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Program XVIII Konferencji Naukowej
Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki
Hiperbarycznej
24 – 27 listopada 2016
Dzień

Godzina

Czwartek
24 listopada 2016

24.11.2016 Czwartek
od 12.00
16.00 –
18.00

18.00 –
19.30
20.00 –
22.00

Piątek
25 listopada 2016

do 08.30
09.00 –
09.50

09.50 –
10.00
10.00 –
10.40

Rejestracja uczestników Konferencji
Warsztaty na temat:
„Prezentacje, publikacje, recenzje – jak to
opanować?”
Prowadzący: dr hab. Paweł Zarzycki prof. PK
Dyskusja panelowa:
„Szkolenie lekarzy hiperbarycznych w Polsce a
wymagania NFZ”
Prowadzący: dr med. Piotr Dzięgielewski, dr hab. med.
Piotr Siermontowski,
Kolacja grillowa

25.11.2016 Piątek

Śniadanie
Inauguracja obrad XVIII Konferencji Naukowej
PTMiTH
Wystąpienie Prezesa PTMiTH
Wręczenie dorocznych wyróżnień PTMiTH
Ogłoszenie wyników konkursu o Stypendium
Naukowe PTMiTH im. A. Dębskiego
Prezentacja projektu tablicy upamiętniającej dokonania
A. Dębskiego
Przerwa techniczna
Wykład inauguracyjny XVIII Konferencji
Naukowej PTMiTH
prof. Wojciech Sady „Mechanizmy rewolucji
naukowych”
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Piątek
25 listopada
2016

10.40 –
11.10
11.10 –
11.30
11.30 –
13.30

Wykład laureata konkursu o Stypendium Naukowe
im. A. Dębskiego

Przerwa
I sesja referatowa Technika Hiperbaryczna
i Nurkowa

Prezydium: prof. T. Graczyk, prof. K. Kubiak
11.30 – Stanisław Skrzyński
11.50 Wybór technologii nurkowania głębokich prac
podwodnych w strefie polskiego szelfu
11.50 – Arkadiusz Woźniak
12.10 Problemy oceny jakościowo-ilościowej czynników
oddechowych na etapie przygotowania nurkowań
saturowanych
12.10 – Nurul Alam, Lee Cawthorne, Mike Clarke
12.30 The Vortex: A non-power Active Carbon Dioxide
(CO2) Scrubber System for Enclosed Environments
12.30 – Ryszard Kłos
12.50 Projekt DiveSmart Programu Interreg Baltic
12.50 – Stanisław Poleszak
13.10 Standardy w pracach podwodnych
13.10 – Adam Olejnik, Natalia Gorska, Adam Latała,
13.30 Krzysztof Bielawski, Kazimierz Szefler, Stanisław
Musielak
Narodowe Centrum Badań Bałtyckich – szansa na
integrację środowisk naukowych w obszarze badań
morza
13.30 –
Przerwa obiadowa
15.00
15.00 –
II sesja referatowa Medycyna
17.00
Prezydium: prof. R. Olszański, prof. J. Jakubaszko
15.00 –
Maciej Konarski, Krzysztof Stopierzyński
15.20
Co potrafi skrzydlica – czyli o (nie) posiadaniu
apteczki nurkowej
15.20 –
Piotr Dzięgielewski
15.40
Problematyka
szkolenia
lekarzy
wojskowych
w aspekcie zabezpieczenia szkoleń nurkowych
i nurkowań bojowych
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15.40 –
16.00
16.00 –
16.20
16.20 –
16.40
16.40 –
17.00
17.00 –
17.30
17.30 –
19.30

Zbigniew Dąbrowiecki, Małgorzata Dąbrowiecka,
Piotr Siermontowski, Romuald Olszański
Dekontaminacja kombinezonów nurkowych
Kinga Grobelska, Ewa Zieliński:
Wpływ hiperbarii tlenowej na leczenie bólu.
Tomasz Wojtowicz, Piotr Siermontowski
Koincydencje kwalifikacji zdrowotnej nurków Wojska
Polskiego i Państwowej Straży Pożarnej
Jarosław Kijewski
Nagła głuchota – postepowanie terapeutyczne
i możliwości wykorzystania hiperbarii tlenowej

Przerwa
III sesja referatowa Ekologia wód morskich
i śródlądowych

Prezydium: prof. R. Kłos, prof. M. Rejman
17.30 – Waldemar Walczowski
17.50 „Euro-Argo” – europejski program monitorowania
oceanów
17.50 – Jacek Fabisiak, Adam Olejnik
18.10 Decision Aid for Marine Munitions
18.10 – Krzysztof Poraziński, Leszek Petrukaniec
18.30 Automatyczne urządzenia do badań ekologicznych
wód morskich i śródlądowych
18.30 – Paweł
Zarzycki,
Michał
Baran,
Lucyna
18.50 Lewandowska,
Elżbieta
Włodarczyk,
Renata
Świderska-Dąbrowska,
Krzysztof
Piaskowski,
Mariusz Wojnicz, Robert Nowak, Aleksandra
Kalenicka, Bożena Fenert
Wyniki Wstępnych badań batymetrycznych oraz
metodologii poboru prób wody i osadów dennych
wybranych ekosystemów wód powierzchniowych
pomorza środkowego
18.50 – Maciej Chmielak, Krzysztof Poraziński
19.30 Bezzałogowy biomimetyczny pojazd podwodny do
badania środowiska wodnego
Spotkanie środowiskowe uczestników
20.30 –
00.00
konferencji
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26. 11. 2016 Sobota

Sobota
26 listopada 2016

Sobota
26 listopada 2016

do 09.30
09.30
09.30 –
11.30

11.30 –
12.15
12.15 –
14.35

Śniadanie
Rozpoczęcie obrad w dniu 26.11.2016
Obrady równoległe na dwóch salach
Wolne prezentacje
Walne zgromadzenie
sponsorów konferencji
członków PTMiTH dla pozostałych
Zebranie
uczestników
spraw ozdaw czow yborcze
Przerwa
Obrady równoległe na dwóch salach

IV sesja referatowa
Problematyka prac
podwodnych

Prezydium:
prof. P. Zarzycki,
prof. T. Graczyk
12.15 – Zbigniew Talaśka
12.35 Wpływ konstrukcji i
eksploatacji urządzeń
współpracujących z
symulatorem oddychania
na jego parametry pracy

