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W bieżącym roku odbyła się już XVIII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa 

Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Tym razem miejscem konferencji był Wojskowy Dom 
Wypoczynkowy w Juracie na Półwyspie Helskim. Jak co roku uroczystą inaugurację 

konferencji rozpoczęło 
przemówienie Prezesa Zarządu 
PTMiTH dr. med. Macieja 
Konarskiego. Tegoroczna 
konferencja miała nowy porządek  
i została zorganizowana w inny niż 
dotychczas sposób. Dzień przed 
oficjalnym otwarciem konferencji 
odbyły się warsztaty i szkolenie dla 
lekarzy. Warsztaty na temat: 
„Prezentacje, publikacje, recenzje – 
jak to opanować” poprowadził dr 
hab. Paweł Zarzycki prof. 
Politechniki Koszalińskiej, natomiast 
szkolenie pt.: „Szkolenie lekarzy 
hiperbarycznych w Polsce  
a wymagania NFZ” poprowadzili dr 
med. Piotr Dzięgielewski i dr hab. 

med. Piotr Siermontowski. Po szkoleniach i warsztatach uczestnicy konferencji spotkali się 
na kolacji grillowej. Przed południem w piątek odbyło się tradycyjne oficjalne otwarcie 
konferencji podczas, którego zostały wręczone tegoroczne nagrody Polskiego Towarzystwa 
Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Nagrodę specjalną PTMiTH w roku 2016 otrzymał 
Poznański Klub Płetwonurków LOK „Delfin” za 60 lat nieprzerwanej i bezpiecznej 
działalności nurkowej. Nagrodę czasopisma Polish Hyperbaric Research za udany debiut  
w czasopiśmie naukowym otrzymał mgr inż. Arkadiusz Woźniak z Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Podczas inauguracji ogłoszono też wyniki konkursu o Stypendium 
Naukowe PTMiTH im. Antoniego Dębskiego. Tegoroczną laureatką konkursu została Pani 
Magdalena Bryndza, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracująca w Kole Naukowym 
Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum  
w Krakowie, rozpoczynająca swoją działalność naukową pod opieką dr hab. med. Krzysztofa 



Bartusia prof. UJ. Pani Magda została uhonorowana za prowadzenie badań  
z wykorzystaniem techniki hiperbarycznej w leczeniu skojarzonym trudno gojących się ran po 
operacjach kardiochirurgicznych.  
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Dębskiego Pani Magdalena Bryndza 

 
Wykład inauguracyjny prof. Wojciecha Sadego 

 



Po wręczeniu dorocznych wyróżnień Przewodniczący Kapituły Stypendium Naukowego 
PTMiTH im. A. Dębskiego dr hab. inż. Adam Olejnik przedstawił uczestnikom konferencji 
projekt tablicy upamiętniającej dokonania patrona stypendium, która staraniem 
Towarzystwa ma być ulokowana w Gdyni.  
 

 
 

Projekt tablicy upamiętniającej dokonania Antoniego Dębskiego 
 
Po zakończeniu tej części inauguracji, gość konferencji prof. Wojciech Sady profesor 
zwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie wygłosił wykład inauguracyjny na temat „Mechanizmy 
rewolucji naukowych”. Po tym wykładzie referat na temat „Wykorzystanie terapii tlenem 
hiperbarycznym do leczenia rany pooperacyjnej u pacjentki z genetycznym defektem tkanki 
łącznej” współautorstwa dr med. Radosława Litwinowicza, prof. Krzysztofa Bartusia, dr 
Anny Chrapusta, lek. Ewy Kobielskiej oraz dr Grzegorza Grudnia i prof. Bogusława Kapelaka 
– wygłosiła laureatka tegorocznego konkursu o Stypendium PTMiTH im. A. Dębskiego. Na 
tym zakończyła się część oficjalna rozpoczynająca obrady XVIII Konferencji Naukowej PTMiTH 
w Juracie. Następnie rozpoczęła się I Sesja referatowa poświęcona technice hiperbarycznej  
i nurkowej. Obrady tej sesji referatowej poprowadzili prof. Tadeusz Graczyk  
z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i prof. Krzysztof 
Kubiak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Podczas sesji wygłoszono sześć 
referatów tematycznie nawiązujących do problematyki wyboru technologii nurkowań 
głębokich prac podwodnych w strefie polskiego szelfu, problemów w ocenie jakościowo-
ilościowej czynników oddechowych stosowanych w nurkowaniu, projektów badawczych 
realizowanych w ramach programu Interreg Baltic Sea Region Program oraz na temat 
Narodowego Centrum Badań Bałtyckich i systemu skruberów do usuwania dwutlenku węgla 
nie wymagających wymuszonego przepływu powietrza wykorzystywanych w zamkniętych 
środowiskach. W czasie sesji poruszano też zagadnienia związane z wybranym i aspektami 
prawnymi uprawiania płetwonurkowania w Polsce. II sesję referatową poświęconą 
medycynie poprowadzili prof. Romuald Olszański z Wojskowego instytutu Medycznego  



