4 – uszkodzony pęcherzyk płucny,  5 – pęcherzyki powietrza w żyle płucnej, 
6 – pęcherzyki powietrza w lewym przedsionku i lewej komorze serca – 7

Droga  powietrza  z  uszkodzonych  pęcherzyków  płucnych  w  obrębie 
klatki  piersiowej:
1 – płuco, 2 – serce, 3 – tchawica, 4 – uszkodzony pęcherzyk płucny, 5 – pęche- 
rzyki powietrza w lewym przedsionku serca, 6 – powietrze w jamie opłucnowej, 
7 – powietrze w śródpiersiu i górnej części klatki piersiowej

    Podczas wynurzania z wyjętym ustnikiem aparatu oddechowego nurek musi stale wydychać powietrze, aby zapobiegać uszkodzeniu płuc, które może 

     spowodować powstanie zatorów powietrznych.

Przyczyny urazu ciśnieniowego płuc
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Najczęściej objawy chorobowe występują natychmiast po wyjściu z wody lub do 30 min po 
nurkowaniu. Niekiedy od momentu urazu płuc może wystąpić nawet kilkunastogodzinny okres 
bezobjawowy lub skąpo objawowy, który następnie może rozwinąć się w pełny obraz zaburzeń 
mózgowych i krążeniowych prowadzący do utraty przytomności i szybkiego zgonu. Jeżeli nastąpi 
rozdęcie płuc przez zwiększoną objętość gazu, wówczas dochodzi do rozlanego uszkodzenia 
struktury płuc. 
Objawy uszkodzenia miąższu płucnego zależą od rozmiaru uszkodzeń. Najbardziej 
charakterystyczne to: 

–  kaszel,
–  odkrztuszanie plwociny podbarwionej krwią, 
–  krwioplucie, 
–  skrócenie i spłycenie oddechu, 
--  bóle podczas oddychania, 
–  duszność, 
--  sinica.

W przypadku uszkodzenia pęcherzyków płucnych leżących blisko głównych oskrzeli powietrze może 
przemieszczać się wzdłuż nich do śródpiersia, tworząc odmę śródpiersia. Jeżeli zgromadzi się tam duża 
ilość powietrza, to będzie ono wywierało mechaniczny ucisk na naczynia, nerwy, przełyk, krtań, a w 
ciężkich przypadkach na serce. Powoduje to następujące objawy odmy śródpiersia: 

–  uczucie bólu w klatce piersiowej, 
--  gniecenie za mostkiem, 

* --  skrócenie oddechu, 
–  zaburzenia lub ból podczas połykania, 
–  chrypka lub metaliczność głosu, 
–  uczucie ciała obcego w gardle.

Wędrówka powietrza w górę klatki piersiowej spowoduje odmę podskórną okolic 
nadobojczykowych i szyi. Objawy odmy podskórnej to: 

--  trzeszczenie przy ucisku skóry nad obojczykami, 
--  trzeszczenie przy ucisku skóry szyi, 
–  asymetria okolic nadobojczykowych, 
–  zniekształcenie szyi.

Razem z rozerwaniem pęcherzyków płucnych leżących 
podopłucnowo może dojść do rozerwania opłucnej. W tej sytuacji 
powietrze dostaje się do jamy opłucnowej, tj. pomiędzy płuco a 
ścianę klatki piersiowej. Powoduje to wytworzenie  odmy 
opłucnowej  i zapadnięcie się płuca. 
Do objawów odmy opłucnowej należą: 

–  krótki ostry ból w klatce piersiowej w momencie
        pękania   opłucnej,

– asymetria klatki piersiowej, 
–  skrócenie i przyspieszenie oddechu, 
–  silna, szybko narastająca duszność, 
–  przyspieszenie tętna.

RTG klatki piersiowej urazu ciśnieniowego płuc

Objawy urazu ciśnieniowego płuc
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W rozerwanych pęcherzykach płucnych powietrze pod ciśnieniem może być 

wtłoczone do układu naczyniowego. Pęcherzyki gazowe wędrują wówczas z 

krwiobiegiem i umieszczają się w narządach ważnych dla życia. Najczęściej 

narządem celem jest mózgowie i mięsień sercowy, w których pęcherzyki gazowe 

uniedrażniają lub uszkadzają naczynia krwionośne. Może to spowodować 

poważne zaburzenia funkcji tych narządów, a nawet zgon. Tętniczy zator 

powietrzny jest najbardziej dramatycznym wypadkiem w medycynie podwodnej.

Objawy zatorów powietrznych w naczyniach mózgowych są podobne do 

objawów udaru mózgowego: 
-- bóle głowy, 
-- utrata przytomności, 
-- zaburzenia psychiczne (apatia, otępienie, splątanie), 
-- drgawki, 
-- zaburzenia czuciowe (drętwienie lub mrowienie), 
-- niedowłady i porażenia mięśni, 
-- zaburzenia wzroku, słuchu i mowy;

-- zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej, 
-- porażenie ośrodków mózgowych (krążenia, oddychania), zgon. 

    Kiedy zablokowany zostanie przepływ krwi przez naczynia mózgowe lub wieńcowe, zator powietrzny może spowodować zgon. 

Objawy zatorów powietrznych w naczyniach wieńcowych serca  są podobne 

do objawów zawału serca: 
-- ból w klatce piersiowej za mostkiem promieniujący do lewej kończyny    

     górnej, szyi, karku, żuchwy; 
-- szybkie i słabo wyczuwalne tętno, 
-- spadek ciśnienia tętniczego krwi, 
-- zaburzenia rytmu serca, 
-- objawy wstrząsu sercowo pochodnego, 
-- zatrzymanie pracy serca.

Objawy urazu ciśnieniowego płuc
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Zapobieganie

Możliwość wystąpienia  urazu ciśnieniowego płuc nawet podczas bardzo 
płytkich nurkowań nakazuje dokładne badanie kandydatów do nurkowania. 
Stwierdzenie jakichkolwiek stanów patologicznych płuc dyskwalifikuje z 
nurkowania. 

Nie można dopuszczać  do nurkowania osób, u których stwierdza się objawy 
nieżytu górnych dróg oddechowych, chorób oskrzeli i płuc. Nurkowanie jest 
bezpieczne dopiero po upływie około miesiąca od wyleczenia zapalenia oskrzeli 
lub płuc. 

W czasie szkolenia  i treningów nurków należy zwracać szczególną uwagę na 
konieczność wykonywania stałego, nieprzerwanego wydechu podczas 
wynurzania. Podczas nurkowania oddech nurka przez cały czas powinien być 
równomierny. Nie wolno zatrzymywać oddechu podczas wynurzania, jak również 
wykonywać głębokich wdechów pod wodą. 

Nurkowie powinni  unikać sytuacji, które mogłyby wymusić na nich szybkie 
awaryjne wynurzanie. Zawsze należy pamiętać, że nie wolno przekraczać 
optymalnych szybkości wynurzania.

Przed każdym zanurzeniem musi być dokładnie sprawdzony stan techniczny 
sprzętu do nurkowania. Najważniejszym jego elementem jest automat 
oddechowy. Zaleca się, aby podczas każdego nurkowania nurek posiadał 
zapasowy ustnik automatu oddechowego (drugi stopień) w zestawie „octopus” 
lub awaryjne źródło powietrza (np. z kamizelki nurkowej). 

Każdy aparat nurkowy  powinien być wyposażony w sprawny manometr 
ciśnienia powietrza w butlach. Pozwala on kontrolować zużycie czynnika 
oddechowego i prawidłowo zrealizować nurkowanie. 

Nurkowanie w kamizelkach nurkowych  stwarza duże ryzyko urazu ciś
nieniowego płuc przy niewłaściwej jej obsłudze lub awarii, szczególnie u 
początkujących. Ta technika nurkowa powinna być poprzedzona dokładnym 
zapoznaniem się z działaniem kamizelki zarówno „na sucho”, jak i na płytkiej 
wodzie. Pierwsze nurkowanie w innego rodzaju kamizelce również powinno być 
poprzedzone dokładnym zapoznaniem się z zasadami jej obsługiwania.

Pierwsza pomoc

W razie podejrzenia lub stwierdzenia objawów urazu ciśnieniowego płuc należy 
postępować w następujący sposób: 

--   możliwie jak najszybciej przetransportować chorego do komory
              ciśnieniowej   

–  ułożyć nurka w pozycji bezpiecznej na lewym boku, 
--  podać tlen do oddychania przez szczelną maskę, 
--  podać leki przeciwkaszlowe (1-2 tabl. Codeinum hydrochloricum,

               Thiocodin), 
--  podać leki uspokajające (1-2 tabl. Relanium 5 mg, Hydroxizinum 
    10 mg), 
--  w razie konieczności wykonywać czynności reanimacyjne.

W każdym przypadku urazu ciśnieniowego płuc należy chorego nurka położyć w 
pozycji bezpiecznej na lewym boku i podać mu tlen do oddychania przez 
szczelną maskę. Zamiana czynnika oddechowego z powietrza na tlen zmniejsza 
możliwość powstawania zatorów powietrznych. Jeżeli tętnicze zatory powietrzne 
są obecne, to zwiększenie prężności tlenu we krwi spowoduje jego dyfuzję do 
pęcherzyków zatorowych i zmniejszanie ich średnicy. Ponadto tlen poprawi 
utlenowanie tkanek niedotlenionych z powodu zatorów.

Jeżeli nurek jest przytomny,  to należy podać leki przeciwkaszlowe, aby stłumić 
odruch kaszlu. Kaszel może powodować zwiększenie obszaru uszkodzenia 
miąższu płuc. Następnie w celu uspokojenia i zmniejszenia pogotowia 
drgawkowego należy podać leki uspokajające. 

Jeżeli nurek jest w ciężkim stanie, w razie potrzeby podczas transportu do 
komory ciśnieniowej należy wykonywać czynności reanimacyjne.

Zapobieganie i pierwsza pomoc
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Budowa ucha: 1 – małżowina uszna; 2 – przewód słuchowy 
zewnętrzny; 3 – błona bębenkowa; 4 – trąbka słuchowa; 
5 – młoteczek; 6 – kowadełko; 7 – strzemiączko; 8 – kanały 
półkoliste; 9 – przedsionek; 10 – ślimak; 11 – okienko okrągłe 
ślimaka. 
Rycina z książki Moderne Tauchmedizin  Ch. Klingmann 
i wsp. za pozwoleniem Gentner Verlag Stuttgart, Niemcy, 2007 r.
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Uraz ciśnieniowy uszu inaczej nazywany jest barotraumą ucha. Jama bębenkowa 
jest przestrzenią powietrzną w kości skroniowej czaszki. Podczas nurkowania 
konieczne jest wyrównywanie ciśnienia powietrza panującego w jamie 
bębenkowej z ciśnieniem w środowisku zewnętrznym. Ciśnienie to wyrównywane 
jest przez trąbkę słuchową, łączącą jamę bębenkową z jamą nosowo-gardłową. 
Do urazu ciśnieniowego uszu dochodzi przy niemożności wyrównania ciśnienia 
po obu stronach błony bębenkowej, najczęściej w czasie zanurzania, rzadko 
podczas wynurzania nurka.

Przyczyny urazu ciśnieniowego ucha są następujące: 

–  niedrożność trąbki słuchowej – najczęściej w wyniku nieżytu nosa (katar, 
nadmierna ilość wydzieliny śluzowej lub ropnej), stanów zapalnych i alergicznych, 
obrzęku przedmiesiączkowego, polipów nosa, skrzywienia przegrody nosa, 
opóźnienia w wykonywaniu przedmuchu ucha, zanurzenia bez wykonania 
przedmuchu poniżej punktu zamknięcia trąbki słuchowej, zanurzenia głową w 
dół, obecności ciała obcego, palenia papierosów,
 
–  niedrożność przewodu słuchowego zewnętrznego  – zwykle z powodu 
obecności ciała obcego, korka woszczynowego, zatyczek usznych, dużych wyrośli 
kostnych, ścisłego przylegania gumowego hełmu do małżowiny usznej,
 
– niedrożność trąbki słuchowej i przewodu słuchowego zewnętrznego.