12.35 – Renata
Klonowska,
12.55 Stanisław
Poleszak,
Maciej Konarski
Analiza
wybranych
aspektów
uprawiania
płetwonurkowania
w
Polsce
12.55 – Paweł Stoltmann, Roman
13.15 Szymański
Laboratorium do
weryfikowania metod
podwodnej diagnostyki
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V sesja referatowa
Bezpieczeństwo
Prezydium:
prof. A. Borzęcki
prof. T. Szubrycht
Paweł Różański, Andrzej
Tomczak, Ewa Jówko
Zmiany podzielności
uwagi podchorążych
Akademii Marynarki
Wojennej podczas 36-cio
godzinnego szkolenia
survivalowego
Paweł Różański
Efekty
działań
ratowniczych
przedstawicieli
wybranych
formacji
mundurowych z zakresu
resuscytacji niemowląt
Gabriela Henrykowska,
Maria
DziedziczakBuczyńska,
Andrzej Buczyński
Ocena
znajomości

wizyjnej i techniki
głębinowej

13.15 – Adam Olejnik, Marek
13.35 Przyborski,
Konrad
Stolarczyk,
Aleksander
Wojtowicz
Ocena
skuteczności
wymiarowania obiektów
podwodnych
metodami
wizyjnymi
13.35 – Stanisław Skrzyński
13.55 Techniczne i
organizacyjne problemy
dekompresji w pracach na
polskim szelfie
13.55 – Andrzej Pydyn
14.15 Kto jest archeologiem
podwodnym? Problemy
organizacyjne i prawne
realizacji
archeologicznych prac
podwodnych
14.15 – Jerzy Garbacz, Jerzy
14.35 Ciechalski
Rola zjawisk
powierzchniowych w
procesach oczyszczania
ścieków i uzdatniania
wody.

14.35 –
15.40

Przerwa obiadowa
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procedur organizacyjnoadministracyjnych
w
przypadku
zagrożenia
bioterrorystycznego
w
wybranych populacjach
środowiskowych
Krzysztof Kubiak
Toń
wodna
jako
„przestrzeń
zagrożeń”
dla
bezpieczeństwa
publicznego

Bartosz
Borelioza;
prawda.

Morawiec:
taka
jest

Ignacy
Baumberg,
Przemysław Wołoszyn
Technika uciskania klatki
piersiowej - przypadek
kliniczny w aspekcie
wytycznych
ERC
i wiedzy medycznej
Roger Weichert
Kryzys migracyjny
a kultura lęku

15.40 –
17.20

Sobota
26 listopada 2016

15.40 –
16.00

16.00 –
16.20

16.20 –
16.40

16.40 –
17.00

Obrady równoległe na dwóch salach
Dyskusja panelowa:
VI sesja referatowa
„Nurkowanie w celach
Medycyna
naukowych”
Prezydium:
Prowadzący:
prof. K. Dęga,
dr hab. inż. Adam Olejnik
dr M. Konarski
mgr Krzysztof
Stopierzyński
Mariusz Kozakiewicz,
Dorota Kaczerska,
Romuald Olszański,
Piotr Siermontowski
Wpływ środowiska
hiperbarycznego na
stężenie wybranych
adipokin
Krzysztof Gadomski,
Piotr Siermontowski
Narażenie na alergię
kontaktową na gumę i
inne materiały stroju
nurka
Marek Rejman, Damian
Patyk, Daria Rudnik,
Stefan Szczepan, Susana
M. Soares: Analiza
porównawcza techniki
generowania napędu za
pomocą płetw podczas
jednoczesnych i
naprzemianstronnych
ruchów nogami w
zależności od poziomu
umiejętności pływania
Michał Żychliński, Piotr
Siermontowski
Szkodliwe warunki
środowiska pracy
Dywizjonu Okrętów
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Podwodnych na
przykładzie okrętu
Kobben
Agnieszka Borzęcka,
Katarzyna KrólTurmańska, Piotr
Turmański, Andrzej
Borzęcki
Zastosowanie
hiperbarycznej terapii
tlenowej w procesach
angiogenezy skóry