w Warszawie i prof. Juliusz Jakubaszko z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium 
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Podczas sesji poruszano szereg problemów 
medycznych a szczególnie związanych z problematyką szkolenia lekarzy wojskowych, 
kwalifikacji zdrowotnej nurków w SZ RP, zastosowaniu hiperbarii tlenowej w leczeniu bólu 
oraz dekontaminacji kombinezonów nurkowych i wykorzystaniu hiperbarii tlenowej w czasie 
postępowania terapeutycznych przy nagłej głuchocie. Omawiano też przypadek ukąszenia 
przez Skrzydlicę. III sesja referatowa poświęcona była ekologii wód morskich i śródlądowych, 
poprowadzili ją prof. Ryszard Kłos z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i prof. Marek 
Rejman z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Podczas sesji zaprezentowano 
referaty na temat europejskiego programu monitorowania oceanów (projekt Euro-Argo), 
projektu badawczego w ramach programu Interreg Baltic Sea Region Program dotyczącego 
inwentaryzacji składowisk zatopionej amunicji w basenie Morza Bałtyckiego, metodologii 
poboru próbek wody i osadów dennych wybranych ekosystemów wód śródlądowych oraz 
przedstawiono nowatorskie rozwiązania w zakresie aparatury do wykonywania badań 
środowiskowych w akwenach morskich i śródlądowych metodą in situ. Na tym wyczerpano 
program sesji zaplanowanych na pierwszy dzień konferencji. Wieczorem odbyło się 
spotkanie środowiskowe uczestników konferencji, podczas którego kontynuowano szereg 
dyskusji rozpoczętych w czasie sesji plenarnych.  
 

 

 

 
Prezydium I sesji referatowej: prof. K. Kubiak  
i prof. T. Graczyk   Dr Nnurul Alam wygłasza referat na temat 

nowej konstrukcji skruberów 
   

 

 

 
Prezydium II sesji referatowej prof. R. Olszański  
i prof. J. Jakubaszko  

gen. bryg. rez. dr med. Piotr Dzięgielewski 
wygłasza referat na temat szkolenia lekarzy  
w aspekcie zabezpieczenia szkoleń nurkowych  
i nurkowań bojowych 



 

 

 
prof. Marek Rejman podczas prowadzenia 
obrad III sesji referatowej   

Prof. Waldemar Walczowski z Instytutu 
Oceanologii PAN w Sopocie wygłasza referat na 
temat europejskiego programu obserwacji 
oceanów 

   

 

 

 
Spotkania i dyskusje podczas przerw pomiędzy sesjami referatowymi w czasie obrad konferencji 

   

 

 