Przestrzenie powietrzne głowy nurka:  1 – maska nurkowa, 2 – zatoka 
czołowa, 3 – zatoka klinowa, 4 – jama nosowa, 5 – ucho środkowe, 6 – zatoka 
szczękowa i komórki sitowe, 7 – gardło, 8 – drogi oddechowe

Podczas schodzenia pod wodę wzrasta ciśnienie w otaczającym środowisku wodnym, które wywiera wzmagający się ucisk na błonę bębenkową. Nurkujący utrzymuje 
jednakowe ciśnienie po obu stronach błony bębenkowej, wykonując tzw. przedmuch, tj. wdmuchując powietrze z nosogardła do jamy bębenkowej przez trąbkę słuchową. 
Wyrównanie ciśnienia w jamie bębenkowej do ciśnienia otaczającego nurek może uzyskać, wykonując próbę Valsalvy  (próba wydmuchania powietrza przez nos przy 
zaciśniętych nozdrzach i zamkniętych ustach), manewr Toynbee  (przełykając ślinę przy zaciśniętych nozdrzach) lub manewr Frenzela  (przy zaciśniętym nosie, 
zamkniętej głośni i zamkniętych ustach, naśladując ziewanie, poruszanie żuchwą do przodu, tyłu i na boki).

W czasie zanurzania  uczucie ucisku w uszach  pojawia się po zanurzeniu na głębokość 25-30 centymetrów. Wyraźny ból w uszach pojawia się przy zanurzeniu na 
głębokość około 2 metrów. Trąbka słuchowa może otworzyć się, jeżeli różnica ciśnienia pomiędzy gardłem a jamą bębenkową osiągnie wartość odpowiadającą głębokości 
13-39 centymetrów. Począwszy od głębokości około 0,8 m, rozpoczyna się blokowanie ujścia gardłowego trąbki słuchowej. Jeżeli do ucha środkowego nie zostanie 
wdmuchane powietrze przed osiągnięciem głębokości około 1,2 m (tzw.  punkt zamknięcia trąbki słuchowej), to wyrównanie ciśnienia w uchu środkowym może być 
trudne lub niemożliwe. 

Przyczyny urazu ciśnieniowego uszu

I grupa chorób
Uraz ciśnieniowy ucha



  

Uraz ciśnieniowy ucha przy niedrożnej trąbce słuchowej.
 
A  – błona bębenkowa wpukla się do jamy bębenkowej na skutek panującego 
tam niższego ciśnienia (-); 
B – błona bębenkowa ulega pęknięciu i ciśnienie wyrównuje się  (wszędzie +).

1 – przewód słuchowy zewnętrzny, 2 – jama bębenkowa, 3 – trąbka słuchowa, 
4 – jama nosowa

Przy niedrożnej trąbce słuchowej może dojść do  urazu ciśnieniowego ucha 

środkowego i wewnętrznego, który przebiega następująco:  
–  narastanie ucisku w uchu w miarę zanurzania

  –  uczucie pełności, dzwonienie i osłabienie słuchu,

  –  przechodzenie ucisku w coraz silniejszy ból ucha (stopniowe wtłaczanie

     błony bębenkowej do jamy bębenkowej),

–  pęknięcie błony bębenkowej w zakresie głębokości  5 - 20 m,

–  nagłe ustąpienie bólu,

–  zalanie zimną wodą jamy bębenkowej (przy nurkowaniu w skafandrach

    mokrych),

–  podrażnienie narządu równowagi (ucha wewnętrznego) przez zimną wodę

    lub uraz mechaniczny,

–  nagłe zawroty głowy,

–  nudności i wymioty,

–  utrata orientacji ciała w przestrzeni.

Po wyjściu nurka z wody stwierdza się: 
–  jednostronne upośledzenie słuchu,

–  dzwonienie, brzęczenie lub szum w uchu,

–  objawy podrażnienia błędnika (oczopląs, zawroty głowy, nudności 

     i wymioty),

–  ból głowy.

Objawy urazu ciśnieniowego uszu

I grupa chorób
Uraz ciśnieniowy ucha

Uraz ciśnieniowy uszu podczas zanurzania

Jeżeli doszło do pęknięcia błony bębenkowej i zalania wodą jamy bębenkowej, 

stwierdza się:  
–  znacznie nasilone objawy podrażnienia ucha wewnętrznego,

–  bulgotanie lub syk w uchu przy próbie przedmuchania trąbki słuchowej,

–  wyciek krwi i wody z przewodu słuchowego zewnętrznego.

    Uraz ciśnieniowy ucha środkowego podczas zanurzania jest najczęstszą chorobą nurkową.



  

Uraz ciśnieniowy ucha przy niedrożnym przewodzie słuchowym 
zewnętrznym. 

A – błona bębenkowa wpukla się do przewodu słuchowego zewnętrznego na 
skutek panującego tam niższego ciśnienia (-); 

B  – błona bębenkowa ulega pęknięciu i ciśnienie wyrównuje się po obu 
stronach przeszkody (wszędzie +)

Podczas nurkowania z niedrożnym przewodem słuchowym zewnętrznym, jeżeli 

nurkujący ma sprawnie działającą trąbkę słuchową, może dojść do urazu ciś

nieniowego ucha zewnętrznego.  W miarę zanurzania nurek będzie wyrównywał 

ciśnienie w jamie bębenkowej. Tymczasem w zamkniętym przewodzie słuchowym 

zewnętrznym ciśnienie pozostaje nie zmienione. Błona bębenkowa ulegnie wpukleniu 

w kierunku niższego ciśnienia (na zewnątrz). Nurkujący będzie odczuwał „ssący” ból 

ucha, który jeszcze dodatkowo nasili się po przedmuchaniu trąbki słuchowej. Gdy 

różnica ciśnień między jamą bębenkową a przewodem słuchowym przekroczy granicę 

wytrzymałości błony bębenkowej, nastąpi jej pęknięcie odczuwane jako nagłe 

ustąpienie dolegliwości. Pęknięcie błony bębenkowej w tym wypadku zdarza się 

stosunkowo rzadko. Dolegliwości związane z niedrożnym przewodem słuchowym 

zewnętrznym są częstsze u niedoświadczonych nurków. Jeżeli nie doszło do pęknięcia 

błony bębenkowej, nie należą one do objawów poważnych i nakazują jedynie 

przerwanie nurkowania aż do całkowitego wyzdrowienia.

U nurkujących z niedrożną trąbką słuchową i przewodem słuchowym 

zewnętrznym wytworzy się różnica ciśnień po obu stronach przeszkody. Pod 

wpływem   działania   ujemnego  ciśnienia   w   przewodzie  słuchowym   zewnętrznym 

i jamie bębenkowej wystąpią objawy urazu ciśnieniowego ucha, jednak nie dojdzie do 

pęknięcia błony bębenkowej. Nurkowanie z niedrożną trąbką słuchową i woszczyną 

słabo przylegającą do ścian przewodu słuchowego zewnętrznego może doprowadzić 

do wtłoczenia jej przez błonę bębenkową do jamy bębenkowej.

Objawy urazu ciśnieniowego uszu

I grupa chorób
Uraz ciśnieniowy ucha

Uraz ciśnieniowy uszu podczas zanurzania



  

Objawy urazu ciśnieniowego uszu

I grupa chorób
Uraz ciśnieniowy ucha

Uraz ciśnieniowy uszu podczas zanurzania

U nurkujących z niedrożną trąbką słuchową i przewodem słuchowym 

zewnętrznym wytworzy się różnica ciśnień po obu stronach przeszkody. 

Pod wpływem działania ujemnego ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym i 

jamie bębenkowej wystąpią objawy urazu ciśnieniowego ucha, jednak nie dojdzie do 

pęknięcia błony bębenkowej. Nurkowanie z niedrożną trąbką słuchową i woszczyną 

słabo przylegającą do ścian przewodu słuchowego zewnętrznego może doprowadzić 

do wtłoczenia jej przez błonę bębenkową do jamy bębenkowej.

Uraz ciśnieniowy ucha przy niedrożnej trąbce słuchowej i przewodzie 
słuchowym zewnętrznym. 
W przewodzie słuchowym zewnętrznym i jamie bębenkowej występują zmiany 
typowe dla urazu ciśnieniowego ucha, ale błona bębenkowa nie ulega pęknięciu

Uraz ciśnieniowy ucha przy niedrożnej trąbce słuchowej podczas 
wynurzania. 
A  – błona bębenkowa wpukla się do przewodu słuchowego zewnętrznego na 
skutek zmniejszenia się ciśnienia otaczającego;

B  – błona bębenkowa ulega pęknięciu i ciśnienie wyrównuje się po obu stronach 
przeszkody (wszędzie -).

Uraz ten występuje bardzo rzadko. Może być powikłaniem urazu ciś-

nieniowego ucha podczas zanurzania,  jak  również  przykrą  konsekwencją  

nurkowania  z  objawami nieżytu lub zapalenia górnych dróg oddechowych. 

Brak drożności trąbki słuchowej Eustachiusza podczas nurkowania uniemożliwia ujście 

rozprężającego się powietrza z jamy bębenkowej podczas wynurzania. Powoduje to 

wzmagający się ucisk, a następnie ostry ból ucha. Pojawienie się zawrotów głowy, 

nudności i wymiotów świadczy o mechanicznym podrażnieniu ucha wewnętrznego. 

Na powierzchni nurek czuje ostry ból i przepełnienie w uchu. Dzwonienie lub utrata 

słuchu  wskazują na poważne uszkodzenie ucha wewnętrznego.

Uraz ciśnieniowy uszu podczas wynurzania



  

Zapobieganie

Występowanie jakichkolwiek patologii ucha  uniemożliwiających prawidłowe 

wyrównywanie ciśnienia w jego strukturach powietrznych praktycznie eliminuje 

każdego chętnego do nurkowania już podczas pierwszych nurkowań z zatrzymanym 

oddechem. Zanurkowanie na głębokość tylko 2 - 3 m spowoduje przykre doznania 

bólowe, które w większości przypadków zniechęcą do kolejnych prób nurkowania.

Poprawa drożności trąbek słuchowych po zastosowaniu kropli do nosa zwykle 

jest krótkotrwała.  Schłodzenie głowy i nadmierna produkcja wydzieliny śluzowej 

podczas każdego nurkowania szybko likwidują efekty działania kropli do nosa. 

Powstały podczas zanurzenia nadmiar wydzieliny śluzowej może tak zatkać trąbki 

słuchowe, że wynurzenie bez urazu ciśnieniowego ucha stanie się niemożliwe.

W celu zapobieżenia urazowi ciśnieniowemu ucha trzeba sprawdzać drożność 

trąbek słuchowych przed każdym nurkowaniem. 

Należy również dostosowywać szybkość zanurzania  do możliwości 

wyrównywania ciśnienia w uchu środkowym. Uszy należy przedmuchiwać często i 

niezbyt mocno, natychmiast po rozpoczęciu zanurzania, jeszcze przed uczuciem 

ucisku w uszach. Silny przedmuch może również spowodować uszkodzenie ucha 

wewnętrznego. 

W razie jakichkolwiek problemów z przedmuchaniem  uszu podczas zanurzania 

należy przerwać nurkowanie.