17.00 –
17.20

17.20 –
17.30
17.30 –
19.10
17.30 –
17.50

18.10 –
18.30
18.30 –
18.50

Sobota
26 listopada
2016

18.50 –
19.10
19.10 –
19.50

20.00 –
21.00
od 21.00

Przerwa
VII sesja referatowa Medycyna

Prezydium: prof. A. Buczyński, prof. A. Pedrycz
Małgorzata Remlein, Dorota Niewiedział, Romuald
Olszański
Problematyka lęku w psychologicznym
funkcjonowaniu nurków
Jakub Szyller, Mariusz Kozakiewicz
Słów kilka o toksyczności atmosfery tlenowej –
diagnostyka laboratoryjna
Dariusz Jóźwiak, Romuald Olszański
Ocena bezpieczeństwa nurkowania w Ośrodku
Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego i
nurków rekreacyjnych USA i Kanady w latach 2002 –
2007
Dominik Graczyk
Fizjologia nurkowania osób z mózgowym porażeniem
dziecięcym
Zakończenie obrad XVIII Konferencji Naukowej
PTMiTH
Prezentacja nowych władz i przekazanie insygniów
Prezesa PTMiTH
Kolacja (dla chętnych)
Posiedzenie nowego Zarządu PTMiTH i Redakcji PHR
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Komitet Naukowy i Organizacyjny
XVIII Konferencji Naukowej PTMiTH
prof. Andrzej Buczyński
prof. Andrzej Borzęcki
prof. Grzegorz Cieślar
prof. Krzysztof Chomiczewski
dr Zbigniew Dąbrowiecki
prof. Kazimierz Dęga
prof. Tadeusz Graczyk
prof. Siergiej Guliar
prof. Juliusz Jakubaszko
dr inż. Dorota Kaczerska
prof. Ryszard Kłos
dr Maciej Konarski
dr inż. Karolina Krefft
prof. Krzysztof Kubiak
dr Bartosz Morawiec
prof. Romuald Olszański
dr hab. inż. Adam Olejnik
prof. Agnieszka Pedrycz
dr hab. Marek Rejman
dr hab. Piotr Siermontowski
prof. Aleksander Sieroń
prof. Tomasz Szubrycht
prof. Paweł Zarzycki
lek. med. Michał Żychliński
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STRESZCZENIA
REFERATÓW XVIII
KONFERENCJI
POLSKIEGO
TOWARZYSTWA
MEDYCYNY
I TECHNIKI
HIPERBARYCZNEJ
JURATA 2016
(Kolejność alfabetyczna według nazwiska pierwszego autora)
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Zastosowanie hiperbarycznej terapii tlenowej w procesach angiogenezy
skóry
Agnieszka Borzęcka1, Katarzyna Król Turmińska2, Piotr Turmiński3,
Andrzej Borzęcki4
1- Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych
2- Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
3- Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4- Katedra i Zakład Higieny Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wstęp. Hiperbaryczna terapia tlenowa (HBOT), to zabieg, który dostarcza
100% czystego tlenu pacjentowi znajdującemu się z komorze ciśnieniowej.
Metoda ta od dawna stosowana jest w leczeniu schorzeń takich jak
choroby dekompresji, zatrucia tlenkiem węgla czy przypadkach trudno
gojących się ran. W ostatnim czasie stwierdzono, że tlen jest również
ważnym elementem w leczeniu fotostarzenia i poprawy stanu skóry.
Zainteresowanie terapii z wykorzystaniem HBO w tym celu stale rośnie
i staje się coraz bardziej powszechne.
Cel pracy: Celem pracy było zweryfikowanie na podstawie dostępnej
literatury tezy czy hiperbaryczna terapia tlenowa może być przydatna
w zabiegach związanych z ograniczeniem procesu starzenia się skóry.
Dokonano również podsumowania badań nad mechanizmami stosowania
tlenoterapii w celu redukcji zmarszczek spowodowanych przez
promieniowanie UVB, efektów ubocznych a także przyszłości stosowania
hiperbarycznej terapii tlenowej w medycynie.
Metody badawcze: Przegląd dostępnej literatury.
Wnioski: Przewlekłe promieniowania UV, a w szczególności długotrwała
ekspozycja na UV-B może znacznie zwiększyć szybkość tworzenia się
zmarszczek poprzez zwiększenie angiogenezy skóry a także pogorszenia
się cząsteczek macierzy międzykomórkowej. Stwierdzono, iż stosowanie
HBO i warunków hiperoksji tłumi powstawanie zmarszczek związanych
z naświetlaniem UV, poprzez możliwość hamowania różnych procesów
i ścieżek takich jak HIF 1-alfa, VEGF, infiltracji neutrofilów i MMP-2 i MMP9, które są bezpośrednio zaangażowane w pobudzaniu angiogenezy skóry.
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Procedura terapii z użyciem tlenu pod wysokim ciśnieniem stosowanego
bezpośrednio na skórę wymaga jednak dalszych badań. Mechanizm jaki
warunki hiperoksji mogą tłumić powstawanie zmarszczek nie został
jeszcze ustalony z powodu sprzecznych dowodów i istnieje potrzeba
dalszych badań w tym zakresie.
Chociaż istnieją doniesienia naukowe, które wykazały, iż HBOT może
spowolnić rozwój naczyń, inne badania potwierdzają fakt, iż HBOT może
prowadzić do pobudzania angiogenezy w przypadku owrzodzeń i ran.
Z tego względu istnieje potrzeba przeprowadzenia dokładniejszych badań
dotyczących wpływu wysokiego stężenia tlenu na aktywność skóry.
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Tlen do zadań specjalnych. Wykorzystanie terapii tlenem
hiperbarycznym do leczenia rany pooperacyjnej u pacjentki
z genetycznym defektem tkanki łącznej.
Magdalena Bryndza1, Radosław Litwinowicz1, Krzysztof Bartuś1, Anna
Chrapusta2, Ewa Kobielska2, Bogusław Kapelak1
1- Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Instytut Kardiologii,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
2- Małopolskie Centrum Oparzeniowo - Plastyczne, Replantacji Kończyn
z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Wstęp: Operacja wymiany aorty wstępującej, łuku aorty oraz tętnic od
niego odchodzących należy do najtrudniejszych w całej chirurgii. Przypadki
mnogich tętniaków często są związane z współistniejącymi chorobami
genetycznymi tkanki łącznej, co może łączyć się z utrudnionym gojeniem
rany oraz większym odsetkiem powikłań pooperacyjnych.
Opis przypadku: Prezentowany jest przypadek 33- letniej chorej
operowanej z powodu tętniaka aorty wstępującej, tętnicy
podobojczykowej lewej oraz części piersiowej aorty zstępującej.
W wywiadzie pacjentka zgłosiła stan po zaopatrzeniu tętniaka aorty
brzusznej za pomocą stentgraftu, problemy okulistyczne w postaci
obustronnego zwichnięcia soczewki, krótkowzroczności, nadmierną
ruchomość stawów oraz związane z nią liczne zwichnięcia. U chorej
w przeszłości postawiono podejrzenie zespołu Ehlersa Danlosa typu IV
podczas obecnej hospitalizacji różnicowane z nietypowym obrazem
zespołu Marfana.
Pacjentka
była
operowana
w
krążeniu
pozaustrojowym,
z wykorzystaniem hipotermii głębokiej oraz selektywnej perfuzji
mózgowej. Przeprowadzono wymianę aorty wstępującej, łuku aorty oraz
gałęzi dogłowowych za pomocą protez Vascutec.
W przebiegu pooperacyjnym wystąpiły liczne komplikacje. Pacjentka
przeszła zabieg odbarczenia krwiaka z prawej jamy opłucnowej oraz
zaopatrzenia krwotoku z jednej z tętnic międzyżebrowych. Gojenie się
rany przebiegało niepomyślnie, posiewy bakteryjne wykazały obecność
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infekcji szczepami gronkowców metycylinoopornych. Wdrożono
antybiotykoterapię celowaną, którą następnie połączono z terapią
w komorze hiperbarycznej w postaci cyklu 20 sesji trwających po 92
minuty.
Po 4 tygodniach skojarzonego leczenia antybiotykami oraz w komorze
hiperbarycznej uzyskano zagojenie rany. W posiewach pobranych po
leczeniu nie stwierdzono wzrostu kolonii bakteryjnych. Nie
zaobserwowano żadnych skutków ubocznych leczenia tlenem
hiperbarycznym.
Podsumowanie: U pacjentów z genetycznymi defektami tkanki łącznej
zakażenia w ranie pooperacyjnej zdarzają się często, stanowią duże
wyzwanie kliniczne i wymagają wielokierunkowego leczenia.
Przedstawiony przypadek wskazuje na efektywność oraz bezpieczeństwo
stosowania terapii hiperbarycznej wśród tych chorych.