 
Wieczorne spotkanie środowiskowe uczestników konferencji  

 
Drugi dzień konferencji rozpoczął się od Walnego Zgromadzenia członków PTMiTH. W tym 
roku było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na początku zebrania członkowie Zarządu 
odpowiedzialni za poszczególne obszary działalności towarzystwa zdali sprawozdanie  



z działania Zarządu w latach 2013 – 2016. Prezes dr Maciej Konarski przedstawił kondycję 
finansową organizacji i złożył sprawozdanie związane z wydatkami ponoszonymi przez 
Towarzystwo na działalność statutową. Dr hab. Piotr Siermontowski złożył sprawozdanie  
z działalności wydawniczej towarzystwa, omawiając szczegółowo sytuację kwartalnika Polish 
Hyperbaric Research, natomiast dr hab. Adam Olejnik przedstawił działalność Kapituły 
Stypendium PTMiTH im. A. Dębskiego. Następnie w drodze tajnego głosowania wybrano 
nowe władze Towarzystwa. Nowym Prezesem Zarządu na lata 2016 – 2019 został wybrany  
dr Bartosz Morawiec. W kolejnych głosowaniach zostali wybrani członkowie pozostałych 
organów kolegialnych PTMiTH. Równolegle do zebrania członków PTMiTH dla pozostałych 
uczestników konferencji zorganizowano w tym samym czasie wolne prezentacje z otoczenia 
biznesowego tegorocznej konferencji, którymi w bieżącym roku były firmy: FROG – Prace 
Podwodne z Elbląga, Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne FORKOS Sp. z o.o. z Gdyni, 
firma LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o. oraz firma CREATOR z Wrocławia.  
 

 
 

Banery reklamowe sponsorów biznesowych tegorocznej konferencji 
 
 Po zakończeniu zebrania wznowiono obrady konferencji, po raz pierwszy w historii 
konferencji naukowych PTMiTH prowadzone równolegle na dwóch sesjach. IV sesja 
referatowa została poświęcona problematyce prac podwodnych. Obradom tej sesji 
przewodniczył prof. Paweł Zarzycki z Politechniki Koszalińskiej. Podczas sesji omawiano 
problematykę badań aparatów nurkowych z wykorzystaniem symulatorów oddychania, 
procedury prac podwodnych oraz zagadnienia fotogrametrii podwodnej wykorzystywanej  
w celach diagnostyki wizyjnej, a także techniczne i organizacyjne problemy dekompresji  
w pracach podwodnych na polskim szelfie. V sesję referatową poświęcono tematyce 
bezpieczeństwa, jej obrady poprowadzili prof. Tomasz Szubrycht z Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni oraz prof. Andrzej Borzęcki z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
Podczas sesji omawiano zagadnienia dotyczące oceny znajomości procedur organizacyjno-
administracyjnych w przypadku zagrożenia bioterrorystycznego, charakteryzowano toń 
wodną jako przestrzeń zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego, omawiano efekty działań 



ratowniczych z zakresu resuscytacji niemowląt oraz zmiany podzielności uwagi uczestników 
36-cio godzinnego szkolenia survivalowego. W godzinach popołudniowych kontynuowano 
obrady konferencji, ponownie w sesjach równoległych. W pierwszej odbyła się dyskusja 
panelowa na temat „Nurkowanie w celach naukowych”, w której jako moderator wystąpił  
dr hab. Adam Olejnik, a jako paneliści wystąpili: dr hab. Adam Pydyn Kierownik Katedry 
Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Piotr Bałazy  
z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie i mgr Krzysztof Stopierzyński reprezentujący Urząd 
Morski w Gdyni. Natomiast równoległą VI sesję referatową poświęcono problematyce 
medycznej, jej obrady poprowadzili prof. Kazimierz Dęga i dr Maciej Konarski. Podczas sesji 
omówiono szereg zagadnień związanych na przykład z warunkami środowiska pracy 
marynarzy z Dywizjonu Okrętów Podwodnych, zastosowaniem terapii hiperbarycznej  
w procesach angiogenezy skóry, czy też problemy związane z narażeniem na alergię 
kontaktową i inne materiały stroju nurka i inne zagadnienia. Następnie po przerwie 
rozpoczęto na głównej sali VII sesję referatową, podczas której kontynuowano tematykę 
medyczną. Jej obrady poprowadzili prof. Andrzej Buczyński w Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi i prof. Romuald Olszański w Wojskowego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. 
Podczas tej sesji omawiano między innymi zagadnienia związane z psychospołecznym 
funkcjonowaniem nurków oraz fizjologią nurkowania osób z mózgowym porażeniem 
dziecięcym i szereg innych zagadnień. Po zakończeniu obrad VII sesji referatowej odbyła się 
prezentacja nowych władz Towarzystwa na kadencję 2016 – 2019 i uroczyste przekazanie 
insygniów Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Wieczorem 
po kolacji odbyło się pierwsze zebranie nowego Zarządu PTMiTH, które poprowadził nowy 
Prezes dr Bartosz Morawiec.  
 