Pierwsza pomoc

Po stwierdzeniu ww. objawów należy założyć opatrunek na ucho, podać leki 

przeciwbólowe i uspokajające oraz skierować chorego do laryngologa. W razie 

występowania objawów podrażnienia ucha wewnętrznego chorego należy 

przetransportować do lekarza w pozycji leżącej. Jeżeli istnieje podejrzenie na 

obecność powietrza w strukturach błędnika, to podanie nurkowi tlenu do 

oddychania jest bardzo wskazane.

Zapobieganie i pierwsza pomoc

I grupa chorób
Uraz ciśnieniowy ucha



  

Utrudnienie samoistnego wyrównywania ciśnienia w zatokach prowadzi zwykle 

do urazu ciśnieniowego. Niedrożność ujść przewodów łączących zatoki z jamą 

nosową najczęściej spowodowana jest przez obrzęk tkanek nosa różnego 

pochodzenia. Najczęściej uraz ciśnieniowy zatok jest następstwem infekcji 

górnych dróg oddechowych, alergii, nadużywania kropli do nosa lub palenia 

papierosów. 

Przyczyny  urazu  ciśnieniowego  zatok  są  następujące:

–  nieżyt, zapalenie nosa i katar,  
–  nieżyt i zapalenie zatok przynosowych,  
–  polipy nosa i zatok przynosowych,  
–  skrzywienie przegrody nosa. 

Zatoki przynosowe tworzą układ przestrzeni powietrznych w kościach czaszki, połączonych z otaczającą atmosferą wąskimi przewodami uchodzącymi do jamy nosa. 

Podczas nurkowania wyrównywanie ciśnienia w zatokach następuje samoistnie i znacznie łatwiej niż w uchu środkowym.  Uraz ciśnieniowy zatok, nazywany też  

barotraumą zatok,  jest rzadszy niż uraz ciśnieniowy uszu i najczęściej dotyczy zatok szczękowych i czołowych. Dochodzi do niego w przypadku niedrożności 

przewodów łączących zatoki z jamą nosa. 

Schemat mechanizmów powstania urazu ciśnieniowego zatoki 
przynosowej:
 

A – mechanizm z podciśnienia (zanurzanie),

B – mechanizm z nadciśnienia (wynurzanie), 

1 – zatoka, 2 – przewód łączący zatokę z jamą nosa

I grupa chorób
Uraz ciśnieniowy zatok przynosowych

Przyczyny urazu ciśnieniowego zatok przynosowych



  

Wystąpienie objawów urazu ciśnieniowego zatok zależy od tego, w jakiej fazie 

nurkowania doszło do niedrożności ujść zatok przynosowych. Są one 

następujące:

 
–  narastający, ograniczony do rzutu zatoki ból głowy, który pojawia się

    podczas nurkowania i utrzymuje długo po nurkowaniu 
–  ból promieniujący do czoła, oczodołu, nosa, ucha, ku tyłowi głowy, do

    górnych zębów, 
–  wyciek surowiczo-krwistej wydzieliny z nosa,

–  krwawienie z nosa, 
–  łzawienie.

I grupa chorób
Uraz ciśnieniowy zatok przynosowych

Obecność powietrza w jamie czaszki w następstwie urazu ciśnienio-
wego  zatoki  klinowej.
Zdjęcie R.W. Goldmanna, JAMA 1986 r., 225: 3154-3156

W rzadkich przypadkach podczas wynurzania rozprężające się powietrze może 

uszkodzić delikatną ścianę kostną zatoki. Najczęściej dotyczy to komórek 

sitowych lub zatoki klinowej. W takiej sytuacji powietrze może przedostać się do 

tkanek oczodołu, a nawet do jamy czaszki. 

Objawy urazu ciśnieniowego zatok przynosowych



  

Zapobieganie

W badaniach kwalifikacyjnych nie można dopuszczać do nurkowań osób ze 
schorzeniami upośledzającymi drożność ujść zatok przynosowych oraz z 
czynnymi stanami zapalnymi w zatokach. Skrzywiona przegroda nosowa 
predysponuje do urazu ciśnieniowego zatok, ale po jej chirurgicznej korekcie 
zwykle można bezpiecznie nurkować. 

Nie wolno nurkować  w przypadkach ostrego lub przewlekłego nieżytu nosa, jak 
również zmian zapalnych w zatokach upośledzających drożność ujść zatok 
przynosowych. 

Stosowanie kropli do nosa może zapobiec urazowi ciśnieniowemu zatok 
podczas zanurzania, ale nie uchroni od urazu podczas wynurzania, którego 
następstwa mogą być znacznie groźniejsze.  Dlatego stosowanie przed 
nurkowaniem jakichkolwiek kropli do nosa, zmniejszających obrzęk błony 
śluzowej, jest bezwzględnie przeciwwskazane.

Podczas nurkowania częste przedmuchiwanie ucha środkowego  sprzyja 
jednocześnie łatwiejszemu wyrównywaniu ciśnienia powietrza w zatokach. 

Zanurzanie nogami w dół  oraz wolne zanurzanie i wynurzanie zmniejszają 
ryzyko urazu zatok przynosowych. 

W przypadku bólu  zatok stwierdzonych podczas zanurzania należy przerwać 
nurkowanie i wyjść na powierzchnię. 

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc polega na podaniu leków przeciwbólowych i skierowaniu 
chorego do laryngologa. W niektórych przypadkach uporczywy i silny ból głowy 
zmusza do jak najszybszego wykonania punkcji odbarczającej zatokę z nadmiaru 
powietrza. Następstwem urazu ciśnieniowego zatoki często jest rozwój stanu 
zapalnego w ciągu kilku godzin po urazie. 

I grupa chorób
Uraz ciśnieniowy zatok przynosowych



  

Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na ciało zanurzone w wodzie:
A – oddychanie na powierzchni; B – oddychanie przy zanurzeniu po szyję. 
Rycina z książki Moderne Tauchmedizin Ch. Klingmann i wsp. za pozwoleniem 
Gentner Verlag Stuttgart, Niemcy, 2007 r.

Oddychanie sprężonymi gazami w warunkach nurkowania i hiperbarii ma 

znaczny wpływ na mechanikę oddychania. W powyższych warunkach 

dochodzi do zmian objętości płuc, klatki piersiowej i całego układu 

oddechowego zależnie od ciśnienia i rodzaju ekspozycji hiperbarycznej.

Największe znaczenie w fizjologii oddychania pod zwiększonym ciśnieniem 

ma całkowita pojemność płuc (TLC), czynnościowa pojemność zalegająca 

(FRC) i objętość zalegająca (RV). W czasie oddychania pokonane muszą być 

opory elastyczne płuc i ściany klatki piersiowej. Cały układ oddechowy 

wykazuje znaczną sztywność, ponieważ w odpowiedzi na duże zmiany 

ciśnienia reaguje niewielką zmianą swojej objętości.

Podczas nurkowania na układ oddechowy mogą oddziaływać ciśnienia 

znacznie większe od występujących w drogach oddechowych, co często kończy 

się dla nurka bardzo niekorzystnie. Przykładem tego jest zanurzanie i 

wynurzanie nurka z zatrzymanym oddechem. Doprowadzić to może do 

szeregu poważnych uszkodzeń określanych mianem zgniecenia płuc i urazu 

ciśnieniowego płuc. Jeżeli nurek zatrzyma oddech z objętością powietrza w 

płucach bliską wartości TLC, wówczas wynurzenie nawet z 1-2 m może 

spowodować groźne dla życia pęknięcie płuc. Ponadto, jeżeli powietrze w 

płucach ulegnie sprężeniu do wartości zbliżonych do RV, dochodzi do znacznie 

większego przepływu krwi przez pęcherzyki płucne i wydajniejszego nasycania 

gazem obojętnym. Może to doprowadzić do rozwinięcia się  choroby 

ciśnieniowej  po wielokrotnych, następujących po sobie, zanurzeniach z 

zatrzymanym oddechem na znaczne głębokości.

I grupa chorób
Układ oddechowy a nurkowanie



  

Ważnym zjawiskiem podczas nurkowania z zatrzymanym oddechem jest zmniejszanie się objętości płuc podczas zanurzania. Naukowcy sądzili, że teoretyczną 

granicę do nurkowania z zatrzymanym oddechem określały wielkości całkowitej pojemności płuc (TLC), objętości zalegającej (RV) i fizjologicznej przestrzeni 

martwej. Przyjęto, że dla nurka maksymalną bezpieczną głębokością do nurkowania z zatrzymanym oddechem jest 30 m. Jeżeli nurek posiada TLC równą 6 dm 3, 

to na tej głębokości powietrze w płucach ulegnie sprężeniu do 1,5 dm 3, tj. do wielkości równej RV. Dalsze zanurzanie i sprężanie powietrza w płucach poniżej 

wartości RV jest niebezpieczne. W skrajnych przypadkach może dojść do zmiażdżenia klatki piersiowej przez ciśnienie hydrostatyczne. Uszkodzenie to 

nazywane jest zgnieceniem płuc (klatki piersiowej) lub urazem ciśnieniowym płuc podczas zanurzania . 

Praktyka pokazała, że naukowcy byli w błędzie. Zostało to potwierdzone przez wielu nurków, którzy osiągali z zatrzymanym oddechem coraz to większe głębokości i 

wynurzali się bez objawów uszkodzenia klatki piersiowej i płuc. Rekordy freediverów zburzyły stare stereotypy myślowe. Wyjaśnienie, w jaki sposób freediverzy 

ustanawiają nieprawdopodobne rekordy bez poważnych obrażeń klatki piersiowej, może być następujące:
– znaczna ilość krwi jest przemieszczana z obwodu do serca i naczyń klatki piersiowej – ponad 2 dm3, 

  –  klatka piersiowa jest bardzo elastyczna i zmniejsza obwód nawet o 40 cm,

  –  przepona jest bardzo elastyczna i łatwo poddaje się naporowi narządów jamy brzusznej, które przemieszczając się do klatki piersiowej znacznie ją 

     rozciągają, co w konsekwencji zmniejsza objętość klatki piersiowej,

  –  umiejętny trening oddechowy przed nurkowaniem znacznie zwiększa pojemność życiową płuc (VC) i zmniejsza objętość zalegającą (RV).

Nurkowie „bezdechowi” zwiększają pojemność płuc poprzez stosowanie przed zanurzeniem specjalnej techniki oddychania, tzw. „pakowania płuc”. Celem takiego 
oddychania jest zwiększenie TLC na początku nurkowania, co powoduje zwiększenie stosunku TLC/RV i w konsekwencji umożliwia osiągnięcie większej głębokości. 
Umiejętne „pakowanie płuc” umożliwia zwiększenie pojemności życiowej płuc VC nawet o 40%. 

I grupa chorób
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1. Uraz ciśnieniowy twarzy

2. Uraz ciśnieniowy skóry

3. Uraz ciśnieniowy przewodu pokarmowego

Czynniki sprzyjające powstaniu urazu ciśnieniowego przewodu pokarmowego: 

1 – skurcz wpustu żołądka, 2 – skurcz odźwiernika żołądka, 3 – korek kałowy

I grupa chorób
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4. Uraz ciśnieniowy  zębów

5. Wyrzucenie i zgniecenie nurka
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II grupa: 

 Skutki oddziaływania gazów pod zwiększonym lub 

obniżonym ciśnieniem otaczającym

1.  Choroba ciśnieniowa – dekompresyjna 

2.  Narkoza gazów obojętnych

3.  Zespół neurologiczny wysokich ciśnień

4.  Zatrucie dwutlenkiem węgla

5.  Zatrucie tlenkiem węgla

6.  Zatrucie tlenem

7.  Niedotlenienie
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Choroba ciśnieniowa, nazywana również chorobą dekompresyjną (DCS – ang. 

decompression sickness) i kesonową, jest klasycznym przykładem patologii 

wynikającej z narażenia organizmu na zmianę ciśnienia. We współczesnej 

baropatologii wyróżnia się:

 
–  chorobę ciśnieniową nurków, 

–  chorobę kesonową pracowników kesonów,

 
–  chorobę ciśnieniową lotników (wysokościową).