17

Bezzałogowy biomimetyczny pojazd podwodny do badania środowiska
wodnego
Maciej Chmielak, Krzysztof Poraziński
Od roku 2013, Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne Forkos sp. z o.o.,
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Politechnika Krakowska, oraz
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów z Warszawy, prowadzą
wspólny projekt rozwojowy NCBiR pt.: "Autonomiczne pojazdy podwodne
z cichym napędem falowym dla rozpoznania podwodnego”.
W wystąpieniu zaprezentujemy kolejne prace związane z projektem, testy
oraz wyniki, jak również pokażemy nawiązanie do nowego projektu pt:
„SABUVIS”, w ramach European Defence Agency.
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Dekontaminacja kombinezonu nurkowego
Zbigniew Dąbrowieck1, Małgorzata Dąbrowiecka, Romuald Olszański, Piotr
Siermontowski
Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu
Medycznego w Gdyni
Praca w warunkach skażenia chemicznego lub biologicznego środowiska
jest ekstremalnie niebezpieczna dla służb ratowniczych straży pożarnej,
policji i wojska.
Nowoczesne kombinezony robocze strażaków, suche kombinezony
nurków typu ”Viking” wykonane z neoprenu lub nylonu pokrytego
poliuretanem w dostatecznym stopniu zabezpieczają pracujących w nich
ludzi. Jednak po opuszczeniu skażonego terenu istnieje konieczność
odkażenia zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni kombinezonów,
a w celu utrzymania wysokiego komfortu pracy i długiej trwałości odzieży
roboczej również przeprowadzenie procedury osuszenia wnętrza
kombinezonu.
Dodatkowo istnieje ryzyko przeniesienia patogennych drobnoustrojów
pomiędzy osobami używającymi tej samej odzieży roboczej, szczególnie
w przypadku drogich, specjalistycznych kombinezonów.
Mikroorganizmy, które mogą potencjalnie rozprzestrzeniać się poprzez
odzież obejmują bakterie jelitowe , takie jak: Salmonella, Shigella,
Campylobacter, E.coli ( w tym E.coli O157) , C.difficile , wirusy wywołujące
infekcje górnych dróg oddechowych oraz układu pokarmowego
(norawirusy, rotawirusy, adeno i astrowirusy). Ryzyko zakażenia obejmuje
również wirusy grypy, herpeswirusy oraz patogeny przenoszone poprzez
skórę, takie jak S.aureus ( w tym MRSA ), grzyby drożdżopodobne
(Candida albicans), szczepy grzybów wywołujących Tinea pedis (grzybica
stóp) i Tinea corporis (grzybica skóry gładkiej). Drobnoustroje
chorobotwórcze bardzo łatwo mogą transferować z powierzchni tkaniny
na powierzchnię ciała pracownika używającego kombinezonu ochronnego.
Z wielu dostępnych technik dekontaminacji powierzchni pomieszczeń,
sprzętu i odzieży roboczej proponujemy skoncentrować się na
wykorzystaniu w tym celu gazowego nadtlenku wodoru (H2O2), bardzo
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efektywnego środka biobójczego. W warunkach polowych, typowych dla
działań grup ratowniczych straży pożarnej, policji i wojska zakładamy
użycie mobilnej komory dekontaminacyjnej, w której będzie można
przeprowadzić cały proces dekontaminacji.
W trwającym około 3 godzin procesie wystąpią trzy fazy:
•
•
•

Faza osuszenia,
Faza dekontaminacji gazowym nadtlenkiem wodoru
Faza katalitycznego spalenia pozostałości nadtlenku wodoru do poziomu
bezpiecznego dla środowiska
Wbudowane w komorę czujniki wilgotności i poziomu H2O2 będą
automatycznie nadzorowały cały proces, a unikalny system
rozprowadzenia gazowego H2O2 zabezpieczy pełną dostępność czynnika
biobójczego do zewnętrznej powierzchni odzieży roboczej oraz do
wszystkich miejsc we wnętrzu kombinezonu.
W kontenerze można będzie również przeprowadzić pełną
dekontaminację sprzętu ratowniczego, noktowizorów, lornetek,
komputerów polowych, telefonów, radiostacji, itp. Po zakończeniu cyklu
dekontaminacji uzyskujemy całkowicie osuszony kombinezon, który może
być bezpiecznie użyty przez dowolnego członka zespołu.
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Szkolenie lekarzy hiperbarycznych w Polsce a wymagania NFZ
Piotr Dzięgielewski1 , Piotr Siermontowski2,
1

10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy

2

Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej WIM w Gdyni

Treścią wystąpienia jest zapoznanie z aktualnymi przepisami dotyczącym
podstaw szkolenia
w zakresie wykonywania szkoleń z medycyny hiperbarycznej i nurkowej
według procedur Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki w Terapii Tlenem
Hiperbarycznym (ECHM)
Aktualnie wszelkie procedury wykonywanie przez ośrodki medycyny
hiperbarycznej realizowane są w oparciu o Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18
grudnia 2013 r.
Dokument ten wskazuje jakie obowiązki spoczywają na wykonującym
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Są tam również zawarte
wymogi w zakresie posiadanych kwalifikacji przez personel medyczny
wykonujący te świadczenia ( dotyczy lekarzy, pielęgniarek, atendentów
i personelu technicznego).
Autorzy w zwięzłej formie przedstawiają te wymogi a także dokumenty
obowiązuje w zakresie szkolenia personelu medycznego. Omawiane są
procedury oparte na "Standardach edukacyjnych i szkoleniowe dla
pracowników ośrodków hiperbarycznych Medycznych" wydane przez
Europejski Komitet Medycyny Hiperbarycznej -European Committee for
Hyperbaric Medicine (ECHM) oraz na dokumencie pt. "Cele szkolenia dla
Lekarzy medycyny nurkowej na podstawie bieżących zaleceń ECHM,
EDTC” przedstawione przez Europejski Komitet Technologii NurkowaniaEuropean Diving Technical Committee (EDTC).
Część materiału została poświęcona także Europejskiemu Kodeksowi
Dobrej Praktyki w Terapii Tlenem Hiperbarycznym (Europen Code of Good
Practice HBO Therapy) gdzie zostały zawarte podstawowe moduły
szkoleniowe wymagane dla lekarzy kwalifikujących zdrowotnie nurków,
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lekarzy nurkowych i lekarzy medycyny hiperbarycznej. oraz wskazówki jak
takie szkolenia powinny być organizowane
Ostatnim elementem wystąpienia były tezy do dyskusji w zakresie
obecnych wymagań przez NFZ w odniesieniu do możliwości realizacji
szkolenia dla lekarzy, jego zakresu i realizowania go np. pod auspicjami
towarzystw naukowych czy ośrodków naukowych,
"Doskonalenie zawodowe lekarza obejmuje aktywność zawodową
w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia
podyplomowego poprzez odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, zwanego
dalej „specjalizacją”, nabywanie umiejętności zawodowych z zakresu
węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń
zdrowotnych, zwane dalej „umiejętnością”, oraz doskonalenie w innych
formach kształcenia." z rozporządzenia Ministra Zdrowia z w sprawie
sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy
i lekarzy dentystów Dz.U.04.231.2326 (z poz. zmianami z dnia 6
października 2004 r. )
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Szkolenia lekarzy wojskowych w aspekcie zabezpieczenia szkoleń
nurkowych i nurkowań bojowych
Piotr Dzięgielewski
10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy
Wystąpienie ma na celu przedstawienie krótkiej informacji dotyczącej
stanu prawnego w zakresie obowiązujących i planowanych aktów
prawnych dotyczących zabezpieczenia medycznego szkoleń nurkowych
i nurkowań bojowych
Aktualnie wszelkie procedury zabezpieczenia medycznego w Wojsku
Polskim uregulowane są przez :
1. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych
w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez
Ministra Obrony Narodowej
2. Instrukcja Zabezpieczenia Medycznego Nurkowania i Prac Podwodnych
w MW
3. Norma Obronna NO-07-A026 2001
Autor poza krótkim omówieniem funkcjonujących przepisów regulujących
zabezpieczenie medyczne nurkowani prac podwodnych przestawia
nowelizacje rozporządzenia w sprawie warunków bezpieczeństwa
wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych
podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
W drugiej części wystąpienia autor oprócz wskazania co potrzeb
specjalizacji i szkoleń dla poszczególnych grup zawodnych wykonujących w
praktyce zabezpieczenie medyczne szkoleń nurków w Wojsku Polskim
przedstawia propozycje rozszerzenia ( lub w niektórych wypadkach
odtworzenia na nowo) certyfikowanych szkoleń praktycznych np.
w zakresie :
- podstawy obsługi komory
medycznego, w zakresie BHP i
sytuacji awaryjnych itp.
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dekompresyjnej