 

 

 
Zebranie członków PTMiTH 

 



 

 

 
Prof. Paweł Zarzycki prowadzi obrady IV sesji 
referatowej  

 Dr Zbigniew Talaśka wygłasza referat na temat 
konstrukcji symulatora oddychania 

   

 

 

 
Prof. Krzysztof Kubiak wygłasza referat na 
temat zagrożeń terrorystycznych spod wody 

 Dyskusja panelowa na temat nurkowania w 
celach badawczych 

 

 

 
Dr Dariusz Jóźwiak wygłasza referat na temat 
wypadków nurkowych 

 Ustęujący Prezes dr Maciej Konarski przekazuje 
insygnia nowemu Prezesowi dr Bartoszowi 
Morawcowi 

 
Podczas tegorocznej, XVIII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny  
i Techniki Hiperbarycznej wprowadzono szereg zmian organizacyjnych. Po raz pierwszy  
w czasie konferencji pojawiły się szkolenia, warsztaty i dyskusja panelowa. Po raz pierwszy 
też prowadzono obrady na sesjach równoległych. W czasie konferencji wygłoszono dwa 
wykłady – inauguracyjny prof. Wojciecha Sadego i laureatki konkursu o stypendium – pani 



Magdaleny Bryndzy. Dzięki czemu konferencja rozpoczęła się w bardzo ciekawy sposób 
rozważaniami naukowymi na temat mechanizmów rozwoju nauki, a ponadto uczestnicy 
mogli zapoznać się dokładnie z przesłankami wyróżnienia laureatki Stypendium. Podczas 
siedmiu sesji referatowych wygłoszono łącznie 42 referaty tematyczne związane  
z problematyką medyczną, techniczną, prac podwodnych, bezpieczeństwa oraz medycyną 
hiperbaryczną i ratownictwem. Konferencja stała się okazją do spotkań pracowników 
naukowych i specjalistów z dziedziny medycyny i techniki hiperbarycznej oraz dziedzin 
pokrewnych. W trakcie jej trwania okazję do wymiany doświadczeń i podzielenia się 
wynikami sowich badań miało liczne grono interdyscyplinarnych specjalistów 
reprezentujących różne ośrodki naukowe i przemysłowe z całego kraju. Na konferencji byli 
przedstawiciele takich ośrodków akademickich i uniwersyteckich jak: Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Akademia Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu, Akademia Marynarki Wojennej, Uniwersytet Medyczny  
w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego  
w Kielcach, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika 
Gdańska, Politechnika Koszalińska, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojskowego 
Instytutu Medycznego w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie,  
a także oraz przedstawiciele Marynarki Wojennej, Państwowej Straży Pożarnej, Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i przedstawiciele przemysłu z firm: FROG Prace 
Podwodne w Elblągu, Przedsiębiorstwa Badawczo-Produkcyjnego Forkos Sp. z o.o., firmy 
Baltic Diving Solutions z Rumii, Linde Gaz Polska Sp. z o.o. oraz firmy Creator z Wrocławia.  
W konferencji brali też udział przedstawiciele Urzędu Morskiego w Gdyni. Na uwagę 
zasługuje fakt, że po raz kolejny podczas konferencji przedstawiciele przemysłu aktywnie 
uczestniczyli w jej obradach prezentując wyniki realizowanych przez swoje przedsiębiorstwa 
prac rozwojowych.  
 