Choroby te oddzielono od siebie ze względu na odmienne przyczyny, rodzaje 

środowisk i ekspozycji człowieka na różne zakresy ciśnień, skład czynnika 

oddechowego i objawy. Wobec powyższego używanie obecnie określenia 

choroby kesonowej w odniesieniu do nurków jest błędne i ma tylko znaczenie 

historyczne.

Choroba ciśnieniowa nurków występuje najczęściej u osób przebywających przez 

pewien czas w środowisku o podwyższonym ciśnieniu, a następnie podlegających 

skutkom obniżania tego ciśnienia. Jest to zespół procesów patologicznych 

zachodzących w organizmie w wyniku nieprawidłowego dla danego 

nurkowania i dla danego osobnika obniżania ciśnienia, tj. dekompresji. 

Istota zjawiska polega na tym, że wraz ze zwiększeniem głębokości (ciśnienia) 

wzrasta ciśnienie cząstkowe gazów wchodzących w skład mieszaniny oddechowej. 

Zgodnie z prawami fizyki stężenie gazu rozpuszczonego w cieczy jest 

proporcjonalne do ciśnienia cząstkowego gazu w ośrodku gazowym stykającym się 

z daną cieczą. Tak więc w płynach i tkankach nurka mieszanina oddechowa 

rozpuszcza się na zasadzie rozpuszczalności fizycznej do momentu wyrównania faz, 

tj. aż do momentu pełnego wysycenia gazem. Tak duża jej ilość może się rozpuścić 

w organizmie (zależy od głębokości i czasu nurkowania), że nie może być ona z 

niego bezpiecznie usunięta przy szybkim wynurzaniu. W związku z tym 

opracowano zasady ograniczające szybkość wynurzania się nurków, tzw. zasady 

dekompresji.

Właściwy sposób wynurzania nurka jest podstawowym warunkiem 

przeprowadzania bezpiecznych nurkowań. W momencie wynurzania 

rozpoczyna się proces wydalania nadmiaru gazu z organizmu nurka. Sprawą, która 

nakazuje bardzo poważne traktowanie dekompresji, jest wolniejsze zmniejszanie się 

ciśnienia cząstkowego gazu w płynach ustrojowych nurka w stosunku do 

zmniejszanego ciśnienia hydrostatycznego. Przy zachowaniu zasad dekompresji 

stwarza się warunki do wydalenia nadmiaru gazów drogą pęcherzyków płucnych.

    Choroba ciśnieniowa -  to zespół procesów patologicznych zachodzących w organizmie w wyniku nieprawidłowego dla danego nurkowania

   i dla danego osobnika obniżania ciśnienia, tj. dekompresji. 
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Czynniki predysponujące do choroby ciśnieniowej. 

Wśród nich wyróżnia się następujące czynniki środowiskowe i osobnicze:

 
–   wysiłek fizyczny podczas pobytu pod ciśnieniem i w czasie dekompresji,

–  niska temperatura w czasie nurkowania i dekompresji,

  –  gorący prysznic po nurkowaniu,

  –  ilość tlenu w mieszaninie oddechowej,

  –  zwiększona prężność dwutlenku węgla,

  –  ogólna i zła kondycja fizyczna,

  –  otyłość,

  –  wiek nurków,

  –  płeć (kobiety),

  –  bilans wodny (stopień uwodnienia tkanek),

  –  brak treningu i adaptacji do pobytu pod ciśnieniem,

  –  obecność alkoholu we krwi i skutki jego spożycia,

  –  zły stan psychofizyczny nurka przed nurkowaniem.

Sytuacje związane z nurkowaniem, w których nurkowie częściej zapadają na 

chorobę ciśnieniową. 

Należą do nich: 

–  brak znajomości lub lekceważenie zasad dekompresji,

  –  szybkie wynurzanie,

  –  używanie komputerów nurkowych,

  –  nurkowania wielopoziomowe lub częste wynurzania podczas jednego

     nurkowania (tzw. winda lub nurkowania typu „yo-yo”),

  –  nurkowania wielokrotne jednego dnia,

  –  nurkowania wielodniowe,

  –  nurkowania głębokie i długo trwające,

  –  loty samolotem krótko po nurkowaniu,

  –  wycieczki wysokogórskie po nurkowaniu.

    Choroba ciśnieniowa -  to zespół procesów patologicznych zachodzących w organizmie w wyniku nieprawidłowego dla danego nurkowania 

   i dla danego  osobnika obniżania ciśnienia, tj. dekompresji. 
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W pierwszej i najprostszej klasyfikacji choroby ciśnieniowej wprowadzonej przez F. Goldinga w 1960 r. wyróżnia się postać lekką –  choroba ciśnieniowa typu I, i postać 

ciężką – choroba ciśnieniowa typu II. Postać lekka (łagodna) objawia się bólami stawowo-mięśniowymi, tzw. bends, i zmianami skórnymi. W postaci ciężkiej występują 

objawy postaci lekkiej oraz objawy płucne, krążeniowe i neurologiczne. 

C. Edmonds  wyróżnia wiele postaci choroby ciśnieniowej w zależności od zajęcia przez zatory gazowe określonych narządów. Wyróżnia chorobę ciśnieniową skórną, 

stawowo-mięśniową, neurologiczną, płucną, sercową, żołądkowo-jelitową i ucha wewnętrznego. 

W podziale zaproponowanym przez B. Wienke występują cztery typy choroby ciśnieniowej. Jest to podział prosty i zrozumiale ją systematyzujący.

Choroba ciśnieniowa typu I      -  to postać lekka charakteryzująca się zlokalizowanym bólem stawów lub mięśni oraz objawami skórnymi. 

Choroba ciśnieniowa typu II     -  to postać ciężka charakteryzująca się objawami płucno-krążeniowymi i objawami neurologicznymi ze strony rdzenia kręgowego 

    lub mózgowia.

Choroba ciśnieniowa typu III      -   to postać przedsionkowa charakteryzująca się objawami uszkodzenia ucha wewnętrznego, występująca zwykle po nurkowaniach

    helioksowych przekraczających głębokość 90 m. 

Choroba ciśnieniowa typu IV     -   to tzw. jałowa martwica kości lub przewlekła choroba ciśnieniowa charakteryzująca się uszkodzeniem kości po wielokrotnych

    ekspozycjach hiperbarycznych. 

Obecnie znane są też inne, poza kośćmi, uszkodzenia organizmu będące odległymi następstwami nurkowania, dlatego celowe wydaje się zaliczyć do przewlekłej choroby 

ciśnieniowej zespół objawów uszkodzenia rdzenia kręgowego, mózgowia, narządów zmysłów, płuc i serca. 

Klasyfikacja choroby ciśnieniowej
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Objawy stawowo-mięśniowe

Najczęstszym objawem choroby ciśnieniowej są bóle zlokalizowane w mięśniach lub ścięgnach w okolicy dużych stawów (ang. joint bends). Dotyczą najczęściej okolicy stawu 

barkowego, łokciowego, nadgarstka, biodrowego, kolanowego, skokowego i rzadziej innych. Czasem bóle występują jednocześnie w dwóch stawach po tej samej stronie ciała, np. 

w stawie barkowym i łokciowym. Bardzo rzadko bóle dotyczą większej liczby stawów i rzadko są symetryczne. Wśród nurkujących amatorsko dolegliwości bólowe najczęściej 

dotyczą stawu barkowego. 

Początkowo nurek może odczuwać niewielkie pobolewanie lub dyskomfort w okolicy stawu, który z czasem przechodzi w uczucie stałego ostrego i pulsującego bólu. Stawy 

zwykle nie są bolesne przy obmacywaniu, ale poruszanie kończynami nasila bóle. Jeżeli nurek nie będzie leczony, bóle stawów trwają kilka dni i stopniowo samoistnie 

ustępują.

Objawy skórne

Najczęstszym objawem skórnym jest swędzenie rąk i nóg, czasem połączone z zaczerwienieniem skóry. Objawy takie nie wymagają leczenia. 

Zmiany skórne mogą być pod postacią drobnoplamistej wysypki na klatce piersiowej, plecach, barkach, górnej części brzucha i udach. W cięższych przypadkach choroby 

ciśnieniowej występują białe, niebieskie i czerwone plamy, określane mianem skóry marmurkowatej, oraz miejscowe obrzęki skórne.

Objawy płucne

Powstawanie pęcherzyków gazowych w układzie żylnym i ich spływ do płuc powoduje zaczopowanie płucnych naczyń tętniczych. Objawy płucne występują, kiedy 

zablokowane zostanie przynajmniej 10% łożyska naczyniowego płuc. Pojawia się uczucie duszności powszechnie określane jako  „chokes” . Występuje szybki i płytki oddech, 

napadowy suchy kaszel, bóle w klatce piersiowej, a w końcu pojawia się pienista i krwista plwocina.

Objawy sercowe

Przejście pęcherzyków gazowych przez filtr płucny lub przetrwały otwór owalny w przegrodzie międzyprzedsionkowej może spowodować zatory w naczyniach wieńcowych, 

powodując zawał mięśnia sercowego. Pozioma pozycja ciała nurka sprzyja zatorom w naczyniach wieńcowych. 

Niedotlenienie mięśnia sercowego objawia się ostrym bólem w klatce piersiowej za mostkiem promieniującym do szyi, żuchwy, lewego ramienia i pod lewą łopatkę. Ponadto 

może występować szybkie i słabo wyczuwalne tętno, zaburzenia rytmu serca, wzrost, a następnie spadek ciśnienia krwi, spłycenie i przyspieszenie oddechu, kaszel z pienistą i 

krwistą plwociną, poty i lęk. Zaburzenia pracy serca mogą spowodować tzw. wstrząs sercowopochodny i bezpośrednie zagrożenie życia. 

Objawy choroby ciśnieniowej

    W ponad 50% przypadków choroby ciśnieniowej objawy występują w ciągu jednej godziny po nurkowaniu, a w 90% w ciągu trzech 

godzin po nurkowaniu. 
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Objawy neurologiczne

W chorobie ciśnieniowej dotyczą najczęściej uszkodzenia rdzenia kręgowego, a rzadziej mózgowia. 

Objawy przedsionkowe

Występują w chorobie ciśnieniowej typu III z powodu uszkodzenia ucha wewnętrznego (ang. vestibular bends). Najczęstsze objawy to: dzwonienie, piski i szum w uszach; utrata 

słuchu; zawroty głowy; zaburzenia równowagi i wymioty. Ten typ choroby ciśnieniowej najczęściej występuje po wycieczkach z habitatów podwodnych w głębokich 

nurkowaniach saturowanych z użyciem mieszaniny helowo-tlenowej. Może też występować w innych nurkowaniach z użyciem helioksu lub na skutek zamiany gazu 

obojętnego w czynniku oddechowym podczas nurkowania. 

Objawy ogólne

Występują znacznie częściej, niż wcześniej sądzono. Obejmują złe samopoczucie, ospałość, uczucie znużenia, ogólnego osłabienia, znacznego zmęczenia niewspółmiernego do 

wykonanego wysiłku, brak apetytu, apatię. Nurek często skarży się na uporczywe zmęczenie pomimo wielogodzinnego snu. 

Objawy choroby ciśnieniowej zwykle mają charakter postępujący, tj. nasilają się wraz z uwalnianiem gazu z roztworów płynów tkankowych. Bez leczenia objawy chorobowe 

ustępują bardzo wolno. Charakterystyczne jest szybkie ich ustępowanie po ponownym podwyższeniu ciśnienia otaczającego, ale także (choć w mniejszym stopniu) po podaniu 

do oddychania 100-procentowego tlenu.