dla

personelu

-

praktycznego szkolenia z przygotowanie poszkodowanego
i transportu lotniczego z użyciem statków powietrznych

nurka

-

Autor postuluje także przygotowanie odrębnego szkolenia dla
zabezpieczenia szkoleń nurków bojowych oraz wprowadzenie aktywnego
szkolenia nurkowego dla personelu medycznego
W konkluzji wystąpienia znalazły się także postulaty stworzenie ośrodka
szkoleniowego nie tylko wykładającego teoretycznie problematykę
wynikającą z zabezpieczenia medycznego nurkowań, ale mający także
doświadczanie w zakresie medycyny hiperbarycznej i nade wszystko
dysponujący kadrą i sprzętem umożliwiającym pełne szkolenie praktyczne
i symulacyjne. Ośrodek taki ponadto powinien być lokowany przy
podmiocie należącym do MON i mieć stała możliwość kontaktu z bazą
szpitalną i diagnostyczną.
Również ważnym elementem, zdaniem autora, jest podnoszenie
atrakcyjności i zwiększenie motywacji dla lekarzy, ratowników
podejmujących specjalizacje w zakresie medycyny nurkowej.
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Decision Aid for Marine Munition
Jacek Fabisiak, Adam Olejnik
Zakład Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej
W ramach prezentacji zostaną przedstawione wstępne efekty ćwiczenia
przeprowadzonego w formie gry decyzyjnej przy hipotetycznej akcji
ratowania rozbitków uwięzionych w pułapkach powietrznych na wraku
promu.
Bałtyk zawiera niechlubną spuściznę I i II wojny światowej
w postaci ok. 95 000 ton (łącznie z cieśniną Skagerrak) broni chemicznej
oraz ponad 200 000 ton broni konwencjonalnej. Zatopiona amunicja
zawiera szereg substancji niebezpiecznych dla środowiska morskiego,
organizmów bytujących w pobliżu tych składowisk, a także dla
użytkowników morza oraz konsumentów żywych zasobów morza,
w szczególności ryb. Biorąc pod uwagę postępującą korozję amunicji,
a także coraz bardziej intensywne wykorzystanie gospodarcze morza,
w szczególności dna morskiego (przemysł wydobywczy, farmy wiatrowe,
rurociągi, kable energetyczne itp.), zwiększa się ryzyko naruszenia
porzuconej amunicji chemicznej, konwencjonalnej oraz pojemników
z bojowymi środkami trującymi. Działania te mogą doprowadzić do ich
rozszczelnienia i gwałtownej emisji trucizn do otaczającego środowiska,
a w konsekwencji spowodować wzrost ryzyka narażenia człowieka
i przyrody na działanie tych środków. Zrealizowany projekt CHEMSEA
(2011-2014) ukazał potencjalne negatywne skutki dla środowiska
morskiego, także biologiczne, jakie bojowe środki trujące wywołują
w organizmach morskich oraz udowodnił, że broń chemiczna stanowi
poważne zagrożenie środowiskowe.
Powyższe motywy stały się powodem dyskusji na temat potrzeby
oceny i zarządzania ryzykiem wpływu porzuconej amunicji na środowisko,
szczególnie w miejscach, gdzie może ona mieć bezpośredni kontakt
z prowadzoną podwodną działalnością gospodarczą.
Podstawowym celem projektu Decision Aid For Marine Munition
DAIMON, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków
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finansowych na naukę w latach 2016 - 2019 przyznanych na realizację
projektu międzynarodowego współfinansowanego jest ocena ryzyka
wynikającego z obecności na dnie amunicji chemicznej i konwencjonalnej
oraz wypracowanie różnych, w zależności od rodzaju zagrożenia,
najbardziej bezpiecznych dla środowiska i ludzi form zarządzania tym
ryzykiem. Badania prowadzone w ramach tego projektu opierać się będą o
wyniki i doświadczenia trwających lub zrealizowanych już projektów, a w
szczególności
w oparciu o flagowy projekt w ramach Strategii Unii Europejskiej dla
regionu Morza Bałtyckiego „Ocena potrzeby usuwania broni chemicznej”,
projekt Baltic Sea Region Programme 2007-2013 „Amunicja chemiczna
poszukiwanie i oszacowanie” (CHEMSEA) oraz projekt realizowany
w ramach programu NATO Science for Peace and Security „Towards the
Monitoring of Dumped Munitions Threat” (MODUM). Projekt DAIMON jest
objęty patronatem projektu UMBRELA – wzorcowego grupowego
projektu, przez co wspierał będzie także prace Grupy Ekspertów HELCOM
dotyczące oceny zagrożeń dla środowiska wynikających z niebezpiecznych
obiektów podwodnych (SUBMERGED). W projekcie bierze udział 13
instytucji reprezentujących 6 krajów nadbałtyckich oraz Holandię.
Organy decyzyjne wciąż prowadzą ożywioną dyskusję próbującą
odpowiedzieć na pytanie czy rekultywować środowisko morskie czy też
pozostawić sprawę unieszkodliwienia niebezpiecznych obiektów
podwodnych naturze? Biorąc pod uwagę fakt, iż odpowiedź na to pytanie
nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników, w ramach projektu
DAIMON zostaną opracowane narzędzia wspomagające dla władz, które
będą pomocne podczas podejmowania tego typu decyzji w różnych
warunkach. W toku projektu zostanie przebadanych 6 scenariuszy
związanych z niebezpiecznymi obiektami zalegającymi na dnie morza. Na
podstawie badań zostaną wypracowane formy zarządzania dla każdego
z badanych typów obiektu i w odniesieniu do jego wpływu na środowisko.
Przeprowadzona zostanie także ekonomiczna analiza kosztów
w przypadku podjęcia działań mających na celu usunięcie obiektów, która
następnie zostanie porównana z kosztami jakie w przyszłości ponosić się
będzie w przypadku zaniechania działań związanych z rekultywacją miejsc
zanieczyszczonych amunicją chemiczną i konwencjonalną.
26