                W ponad 50% przypadków choroby ciśnieniowej objawy występują w ciągu jednej godziny po nurkowaniu, a w 90% w ciągu trzech 

        godzin po nurkowaniu. 
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Jałowa martwica kości (ang. dysbaric osteonecrosis) to schorzenie polegające na niedokrwiennym obumarciu komórek tkanki kostnej i szpiku. Uznana jest za chorobę 

zawodową związaną z nurkowaniem oraz z pracą w atmosferze sprężonego powietrza. Uważa się, że jałowa martwica kości jest odległym następstwem uszkodzeń 

spowodowanym przez pęcherzyki gazowe powstające podczas nurkowania lub ekspozycji w komorach ciśnieniowych. Zablokowanie przepływu krwi przez naczynia 

krwionośne kości powoduje obumieranie komórek kostnych oraz zahamowanie procesów samonaprawczych kości. 

Powtarzające się często mikrourazy kości i brak procesów naprawczych powodują powiększanie się obszaru uszkodzenia i trwałe zniszczenie struktury kości.

Do występowania jałowej martwicy kości predysponują: incydenty choroby ciśnieniowej, niedostateczna dekompresja, głębokie i długo trwające nurkowania, 

nurkowania eksperymentalne i wiek powyżej 30 lat. Nurkowie otyli są bardziej zagrożeni jałową martwicą kości niż nurkowie z prawidłową wagą ciała. Nadużywanie alkoholu

i palenie tytoniu jest również czynnikiem ryzyka tej choroby.  

Jałowa martwica kości – przewlekła choroba ciśnieniowa

       Jałowa martwica kości występuje rzadko u nurków amatorów, podczas nurkowań powietrznych nie przekraczających głębokości 50 m 

i stosujących ogólnie przyjęte tabele dekompresyjne.

 Jałowa martwica kości jest odległym następstwem niedostatecznych dekompresji lub choroby ciśnieniowej. 
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Wiele lat praktycznych prób, obserwacji i doświadczeń na błędach pozwoliło sformułować procedury pozwalające zmniejszyć ryzyko urazów związanych w powstawaniem 

pęcherzyków gazowych. Amerykańska Akademia Nauk Podwodnych i Divers Alert Network opracowały zasady zwiększające bezpieczeństwo oraz ograniczające nurkowania 

wielokrotne. 

Zasady te sformułowane przez Egstroma, Hamiltona, Langa, Sheffielda i Vanna ujęte są w następujących punktach:

1.  Wynurzaj się z prędkością 10 m/min, lub nawet wolniej.

2.  Ogranicz liczbę nurkowań w ciągu jednego dnia do maksimum trzech, nie przekraczających głębokości 30 metrów.

3.  Unikaj wielodniowych, wielopoziomowych lub wielokrotnych nurkowań na coraz większe głębokości.

4.  Przed lotem samolotem odczekaj: 
–   12 godzin po płytkim lekkim nurkowaniu, 
–   24 godziny po nurkowaniu głębszym, wymagającym przystanków dekompresyjnych, dwukrotnym w jednym dniu, po wysiłku pod wodą, 
–   48 godzin po głębokich wielodniowych powtarzanych nurkowaniach dekompresyjnych.

5.  Unikaj częstych wynurzeń do powierzchni oraz krótkich nurkowań powtarzanych z przerwą na powierzchni krótszą od jednej godziny.

6.  Dla wielokrotnych nurkowań w ciągu jednego dnia zaleca się przerwy na powierzchni dłuższe niż jedna godzina.

7.  Dla wszystkich nurkowań wskazane są przystanki bezpieczeństwa przez 3-5 min w strefie głębokości 3-6 metrów. Szczególnie wskazane są podczas powtarzanych

      i wielodniowych nurkowań na głębokości w granicach 30 metrów.

8.  Nie nurkuj na wysokościach powyżej 3000 m n.p.m., stosując standardowe tabele dekompresyjne lub ich ekstrapolacje.

9.  Zawsze nurkuj ostrożnie, pamiętając, że tabele dekompresyjne i komputery nurkowe nie zabezpieczają przed chorobą ciśnieniową.

Zasady wymienione wyżej są rozważne, oparte na solidnych teoretycznych podstawach i zapewniają bezpieczne nurkowanie.

Zapobieganie i pierwsza pomoc w chorobie ciśnieniowej

Jeżeli jest to możliwe, nurek nie powinien przekraczać czasów nurkowania, dla których nie są wymagane przystanki dekompresyjne. 

Pomimo to większość znawców nurkowania zaleca dla takich nurkowań stosować rutynowo przystanek bezpieczeństwa na 3 - 6 m przez 3 - 5 minut.

Zapobieganie
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W razie podejrzenia lub stwierdzenia objawów choroby ciśnieniowej należy postępować w następujący sposób:

 
–  organizować najszybszy transport do najbliższej komory ciśnieniowej, 
–  podać tlen do oddychania przez szczelną maskę natychmiast po stwierdzeniu objawów chorobowych. Kontynuować podawanie tlenu bez przerwy w czasie

     transportu do komory ciśnieniowej, 
–  jeżeli nurek jest przytomny, należy podać mu do picia ciepłe, nie słodzone płyny, 
–  w razie konieczności wykonać czynności reanimacyjne.

Nurek, u którego w czasie wynurzania lub po zakończeniu nurkowania wystąpiły objawy choroby lub pogorszenie samopoczucia, powinien natychmiast powiadomić o tym 

lekarza lub osobę kierującą nurkowaniem.

O sposobie stosowania rekompresji leczniczej decyduje stan nurka. Zastosowanie jej jest wskazane również w przypadkach wątpliwych, przy wystąpieniu objawów 

słabo nasilonych, ponieważ w każdej chwili mogą one ulec pogorszeniu.

 Rekompresja lecznicza polega na ponownym umieszczeniu chorego nurka w atmosferze zwiększonego ciśnienia o wartości odpowiadającej wybranemu sposobowi 

leczenia. Następnie odbywa się dekompresja zgodnie z tabelami leczniczymi. 

Celem rekompresji leczniczej jest szybkie i trwałe usunięcie pęcherzyków gazowych, a dekompresji leczniczej usunięcie nadmiaru gazu z organizmu nurka. Leczenie w 

komorze ciśnieniowej polega na poddaniu chorego nurka działaniu wysokiego ciśnienia i tlenu pod maksymalnym ciśnieniem 2,8 ata. W razie braku możliwości leczenia tlenem 

spręża się chorego nurka do ciśnienia przynajmniej 6 ata (0,5 MPa – 50 m) powietrza. Ciśnienie to powoduje sprężenie znajdujących się w naczyniach pęcherzyków gazu oraz 

łatwiejsze rozpuszczanie się ich we krwi. Szybkość podjęcia leczenia w komorze ciśnieniowej decyduje o jego efektach. 

Zapobieganie i pierwsza pomoc w chorobie ciśnieniowej

     Jedynym  skutecznym  sposobem  leczenia choroby ciśnieniowej jest jak najszybsza rekompresja, a następnie powolna dekompresja.

Pierwsza pomoc
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Intensywne nurkowania na coraz większe głębokości oraz doświadczanie objawów 

narkozy azotowej przez nurkujących w niezależnych aparatach nurkowych spowodowały 

powstanie innego popularnego określenia dla tego zaburzenia –  „ekstazy głębin”.

Dla znających zagadnienia nurkowania od dawna jest oczywiste, że na ograniczenie 

głębokości nurkowania wpływa: narkoza azotowa (lub bardziej ogólnie – narkoza 

gazów obojętnych) oraz zespół neurologiczny wysokich ciśnień.      

.

Narkoza azotowa  może wystąpić u nurkujących w niezależnych aparatach nurkowych 

lub podczas innych nurkowań i ekspozycji hiperbarycznych, kiedy czynnikiem 

oddechowym jest sprężone powietrze, na głębokościach większych niż 30 m (4 ata).     

Zespół neurologiczny wysokich ciśnień  występuje tylko podczas bardzo głębokich 

nurkowań lub ekspozycji hiperbarycznych na głębokościach większych niż 90 m (10 

ata), kiedy czynnikiem oddechowym są mieszaniny gazowe, zwykle helowo-tlenowe. 

Pomimo wielu różnic w powyższych chorobach wykazano, że pomiędzy obydwoma 

stanami występują ścisłe współzależności. 

Azot i inne gazy obojętne nie powodują żadnych zmian metabolicznych w organizmie poza wywieraniem działania narkotycznego. 

Narkozą azotową określa się zespół objawów ze strony ośrodkowego  układu nerwowego (mózgowia), spowodowanych przez  oddziaływanie 

wysokich ciśnień cząstkowych azotu fizycznie rozpuszczonego we krwi nurka.

Narkoza azotowa

II grupa chorób
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Oddychanie mieszaniną gazową (powietrzem) zawierającą zwiększoną ilość 

dwutlenku węgla –  ciśnienie cząstkowe CO2  powyżej 7,6 mm Hg (stężenie 

powyżej 1%)  – prowadzi do zaburzeń, których natężenie wzrasta w miarę wzrostu 

zawartości CO2. Następstwa tych zaburzeń podczas przebywania w środowisku o 

podwyższonym ciśnieniu (nurkowanie, komory ciśnieniowe) są znacznie 

poważniejsze niż w sytuacjach pod ciśnieniem atmosferycznym.    

Efekt działania CO2  jest funkcją jego ciśnienia cząstkowego w mieszaninie 

oddechowej, które rośnie proporcjonalnie do wzrostu ciśnienia hydrostatycznego – 

głębokości.

Patofizjologia zatrucia dwutlenkiem węgla

O toksyczności domieszki CO2 w mieszaninie oddechowej decyduje jego 

procentowa zawartość, jak również ciśnienie, pod jakim mieszanina ta jest 

podawana. Zawartość CO2 w ilości 1% w powietrzu podawanym do oddychania na 

powierzchni jest dobrze znoszona przez organizm. Jednak na głębokości np. 20 m 

odpowiada to 3-procentowej domieszce CO2 z powierzchni. Skutek tego działania 

jest znacznie poważniejszy pod ciśnieniem, ponieważ domieszka taka powoduje 

niemal trzykrotny wzrost wentylacji, trudny do zrealizowania pod wodą ze 

względu na wzrost gęstości mieszaniny oddechowej i opory

automatu oddechowego. 

Przyczyny zatrucia dwutlenkiem węgla

Przyczyny zatrucia dwutlenkiem węgla są następujące:

–  sytuacje prowadzące do wystąpienia zadyszki u nurka (wysiłek, strach,
     panika, ciasny skafander neoprenowy, szybkie i płytkie oddychanie),

–  nurkowanie z użyciem aparatów oddechowych o zbyt dużej 
    przestrzeni martwej, dużych oporach oddechowych lub o małym 
    wydatku powietrza,

–  niedostateczna wentylacja płuc podczas wykonywania wysiłku
    (kontrolowany zwolniony rytm oddechowy, zwiększona prężność 
    tlenu, zwiększona gęstość gazu),

–  nurkowanie z zatrzymanym oddechem,

–  niedostateczne działanie absorbenta CO2 podczas nurkowania 
     w aparatach o obiegu zamkniętym i półzamkniętym,

–  oddychanie z zamkniętej przestrzeni hełmu lekkiego suchego
    skafandra nurkowego,

–  niedostateczna wentylacja skafandra nurka klasycznego lub komory
     ciśnieniowej,

–  zbyt duża zawartość CO2 w mieszaninie, którą oddycha nurek.

II grupa chorób
Zatrucie dwutlenkiem węgla

Podczas nurkowania nurek ulega zatruciu najczęściej własnym  zmetabolizowanym  dwutlenkiem węgla z powodu długotrwałego zatrzymania 

 oddechu lub złej techniki oddychania.