Na podstawie przeprowadzonych badań zostanie utworzone
oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji dla instytucji
morskich. Narzędzie to zaproponuje i opisze strategię zarządzania
najbardziej prawdopodobną dla danej sytuacji i warunków.
Oprogramowanie będzie testowane dla wszystkich sześciu badanych
scenariuszy projektu DAIMON, aby stworzyć zbiór najlepszych procedur w
zakresie zarządzania amunicją morską w regionie Morza Bałtyckiego i poza
nim. Oprogramowanie tworzone będzie we współpracy z władzami
morskimi krajów nadbałtyckich, które jako partnerzy stowarzyszeni będą
zaangażowani na wszystkich etapach realizacji projektu. Ponadto
produktem końcowym projektu będzie katalog amunicji chemicznej
i konwencjonalnej pomocny podczas identyfikowania obiektów
podwodnych. Użytkownikami programu będą w zamierzeniu urzędy
morskie krajów nadbałtyckich, inspektoraty ochrony środowiska, a także
administracja lokalna obszarów nadmorskich oraz Komisja Helsińska.
Mimo intensywnych badań wiedza na temat skutków
środowiskowych wielu substancji, także składników amunicji chemicznej
i konwencjonalnej, w elementach środowiska morskiego jest wciąż
niewystarczająca. Dlatego też w ramach projektu DAIMON zostanie
oszacowane ryzyko wynikające z obecności tych substancji w środowisku
morskim. W projekcie zostaną wypracowane metody oceny wpływu
porzuconej amunicji i jej składników na ekosystem, działalność morską
oraz ludzi jako konsumentów owoców morza. Badania przeprowadzone
w warunkach laboratoryjnych, a także w warunkach morskich, zarówno na
głębokich jak i płytkich wodach, w rejonach zalegania amunicji chemicznej,
konwencjonalnej oraz wraków z amunicją chemiczną pozwolą na
udoskonalenie biologicznych i chemicznych metod oceny. Ponadto projekt
wypełni lukę w ekotoksykologicznych metodach właściwych dla
chemicznych środków bojowych, materiałów wybuchowych i ich
produktów degradacji, co jest poważnym wyzwaniem naukowym, gdyż
szlaki metaboliczne tych związków u zwierząt morskich są jeszcze
nierozpoznane. Bardzo niewiele wiadomo także o efektach krótko –
i długoterminowych morskich środków bojowych na ludzi. Ten aspekt
także stanowi zadanie do zrealizowania w ramach projektu.
Podczas projektu zostanie oszacowana prędkość korozji korpusów
amunicji. W tym celu zostaną wykorzystane metody optyczne oraz
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laboratoryjne. Metoda optyczna polegać będzie na szczegółowej analizie
zdjęć podwodnych wykonanych przez pojazdy podwodne ROV, ocenie
rodzaju korozji oraz jej stopnia zaawansowania. Przeprowadzone zostaną
także eksperymenty laboratoryjne, a także in situ na próbach materiału
o składzie zbliżonym do materiałów, z których wykonana była amunicja.
Wyniki badań posłużą do modelowania czasu oraz wielkości skażenia
środowiska.
Zadania projektu nawiązują do priorytetowego programu EUSBSR
"Rich and Healthy Wildlife" badającego możliwości rekultywacji zatopionej
w Bałtyku broni chemicznej, programu EUSBSR "Innowacja" oraz "Lepsza
współpraca". W ramach projektu zostaną wypracowane różne scenariusze
naprawcze, przetestowane nowe podwodne i pokładowe metody
wykrywania
i pomiaru
materiałów
niebezpiecznych,
zostaną
zaproponowane najbardziej użyteczne narzędzia badawcze, w tym także
przydatne w aspekcie bezpieczeństwa konsumentów w odniesieniu do
sprzedaży ryb narażonych na odpady pochodzące ze składowisk broni
chemicznej i konwencjonalnej.
Wszystkie uzyskane w ramach projektu informacje
wprowadzone do systemu GIS i nieodpłatnie udostępnione.