Chociaż zwykle nurek oddycha czystym powietrzem z butli, zatrucie CO2  uważane jest za jedną z najczęstszych przyczyn tragicznych wypadków 

nurkowych i utonięć. 



  

Wzrost zawartości CO2 w powietrzu oddechowym do zawartości 1% (7,6 mm Hg), 

w warunkach ciśnienia atmosferycznego jest dobrze tolerowany przez organizm 

człowieka.

3-procentowa zawartość CO2 w powietrzu oddechowym pod ciśnieniem 1 ata 

powoduje dwukrotne zwiększenie minutowej objętości oddechowej, ale nie 

powoduje to żadnych zaburzeń ze strony centralnego układu nerwowego.

Przebieg zatrucia CO2  podczas nurkowania jest odmienny.

Objawy zatrucia CO2 zależą od stężenia tego gazu w mieszaninie oddechowej. 

Szybkie nagromadzenie CO2 może spowodować nagłą utratę przytomności bez 

żadnych wcześniejszych objawów ostrzegawczych.

Powolne narastanie prężności CO2 powoduje stopniowe występowanie różnorodnych 

objawów.

Najpierw pojawiają się ostre i pulsujące bóle głowy. Mogą im towarzyszyć zawroty, 

szum w uszach, mroczki przed oczami, uczucie gorąca, nadmierne pocenie się, 

niekiedy nudności. 

Po przekroczeniu dopuszczalnego stężenia CO2  wynoszącego 1%   

podczas nurkowania następuje wyraźne przyspieszenie i pogłębienie oddechu. 

Płetwonurek wykazuje zaniepokojenie i pobudzenie, interpretowane przez 

niego jako brak powietrza z nieznanych przyczyn. Powoduje to zwykle 

rozpoczęcie szybkiego wynurzania lub skierowanie prośby do partnera o 

umożliwienie oddychania z ustnika jego aparatu oddechowego. Mało 

doświadczony nurek w takiej sytuacji zwykle ulega panice.

Wzrost zawartości CO2  powyżej 3-4%  (PCO2  większe od 20 - 30 mm Hg) 

powoduje natężenie ww. objawów. U nurka występuje znaczne pobudzenie 

ruchowe i zmniejszenie sprawności psychofizycznej. Obecne jest zasinienie 

skóry, które trudno rozpoznać pod wodą. 

W późniejszej fazie zatrucia mogą występować zaburzenia widzenia, wymioty, 

kurcze mięśni, drgawki. Jeżeli nurek nie wynurzy się, dochodzi do utraty 

przytomności i zgonu.

Szybkie i płytkie oddychanie jest przyczyną niedostatecznej wentylacji pęcherzyków płucnych, nagromadzenia w nich w nadmiarze CO 2 i  zatrucie 

nim. 

Doświadczeni nurkowie ulegają zatruciu CO2 podczas długotrwałego pływania z zatrzymanym oddechem, wykonywania ćwiczeń nurkowych 

wymagających dłuższego zatrzymania oddechu oraz bicia rekordów zatrzymania oddechu. 

Objawy zatrucia dwutlenkiem węgla 
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Jeżeli podczas nurkowania wystąpią bóle głowy oraz rozwijają się objawy 

duszności i braku powietrza, może to świadczyć o początkowym okresie zatrucia 

dwutlenkiem węgla. 

Przy wystąpieniu zadyszki nurek powinien pomimo uczucia duszności 

głęboko i wolno oddychać oraz rozpocząć normalne wynurzanie.

Przy wystąpieniu objawów paniki partner powinien spróbować opanować 

sytuację oraz uniemożliwić szybkie wynurzanie się.

Jeżeli doszło do utraty przytomności w wodzie, należy jak najszybciej 

wyciągnąć nurka na powierzchnię i rozebrać ze skafandra. Następnie należy podać 

tlen do oddychania przez szczelną maskę. W razie zatrzymania oddechu należy 

natychmiast przeprowadzić sztuczne oddychanie. 

Uczący się nurkować muszą być świadomi, że do zatrucia CO2 w czasie nurkowania najczęściej dochodzi podczas oddychania „czystym powietrzem”!!!

Zapobieganie zatruciu dwutlenkiem węgla

Należy unikać aparatów nurkowych o zbyt dużej przestrzeni martwej lub 

dużych oporach oddechowych. 

Podczas nurkowania w aparatach z obiegiem zamkniętym należy posługiwać się nimi 

dokładnie według instrukcji, a przede wszystkim dbać o właściwą jakość 

absorbentu. 

Nurkując w skafandrze suchym, nie wolno oddychać z zamkniętej przestrzeni hełmu. 

Należy też okresowo badać czystość powietrza podawanego nurkowi.

Wykonywanie ćwiczeń  „bezdechowych”  jest korzystne dla osiągnięcia dobrej 

kondycji i sprawności nurkowej, przydatnej w sytuacjach awaryjnych. Należy znać 

granicę swojej wydolności i jej nie przekraczać. Przekroczenie tej granicy może 

spowodować uśnięcie pod wodą i utonięcie. 

Podczas wykonywania ćwiczeń „bezdechowych” należy asekurować nurków, aby 

w porę udzielić pomocy nurkowi, który utracił kontrolę nad sobą lub usnął pod wodą.

II grupa chorób
Zatrucie dwutlenkiem węgla

Pierwsza pomoc w zatruciu dwutlenkiem węgla



  

Tlenek węgla – CO – jest gazem powstającym podczas niepełnego spalania związków zawierających węgiel. Znajduje się m.in. w spalinach silników sprężarek nurkowych, 

dymie z kominów, dymie papierosowym. 

Należy do związków chemicznych o bardzo dużej toksyczności. Toksyczne działanie tlenku węgla polega na wytworzeniu mocnego związku z hemoglobiną krwinek 

czerwonych – karboksyhemoglobiny (HbCO), co pozbawia ją możliwości transportowania tlenu do tkanek. Na drodze biochemicznej hamuje wiele szlaków metabolicznych 

wymagających tlenu do prawidłowego funkcjonowania. Prowadzi to w konsekwencji do ciężkiego niedotlenienia i śmierci komórek z niedotlenienia.

W przypadku obecności tlenku węgla w powietrzu oddechowym jego działanie trujące zwiększa się proporcjonalnie do wzrostu ciśnienia.  Nawet przy niewielkich 

zanieczyszczeniach powietrza tlenkiem węgla (0,1% CO) dochodzi do zatrucia, którego objawy są maskowane przez zwiększone ciśnienie cząstkowe tlenu na głębokości. 

Pełny obraz zatrucia objawia się przy zmniejszeniu głębokości lub po wyjściu na powierzchnię.

Patofizjologia zatrucia tlenkiem węgla
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Przyczyny i objawy zatrucia tlenkiem węgla

Do zatrucia nurka tlenkiem węgla dochodzi rzadko. Jest to zwykle skutek 

zanieczyszczenia tlenkiem węgla powietrza, którym napełniane są butle nurkowe. 

Najczęściej może to nastąpić przy niewłaściwej obsłudze lub awarii sprężarki 

spalinowej. Rzadziej butle nurkowe mogą być napełnione powietrzem 

zanieczyszczonym CO pochodzącym ze skażonej atmosfery. W analizie DAN USA z 2004 

na 630 wypadków nurkowych jeden nurek zginął z powodu zanieczyszczenia powietrza 

CO.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla rozwijają się stopniowo. Zależą od postępującego 

niedotlenienia z powodu zmniejszonego transportu tlenu przez krew, od 

koncentracji CO w powietrzu oddechowym oraz od czasu trwania ekspozycji. Przy 

koncentracji CO około 400 ppm (parts per million) objawy wystąpią po ponad 

godzinie, a przy 1200 ppm już po 20 minutach. Objawy różnią się w zależności od 

stężenia karboksyhemoglobiny we krwi.                    

Wraz ze wzrostem poziomu HbCO pojawiają się bóle głowy i nudności, które są pierwszymi objawami zatrucia CO. Następnie zaburzenia wzrokowe, upośledzenie sprawności i 

precyzji manualnej, delikatne zaburzenia słuchu. Stopniowo objawy stają się coraz cięższe. Pojawiają się zawroty głowy, wymioty, osłabienie mięśniowe, splątanie, zaburzenia 

orientacji i utrata świadomości. Przedłużające się niedotlenienie mózgowia powoduje stopniowe hamowanie ośrodka oddechowego i rozwój obrzęku mózgu. Ze strony serca 

stopniowo pojawiają się coraz poważniejsze zaburzenia rytmu, które są najczęstszą przyczyną śmierci we wczesnych okresach zatrucia CO. Często występuje zawał mięśnia 

sercowego. 

Długotrwałe niedotlenienie powoduje często nieodwracalne uszkodzenie komórek i tkanek. Najbardziej wrażliwa na niedotlenienie jest tkanka mózgowa oraz mięśnia sercowego. 

Niedotlenienie z powodu zatrucia CO często powoduje trwałe poważne uszkodzenie centralnego układu nerwowego i mięśnia sercowego.                

II grupa chorób
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Zapobieganie zatruciu tlenkiem węgla ma na celu szczególny nadzór nad sprężarkami spalinowymi oraz prawidłowością napełniania butli sprężonym powietrzem. 

Szczególną uwagę należy przywiązać do czystości powietrza podawanego nurkowi do oddychania, w którym zawartość CO nie może przekraczać 20 ppm. 

Wobec powyższego należy:

--  systematycznie kontrolować stan techniczny sprężarek podających powietrze lub przeznaczonych do ładowania butli aparatów nurkowych, 

–  wlot przewodu ssącego sprężarki umieszczać z dala od miejsc zanieczyszczonych spalinami i dymem,

–  używać wyłącznie sprężarek mających sprawny system filtrów powietrza,

–  okresowo badać czystość powietrza podawanego nurkowi.

W razie podejrzenia lub stwierdzenia objawów zatrucia tlenkiem węgla należy postępować w następujący sposób:

– usunąć nurka spod wpływu skażonej atmosfery (wydobyć na powierzchnię lub z komory ciśnieniowej) i rozebrać ze skafandra,. 
–  podać tlen do oddychania przez szczelną maskę, 
–  w razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie z jednoczesnym podawaniem tlenu,

–  szybko przetransportować do komory ciśnieniowej.

Zapobieganie i pierwsza pomoc
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Patofizjologia zatrucia tlenem

W warunkach panujących podczas nurkowania toksyczne działanie tlenu może 

ujawnić się pod niższymi ciśnieniami. Może to nastąpić już przy 1,4 ata podczas 

nurkowań roboczych i przy 1,6 ata podczas dekompresji.

 

Należy mieć świadomość, że nurek, oddychając powietrzem na głębokości 

37 m, osiąga ciśnienie wdychanego tlenu takie jak na powierzchni, oddychając 

czystym tlenem. Podczas oddychania czystym tlenem na głębokości 8 m, 50% 

nitroksem na głębokości 26 m, powietrzem na głębokości 76 m zostaje 

przekroczona granica 1,8 ata O2 uważana za próg wywołania efektu Paula Berta w 

spoczynku.    

Rozwój zatrucia tlenem jest uzależniony od ciśnienia cząstkowego tlenu, czasu ekspozycji i osobniczej wrażliwości na wysokie prężności tlenu.

Tlen staje się toksyczny  dla organizmu człowieka, kiedy jego ciśnienie parcjalne 

w mieszaninie oddechowej przekracza 0,4 ata. Jest to równoważne zawartości  

40% tlenu w mieszaninie oddechowej pod ciśnieniem atmosferycznym. 

Kiedy podczas ekspozycji w komorze ciśnieniowej ciśnienie parcjalne wdychanego 

tlenu wynosi od 0,4 do 1,8 ata, wywiera on powolne działanie toksyczne 

głównie na płuca.                                             

Jeżeli ciśnienie parcjalne tlenu przekracza  1,8 ata, wywiera on widoczne działanie 

toksyczne najszybciej na mózgowie, a następnie na płuca i inne narządy. 

W miarę wzrostu PO2  oraz czasu ekspozycji objawy toksycznego działania tlenu 

rozwijają się odpowiednio szybciej i są bardziej nasilone.                    

II grupa chorób
Zatrucie tlenem

Paradoksem jest, że ten sam gaz, który jest niezbędny do życia i zapobiega śmierci z powodu niedotlenienia, ma bardzo toksyczne właściwości i uszkadza 

wszystkie żywe komórki pod odpowiednio wysokim ciśnieniem i długim czasem ekspozycji.

Działanie toksyczne tlenu:

–   „efekt Paula Berta”:  w 1878 r. Paul Bert odkrył, że tlen jest śmiertelny pod wysokim ciśnieniem w następstwie toksycznego działania na mózgowie.  

     Drgawki, które występują podczas oddychania tlenem pod ciśnieniem większym niż 1 ata, nazwano „efektem Paula Berta”. 

–   „efekt Lorrain Smitha”:  W 1899 r. J. Lorrain Smith opisał zmiany w płucach będące efektem długotrwałego oddychania tlenem pod umiarkowanie      

      wysokimi ciśnieniami, tj. około 1 ata nazwane   „efektem Lorrain Smitha”.

 Dokładne poznanie fizjopatologii oddychania tlenem jest ważne dla dalszego rozwoju nurkowania saturowanego, skracania czasu dekompresji oraz tlenowej terapii 

hiperbarycznej. Wpływ tlenu na organizm przy PO2 w granicach 160-760 mm Hg określany jest mianem hiperoksji, a przy PO2 wyższym od 760 mm Hg określa się 

jako hiperbarię tlenową. 



  
Rozwój zatrucia tlenem jest uzależniony od ciśnienia cząstkowego tlenu, czasu ekspozycji i osobniczej wrażliwości na wysokie prężności tlenu.

Przyczyny zatrucia tlenem

Zatrucie tlenem u nurków występuje w przypadkach przekroczenia 

dopuszczalnych granic czasowych oddychania tlenem pod ciśnieniem. Dochodzi 

do niego w następujących sytuacjach:

–  nurkowanie w aparatach mieszaninowych i tlenowych,

–  podczas dekompresji mieszaninowej i tlenowej,

–  podczas testów tolerancji tlenowej w komorach ciśnieniowych,

–  podczas leczniczej rekompresji i dekompresji tlenowej.

–  przy przekroczeniu głębokości 66 m podczas nurkowania z użyciem 

     powietrza.

II grupa chorób
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Objawy zatrucia tlenem

W zależności od czasu ekspozycji i ciśnienia parcjalnego wdychanego tlenu może 

wystąpić postać ostra – mózgowa, tzw. „efekt Paula Berta”, lub postać 

przewlekła – płucna, tzw. „efekt Lorrain Smitha” zatrucia tlenowego.

Zatrucie tlenem rozwija się w różny sposób w zależności od osobniczych 

predyspozycji nurka. U części osób objawy zatrucia ostrego poprzedzone są 

wczesnymi objawami ostrzegawczymi, tzw. „aurą przed drgawkową”, 

do których zalicza się: 

–  drżenie warg, powiek, drobnych mięśni twarzy i rąk,

–  bladość i pocenie się twarzy,

–  podniecenie, wzmożona pobudliwość nerwowa,

–  uczucie lęku,

– omamy wzrokowe i słuchowe,

–  rozszerzenie źrenic, 

–  zwężenie pola widzenia (widzenie tunelowe),

–  przyspieszenie lub zwolnienie oddechu,

–  zawroty głowy,

–  nudności i wymioty,

–  omdlenie.
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Wystąpienie ostrego zatrucia tlenowego u nurka jest bardziej prawdopodobne podczas wysiłku pod wodą niż w spoczynku podczas pobytu w 

komorze ciśnieniowej pod równoważnym ciśnieniem.

Zapobieganie i pierwsza pomoc

1.  Nie wolno dopuszczać do nurkowania osobników nadwrażliwych na toksyczne

      działanie tlenu (wynik testu tolerancji tlenowej).

2.   Trzeba ściśle przestrzegać dopuszczalnych granic „ciśnienie–czas” w czasie

       nurkowania z użyciem tlenu i/lub mieszanin gazowych.

3.  Należy stosować przerwy powietrzne w czasie ekspozycji na wysokie prężności

      tlenu.

4.  Podczas nurkowania z użyciem tlenu i/lub mieszanin gazowych należy

      monitorować tzw. zegar toksyczności tlenowej mózgowej i płucnej.

5.   Należy ograniczać wysiłek fizyczny nurka pod wodą.

6.    Nie wolno dopuszczać do przegrzania lub przechłodzenia nurka.



  

II grupa chorób
Niedotlenienie

Przed nurkowaniem z zatrzymanym oddechem hiperwentylacja zmniejsza potrzebę wykonania wdechu. Może to spowodować u nurka będącego 

pod wodą utratę przytomności z powodu niedotlenienia, co najczęściej kończy się utonięciem.

odobnie do utraty przytomności z powodu niedotlenienia może dojść podczas wynurzania pod koniec nurkowania z zatrzymanym oddechem. 

Przyczynia się do tego spadek PAO2 w rozprężającym się powietrzu pęcherzykowym płuc. Mechanizmy powyższych zjawisk zostały dokładniej 
wyjaśnione w rozdziale 4.1. 

Podczas nurkowania w niezależnych aparatach nurkowych może dojść do awarii automatu oddechowego lub wyczerpać się powietrze z butli. 
Jeżeli droga do powierzchni jest daleka i/lub nurek ulegnie panice, nieuchronnie ulegnie niedotlenieniu. Następnie może dojść do aspiracji wody 

do dróg oddechowych i utonięcia.
W aparatach z obiegiem półzamkniętym i zamkniętym niedotlenienie jest skutkiem zmniejszenia się zawartości tlenu w mieszaninie 

oddechowej. Zdarza się to najczęściej przy awarii lub niewłaściwym posługiwaniu się tego rodzaju aparatami. Nurek, oddychając mieszaniną 
gazową o zawartości tlenu mniejszej niż 20%, nie wykazuje objawów niedotlenienia podczas pobytu na głębokości, ponieważ razem ze 

wzrostem ciśnienia całkowitego wzrasta również ciśnienie parcjalne tlenu. Niedotlenienie może wystąpić na powierzchni lub w początkowej 
fazie zanurzania, jeżeli mieszanina gazowa ma zbyt niską zawartość tlenu dla danej głębokości. Podobnie podczas wynurzania wraz ze 

zmniejszaniem głębokości obniża się ciśnienie parcjalne tlenu. Nurek może ulec niedotlenieniu i nagle utracić przytomność przed 
osiągnięciem powierzchni. 

Niedotlenieniem (hipoksją) określa się stan, w którym w komórkach organizmu występuje niska zawartość tlenu. Przedłużające się niedotlenienie może 

doprowadzić do całkowitego zmetabolizowania tlenu komórkowego i do stanu anoksji. Brak tlenu powoduje śmierć większości komórek w ciągu kilku 

minut. Najbardziej wrażliwe na niedotlenienie są komórki mózgowia. 

Przyczyny niedotlenienia

Niedotlenienie spowodowane jest przez przerwanie łańcucha procesów 
fizjologicznych, w których tlen transportowany jest z czynnika oddechowego 
(powietrza) do komórek organizmu. Podczas nurkowania do niedotlenienia 
może dojść z powodu:
 

–  nurkowania z zatrzymanym oddechem,
 

–  niedostatecznej podaży czynnika oddechowego,
 

–  niedostatecznej zawartości tlenu w mieszaninie oddechowej w 
     aparatach z obiegiem półzamkniętym i zamkniętym przy 
     niewłaściwym posługiwaniu się nimi lub awarii,

 
–  spadku prężności tlenu poniżej wartości 0,16 ata (0,016 MPa) przy 
     zbyt małej głębokości nurkowania z użyciem mieszanin 
     oddechowych, 

 
–  niedrożności dróg oddechowych w następstwie utraty przytomności, 
     aspiracji wody lub wymiocin,

 
–  uszkodzenia pęcherzyków płucnych z powodu aspiracji wody 
     morskiej,

 
–  zatrucia tlenkiem węgla.



  

III grupa: 

Inne stany często występujące u nurkujących

1. Przechłodzenie organizmu

2. Przegrzanie organizmu

3. Utonięcie

4. Infekcje u nurków

5. Urazy zadane przez zwierzęta morskie

III grupa chorób
Inne stany często występujące u nurkujących



  

Zasadniczym celem procedur dekompresyjnych we wszystkich rodzajach nurkowania jest ochrona przed wystąpieniem choroby ciśnieniowej. Dekompresja to nic innego jak 
obniżanie ciśnienia. Jednak w odniesieniu do nurkowania przez dekompresję rozumiemy obniżenie ciśnienia w specyficzny i zaplanowany sposób. 
W praktyce nurkowej wyróżniamy kilka rodzajów dekompresji. Dekompresję odbywającą się poniżej poziomu morza określa się mianem dekompresji podwodnej lub 
hiperbarycznej, dekompresja odbywająca się powyżej poziomu morza to dekompresja wysokościowa lub hipobaryczna. Powolne, równomierne i nieprzerwane 
zmniejszanie ciśnienia otaczającego nazywamy dekompresją ciągłą. Dekompresja ta jest nieekonomiczna i trwa zbyt długo. Obecnie podczas nurkowań roboczych stosuje się 
dekompresję stopniowaną. Jest to zmniejszanie ciśnienia otaczającego z zastosowaniem przystanków dekompresyjnych, tzw. stacji lub stopni. W odróżnieniu od 
dekompresji ciągłej dekompresja stopniowana trwa około trzech razy krócej.

Następnym rodzajem dekompresji jest dekompresja zerowa. Termin ten jest żargonem nurkowym i określa wynurzanie z określonej głębokości i czasu pobytu na tej 
głębokości nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych. Według zasady dekompresji zerowej przeprowadza się większość nurkowań amatorskich. Innym 
określeniem żargonowym dla nurkowań nie wymagających przystanków dekompresyjnych jest termin nurkowanie bezdekompresyjne (no-D). Ponieważ jednak każde 
nurkowanie związane jest z dekompresją, to dla tego typu nurkowań prawidłowym określeniem jest „nurkowanie bez przystanków”. Jeżeli realizowane nurkowanie nie 
wymaga przystanków dekompresyjnych, dobra praktyka nurkowa nakazuje wykonać tzw. przystanek bezpieczeństwa przez 3-5 min w przedziale głębokości 3-6 metrów, 
który zmniejsza ryzyko choroby ciśnieniowej. 

Dekompresję, w której czynnikiem oddechowym jest powietrze, nazywa się dekompresją powietrzną, a gdy czynnikiem oddechowym jest tlen – dekompresją 
tlenową. Czas oddychania tlenem na poszczególnych przystankach dekompresyjnych jest o połowę krótszy w porównaniu z czasem oddychania powietrzem. Tlen 
zastosowany podczas dekompresji skraca ogólny czas dekompresji i zmniejsza ryzyko choroby ciśnieniowej. 

Realizowanie dekompresji z zastosowaniem mieszanin oddechowych nada jej automatycznie odpowiednią nazwę, np. dekompresja nitroksowa, helioksowa, 
trimiksowa. W głębokich nurkowaniach mieszaninowych wprowadzono wynurzanie z zastosowaniem głębokich przystanków dekompresyjnych. Doświadczalnie 
wykazano, że najkorzystniej wpływają na przebieg dekompresji, jeżeli trwają około 2,5 min najlepiej na głębokościach w przedziale 40-18 metrów. 