28

zostaną

Narażenie na alergię kontaktową na gumę i inne materiały stroju nurka.
Krzysztof Gadomski1, Piotr Siermontowski2
1

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni

2

Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu
Medycznego w Gdyni
Składniki gumy cechują się znacznym potencjałem uczulającym, co
wiadomo z obserwacji pracowników narażonych na przewlekły kontakt
z gumą. Jednak bardzo mało wiadomo na temat skali tego zjawiska wśród
nurkujących żołnierzy zawodowych i nurków cywilnych. Nurkowie są
w sposób szczególny eksponowani są na alergizację z powodu
długotrwałych bezpośrednich ekspozycji i kontaktu prawie całą
powierzchnią skóry. Celem pracy jest uzyskanie wiedzy czy wielokrotny
kontakt skóry z użytkowanym strojem i sprzętem nurkowym zwiększa
częstość alergii na określone składniki gumy i pianek. Przygotowano
zestaw testów płatkowych zawierający składniki gum i sprzętu nurkowego.
Przebadano łącznie 86 osób nurkujących. Alergię kontaktową wykryto u 2
osób, u jednej na nikiel, u drugiej na chrom. U 84 osób wynik był ujemny.
Nie stwierdzono zwiększonego występowania alergii kontaktowej.
Świadczy to między innymi o dobrym doborze materiałów i substancji
chemicznych używanych do produkcji sprzętu nurkowego.
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Rola zjawisk powierzchniowych w procesach oczyszczania ścieków
i uzdatniania wody
Jerzy Garbacz, Jerzy Ciechalski
Efekty powierzchniowe, a zwłaszcza adsorpcja i chemisorpcja,
odgrywają doniosłą rolę w większości procesów zachodzących w układach
wielofazowych. Dowodów na prawdziwość tego stwierdzenia dostarczają
liczne zjawiska fizyko- i biochemiczne związane, między innymi, z kinetyką
chemiczną, katalizą heterogenną, chromatografią, transportem
metabolitów przez błony biologiczne, itp. Utylitarny walor adsorpcji
i chemisorpcji decyduje również o ich obecności w wielu naukowo
technicznych oraz czysto praktycznych rozwiązaniach szerokiego spectrum
problemów takich, jak na przykład rafinacja w przemysłach spożywczym
i chemicznym (farbiarstwo, cukrownictwo, itp.), indywidualna ochrona
dróg oddechowych (złoża aktywne w pochłaniaczach masek
przeciwgazowych), a także, co jest przedmiotem niniejszego wystąpienia,
oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody. Prezentujemy przy tym pogląd,
że racjonalna działalność naukowa wymaga przestrzegania zasady swoistej
równowagi pomiędzy praktycznym wykorzystaniem wyników badań
a refleksją teoretyczną określającą miejsce tych rezultatów w strukturze
poznawczej danej dyscypliny naukowej. W naszym wypadku oznacza to,
w szczególności, poszukiwanie adekwatnego opisu teoretycznego, który
pomyślnie przejdzie konfrontację z danymi doświadczalnymi. Realizację
tego celu oparto głównie na formalizmie termodynamiki
fenomenologicznej, a fragment uzyskanych rezultatów zawarto
w niniejszym wystąpieniu.
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Narodowe Centrum Badań Bałtyckich – szansa na integrację środowisk
naukowych w obszarze badań morza.
Natalia Gorska1 Krzysztof Bielawski1 Adam Olejnik2 Kazimierz Szefler3
Stanisław Musielak4
1

Uniwersytet Gdański,

2

Akademia Marynarki Wojennej

3

Instytut Morski w Gdańsku

4

Uniwersytet Szczeciński

W dniu 14 listopada bieżącego roku w Rektoracie Uniwersytetu
Gdańskiego została podpisana umowa konsorcjum pod nazwą Narodowe
Centrum Badań Bałtyckich (NCBB), które tworzą: Uniwersytet Gdański,
Uniwersytet Szczeciński, Akademia Marynarki Wojennej i Instytut Morski
w Gdańsku. Grupą inicjatywną było środowisko oceanograficzne skupione
w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, które już kilka lat
temu postulowało powołanie takiej organizacji. Podstawową misją
konsorcjum NCBB jest integracja środowisk naukowych zajmujących się
interdyscyplinarnymi badaniami dotyczącymi Morza Bałtyckiego. Jego
permanentną cechą ma być otwartość, polegająca na dążeniu do
pozyskania nowych członków konsorcjum ze środowisk naukowych
reprezentujących pozostałe ośrodki badawcze całego polskiego wybrzeża
oraz szeroka współpraca z otoczeniem biznesowym wykorzystującym
efekty prac naukowo-badawczych realizowanych w obszarze badań
morza. Oznacza to de faco, iż aktualna forma organizacyjna konsorcjum
będzie w przyszłości ewoluować w kierunku poszerzenia jego składu i pól
współpracy z przedstawicielami gospodarki w regionach nadmorskich oraz
administracją rządową i samorządową. Celem konsorcjum jest bowiem
zbudowanie trwałej i zorganizowanej sieci zasobów wspierającej realizację
projektów naukowo-badawczych poprzez wspólne identyfikowanie
priorytetów
i obszarów badawczych, generowanie interdyscyplinarnych projektów
badań morza oraz kluczowych technologii do ich realizacji. Daje to
niewątpliwie szansę na integrację środowisk naukowych zajmujących się
badaniami Morza Bałtyckiego w wielu aspektach: oceanograficznych,
oceanologicznych, hydrologicznych, ekologicznych, czy też związanych
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z badaniami przemysłowymi w obszarze technik i technologii
wykorzystywanych w oceanotechnice operacyjnej – aktualnie dość mocno
rozproszonych i nierzadko wzajemnie konkurujących podczas
pozyskiwania środków na realizację badań. Integracja na zasadzie synergii
może doprowadzić do wzmocnienia potencjału badawczego i zdolności do
realizacji unikalnych badań u każdego z członków NCBB oraz racjonalnego
zarządzania infrastrukturą badawczą. Podpisanie umowy to dopiero
początek realizacji tych planów, ale NCBB dzięki zaangażowaniu
pracowników Instytutu Oceanografii UG już znalazło się w Kontrakcie
Terytorialnym Województwa Pomorskiego oraz zostało wpisane na Polską
Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. Sygnatariusze podpisanej
niedawno umowy NCBB mają ogromną nadzieję, że powyższa inicjatywa
spotka się z zainteresowaniem innych ośrodków badawczych oraz
przemysłu z regionów nadmorskich, dzięki czemu idea Narodowego
Centrum Badań Bałtyckich zostanie urzeczywistniona.
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Wpływ hiperbarii tlenowej na leczenie bólu.
Kinga Grobelska, Ewa Zieliński,
Katedra Medycyny Ratunkowej
w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