Kiedy podczas nurkowania występują warunki niekorzystne, tj. takie, które ułatwiają nasycanie organizmu gazem obojętnym lub utrudniają jego wydalanie, stosuje się 
dekompresję wydłużoną. Jest to prowadzenie dekompresji nurka (wynurzania) zwykle według dłuższego czasu w stosunku do czasu podstawowego sposobu dekompresji. 
Zamiana powietrza lub innej mieszaniny oddechowej na mieszaninę o większej zawartości tlenu przyspiesza uwalnianie azotu z tkanek. Mamy wówczas do czynienia z 
techniką, którą nazywamy dekompresją przyspieszoną..
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Dekompresja, tabele dekompresyjne

Rodzaje dekompresji



  

W sytuacjach, kiedy nurek nie może odbyć dekompresji w wodzie z powodu niekorzystnych warunków nurkowania lub prowadzenie dekompresji w wodzie groziłoby mu 
zachorowaniem albo wypadkiem nurkowym, stosuje się tzw. dekompresję przerywaną. Część dekompresji odbywa nurek w wodzie, następnie po wynurzeniu kontynuuje ją na 
powierzchni w komorze ciśnieniowej. W sytuacjach kiedy profil nurkowania został zaplanowany w taki sposób, aby maksymalnie skrócić czas dekompresji w wodzie, stosuje się tzw. 
suchą dekompresję w komorze ciśnieniowej, zwaną też dekompresją powierzchniową. Ten rodzaj dekompresji pozwala dobrze kontrolować głębokość przystanków 
dekompresyjnych oraz wyeliminować ryzyko przechłodzenia nurka. Ostatnim rodzajem dekompresji jest dekompresja lecznicza. Jest to powolne rozprężanie nurka chorego na 
chorobę nurkową z zastosowaniem tabel dekompresji leczniczej, po uprzedniej jego rekompresji leczniczej do ciśnienia właściwego dla odpowiedniego sposobu leczenia.

Skutki oddziaływania gazów pod zwiększonym lub obniżonym ciśnieniem otaczającym

Dekompresja, tabele dekompresyjne

Każda tabela dekompresyjna lub komputer nurkowy, które dopuszczają krótsze czasy dekompresji, powodują większe ryzyko choroby ciśnieniowej.



  

Przedstawienie w tabelarycznej formie określonych schematów wynurzania lub obniżania ciśnienia dla określonych nurkowań lub ekspozycji hiperbarycznych nazywamy 
tabelami dekompresyjnymi. Tabele uwzględniają rodzaj czynnika oddechowego, ciśnienia ekspozycji hiperbarycznej i prędkość obniżania ciśnienia jako funkcję czasu. 
Ażeby właściwie ustalać dekompresję i posługiwać się tabelami dekompresyjnymi, należy poznać kilka podstawowych zasad. Trzeba pamiętać, że wszystkie tabele 
dekompresyjne zostały wyliczone dla przeciętnego młodego nurka, mężczyzny w wieku około 20 lat, o wadze 70 kg, nurkującego w dobrych warunkach i swobodnie (nie 
forsownie) pływającego. Należy również dokładnie przestrzegać instrukcji stosowania wybranej tabeli dekompresyjnej. Istnieją jednak zasady ogólne, które mają zastosowanie 
przy korzystaniu ze wszystkich tabel dekompresyjnych.

Zasada 1.
Sposób dekompresji wybiera się w zależności od konkretnych warunków nurkowania, rodzaju mieszaniny oddechowej, głębokości nurkowania lub czasu pobytu nurka pod 
najwyższym ciśnieniem. Głębokość, czas i rodzaj czynnika oddechowego wyznaczają podstawowy sposób dekompresji (ang. decompression schedule).

Zasada 2.
Za  głębokość nurkowania i głębokość przystanków dekompresyjnych przyjmuje się głębokość znajdującą się na wysokości klatki piersiowej nurka. Wynika to z tego, że 
saturacja i desaturacja organizmu gazami następuje poprzez płuca pod takim ciśnieniem, jakie w danej chwili na nie oddziałuje. Aby podczas wynurzania stworzyć najlepsze 
warunki do desaturacji organizmu z gazu obojętnego, zaleca się pobyt na przystankach dekompresyjnych w pozycji poziomej. 

Zasada 3.
Czas od momentu rozpoczęcia zanurzania do osiągnięcia największej głębokości nazywa się czasem zanurzania (ang. descent time), który zaokrągla się do następnej pełnej 
minuty. Zaleca się nie przekraczać prędkości zanurzania 20 m/min. 
Dla prawidłowego wybrania podstawowego sposobu dekompresji bardzo ważne jest zdefiniowanie czasu pobytu nurka na danej głębokości (czasu nurkowania), gdyż 
niewłaściwe jego określenie może spowodować znaczne skrócenie należnej nurkowi dekompresji.

Zasada 4.
Czas pobytu nurka na danej głębokości, czas nurkowania lub czas pobytu pod najwyższym ciśnieniem  (ang. bottom time) liczy się od momentu rozpoczęcia zanurzania 
lub od chwili podwyższania ciśnienia w komorze ciśnieniowej do momentu rozpoczęcia wynurzania albo do chwili rozpoczęcia obniżania ciśnienia w komorze. 
Często spotykanym u nurków błędem jest wyznaczanie dekompresji dla czasu pobytu na największej głębokości, który nie obejmuje czasu zanurzania. 

Zasada 5.
Zasada unikania skrajnych. Jeżeli głębokość nurkowania i czas pobytu nurka na danej głębokości (czas nurkowania) pokrywają lub nie pokrywają się z głębokością i 
czasem podanym w tabeli, należy wybrać sposób dekompresji, przyjmując kolejną większą głębokość nurkowania i kolejny dłuższy czas pobytu na danej głębokości (czas 
nurkowania).
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Ogólne zasady posługiwania się tabelami dekompresyjnymi



  

Zasada 6.
Jeżeli w omawianym przykładzie czas pobytu na danej głębokości nie przekroczyłby 5 min, to nurek mógłby wynurzyć się bez przystanków dekompresyjnych wg zasady tzw. 
dekompresji zerowej (ang. no decompression limits – No „D”). Wynurzanie powinno trwać wówczas 5 minut. 
We wszystkich tabelach dekompresyjnych każda głębokość nurkowania ma podany maksymalny czas nurkowania, który dopuszcza wynurzenie się bez konieczności odbycia 
przystanku dekompresyjnego.
 
Zasada 7.
Kiedy podczas nurkowania występują sytuacje, które ułatwiają nasycanie organizmu gazem obojętnym lub utrudniają jego wydalanie, to zawsze stosuje się dekompresję 
wydłużoną. Dekompresję wydłuża się w stosunku do podstawowego sposobu dekompresji, prowadząc ją według kolejnego lub drugiego dłuższego czasu pobytu na danej 
głębokości. 
Dekompresję wydłuża się podczas nurkowania w zimnej wodzie, w akwenie o grząskim dnie lub silnym prądzie, jeżeli nurek wykonuje wysiłek fizyczny podczas nurkowania 
lub pobytu pod ciśnieniem, ma słabą kondycję fizyczną, brak mu treningu nurkowego i adaptacji do pobytu pod ciśnieniem, jest otyły lub w wieku powyżej 40 lat. 
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Na sposób dekompresji nurków ma wpływ charakterystyka nurkowania. Z tego względu konieczne jest zdefiniowanie poszczególnych rodzajów nurkowania oraz terminów 
mających wpływ na wyznaczanie dekompresji:

Nurkowanie dekompresyjne to takie, którego czas trwania wymaga wynurzenia z zastosowaniem przystanków dekompresyjnych (ang. decompression dive).
Nurkowanie pojedyncze to każde nurkowanie, które odbywa się przynajmniej po upływie 12 godzin od ostatniego poprzedzającego go nurkowania (ang. single dive).
Nurkowanie wielokrotne (ponowne) to przynajmniej 2 nurkowania wykonane w odstępie krótszym niż 12 godzin (ang. repetitive dive). Przerwa między pierwszym a drugim 
nurkowaniem praktycznie może wynosić mniej niż 1 minutę lub prawie 12 godzin. Wyznaczenie dekompresji dla drugiego i kolejnego nurkowania musi uwzględnić pierwsze i 
następne nurkowania. 
Nurkowanie typu „yo-yo” to seria krótkich nurkowań następujących po sobie z bardzo krótkimi przerwami powierzchniowymi (ang. yo-yo dives). W tego typu nurkowaniach 
istnieje większe ryzyko zachorowania na chorobę ciśnieniową. 
Nurkowanie wielopoziomowe to nurkowanie swobodne, podczas którego nurek często zmienia głębokość; przebywa przez różne okresy naprzemiennie na mniejszych lub 
większych głębokościach (ang. multilevel dive).
Nurkowanie wielodniowe to akcja nurkowa, podczas której nurkowie nurkują przynajmniej jeden raz dziennie przez kilka kolejnych dni (ang. multiday dive).
Nurkowanie wysokościowe tu nurkowanie wykonane na każdej wysokości powyżej 700 m n.p.m., tzw. nurkowanie górskie (ang. altitude dive).
Profil nurkowy to zaplanowane zmiany głębokości nurkowania i składu gazowego czynnika oddechowego jako funkcji w czasie podczas nurkowania (ang. dive profile).
Współczynnik pamięci tkankowej – WPT – to litera lub cyfra odnosząca się bezpośrednio do ilości azotu pozostałej w organizmie nurka po zakończeniu nurkowania (ang. 
repetitive group designation). Uwzględnia się go do wyznaczania dekompresji nurkowania ponownego.
Czas pozostałego azotu lub inaczej czas dodatkowy do nurkowania ponownego to czas w minutach, jaki należy dodać do czasu nurkowania ponownego dla właściwego 
wyznaczenia dekompresji (ang. residual nitrogen time).
Przerwa powierzchniowa to czas, jaki nurek spędza na powierzchni po zakończeniu pierwszego nurkowania do czasu rozpoczęcia nurkowania ponownego (ang. surface 
interval). 

Zasada 6.
Jeżeli w omawianym przykładzie czas pobytu na danej głębokości nie przekroczyłby 5 min, to nurek mógłby wynurzyć się bez przystanków dekompresyjnych wg zasady tzw. 
dekompresji zerowej (ang. no decompression limits – No „D”). Wynurzanie powinno trwać wówczas 5 minut. 
We wszystkich tabelach dekompresyjnych każda głębokość nurkowania ma podany maksymalny czas nurkowania, który dopuszcza wynurzenie się bez konieczności odbycia 
przystanku dekompresyjnego.
 
Zasada 7.
Kiedy podczas nurkowania występują sytuacje, które ułatwiają nasycanie organizmu gazem obojętnym lub utrudniają jego wydalanie, to zawsze stosuje się dekompresję 
wydłużoną. Dekompresję wydłuża się w stosunku do podstawowego sposobu dekompresji, prowadząc ją według kolejnego lub drugiego dłuższego czasu pobytu na danej 
głębokości. 
Dekompresję wydłuża się podczas nurkowania w zimnej wodzie, w akwenie o grząskim dnie lub silnym prądzie, jeżeli nurek wykonuje wysiłek fizyczny podczas nurkowania 
lub pobytu pod ciśnieniem, ma słabą kondycję fizyczną, brak mu treningu nurkowego i adaptacji do pobytu pod ciśnieniem, jest otyły lub w wieku powyżej 40 lat. 
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Tabela dekompresyjna Marynarki Wojennej USA dla nurkowań jedno- i wielokrotnych,  strona 1 i 2
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