i

Katastrof

Collegium

Medicum

W pracy przedstawiono przypadki 2 pacjentów leczonych CHTiL z powodu
trudno gojących się ran. Pacjent lat 66 przyjęty do CHTiLR z powodu
przewlekłej, zakażonej rany po torakotomii, niestabilności mostka który
zgłaszał znaczne dolegliwości bólowe (9 w skali NRS – Numerical Rating
Scale) Po włączeniu w proces terapeutyczny tlenu hiperbarycznego oprócz
poprawy stanu miejscowego obserwowano znaczne zmniejszenie
dolegliwości bólowych (3 w skali MAS). Pacjentka lat 36 leczona w CHTiLR
z powodu przewlekłej rany pourazowej kończyny dolnej lewej, skarżąca się
na ból kończyny (7 w skali NRS) po zakończeniu terapii deklarowała brak
konieczności przyjmowania regularnego leków przeciwbólowych
z powodu złagodzenia dolegliwości (okresowo 2 pkt w skali NRS).
U pacjentów zastosowano leczenie tlenem hiperbarycznym ( 2,5 ATA/90
minut, 30 sesji ) uzyskując poprawę stanu miejscowego oraz znaczne
zmniejszenie dolegliwości bólowych mierzonych przy pomocy skali NRS.
W prezentacji przedstawiono wpływ tlenu hiperbarycznego na leczenie
pacjentów z bólem przewlekłym. Omówiono aktualne doniesienia
naukowe dotyczące roli HBOT w leczeniu fibromialgii, migrenowego
i klasterowego bólu głowy a także bólu kauzalgicznego.
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Ocena znajomości procedur organizacyjno - administracyjnych
w przypadku pojawienia się zagrożenia bioterrorystycznego w
wybranych populacjach środowiskowych
Gabriela Henrykowska, Marcin Lipiński, Maria Dziedziaczak – Buczyńska,
Magdalena Zawadzka, Małgorzata Lewicka, Andrzej Buczyński
Zakład Higieny i Epidemiologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wydziału

Wojskowo-Lekarskiego

W przeszłości próby celowego wykorzystania mikroorganizmów
i toksyn były wielokrotne. Sytuacja ta zmusiła do podjęcia działań celem
ograniczenia wytwarzania i magazynowania broni biologicznej. Niestety,
mimo podpisania Konwencji o Broni Biologicznej i Chemicznej wiele
krajów prowadzi nadal badania nad wykorzystaniem czynników
biologicznych, jako środków militarnych.
Celem pracy była ocena znajomości zagrożeń związanych
z bioterroryzmem oraz znajomość postępowania w przypadku ataku
bioterrorystycznego w dwóch różnych populacjach miejskich – tj. poniżej
50 i powyżej 500 tysięcy mieszkańców.
Badania przeprowadzono wśród 200 losowo wybranych
mieszkańców Nysy i Łodzi. Ankietą, autorskiej konstrukcji, objęto po 100
osób z każdej miejscowości w wieku od 18 do 65 lat, obojga płci.
Mimo niewielkich różnic pomiędzy badanymi populacjami, wiedza
ankietowanych dotycząca zagrożeń bioterrorystycznych jest niewielka,
a znajomość procedur postępowania podczas ataku niewystarczająca.
Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że istnieje
konieczność edukacji całego społeczeństwa, nie zależnie od miejsca
zamieszkania, w zakresie zwiększania świadomości, możliwego zagrożenia
oraz procedur postępowania w przypadku ataku bioterrorystycznego.
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Ocena bezpieczeństwa nurkowania w Ośrodku Szkolenia Nurków
i Płetwonurków Wojska Polskiego i nurków rekreacyjnych z USA i
Kanady w latach 2002 – 2007.
Dariusz Jóźwiak, Romuald Olszański
Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej Wojskowego Intsytutu
Medycznego w Gdyni
Nurkowanie jest dziedziną, w której wymagane są szczególne
predyspozycje zdrowotne. Właściwa selekcja kandydatów na nurków,
trening ciśnieniowy i doskonalenie techniki nurkowania wpływa na
poprawę bezpieczeństwa nurkowania.
Cel pracy
1. Ocena wpływu selekcji zdrowotnej i monitoringu zdrowia nurków na
wypadkowość w nurkowaniu
2. Ocena wpływu szkolenia i treningu ciśnieniowego na bezpieczeństwo
nurków Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego
w porównaniu z nurkami rekreacyjnymi ze Stanów Zjednoczonych i
Kanady w latach 2002 – 2007
Materiał i metody: Materiał pracy opierał się na badaniach
retrospektywnych zawartych w Dziennikach Prac Nurka Ośrodka Szkolenia
Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni oraz na orzeczeniach
Wojskowej Komisji Morsko – Lekarskiej w latach 2002 – 2007. Badania
dotyczyły 20.592 ekspozycji hiperbarycznych, w skład których wchodziły
nurkowania w akwenach otwartych, basenach nurkowych, ekspozycje
w komorach dekompresyjnych i testy tolerancji tlenowej. Uczestniczyło
w nich 1.169 nurków.
Do wykonania analizy porównawczej wykorzystano dane dotyczące 8.964
nurków rekreacyjnych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, którzy wykonali
115.479 nurkowań, zawarte w Raportach Diving Alert Network z lat 2002 –
2007.
Wyniki i dyskusja: Analizie poddano nurkowania w zależności od
stosowanych czynników oddechowych w Ośrodku Szkolenia Nurków
i Płetwonurków Wojska Polskiego (OSNiP WP). Prowadzono restrykcyjny
monitoring stanu zdrowia nurków i oceniano bezpieczeństwo nurkowania
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przy stosowaniu różnych czynników oddechowych. Najbezpieczniejszym
czynnikiem oddechowym okazał się nitroks, następnie powietrze, tlen
i trimiks.
Nieżyty górnych dróg oddechowych i ucha środkowego są
najczęstszymi problemami zdrowotnymi występującymi u nurków
rekreacyjnych i wojskowych. Stwierdzono znamienność statystyczna
obrazującą mniejszą wypadkowość przy selekcji zdrowotnej oraz
prowadzeniu monitoringu stanu zdrowia nurków wojskowych w stosunku
do nurków rekreacyjnych, którzy zdolność do nurkowania opierali na
samoocenie stanu zdrowia. Niezależnie od użytego czynnika
oddechowego największym problemem zdrowotnym u nurków był nieżyt
trąbki słuchowej. W badanym okresie tj. 2002 – 2007 dotyczyło to 2 %
nurków wojskowych i 13% nurków rekreacyjnych.
W ramach selekcji zdrowotnej kandydatów na nurków
wojskowych wykonuje się wiele specjalistycznych badań oraz ECHO serca
w celu określenia prawidłowej hemodynamiki serca z uwzględnieniem
występowania przetrwałego otworu owalnego. U nurków rekreacyjnych
specjalistyczne badania lekarskie nie są wykonywane.
Selekcja zdrowotna, monitoring zdrowia nurków i szkolenia to
główne czynniki dzięki którym w latach 2002 – 2007 w Wojsku Polskim nie
wystąpił żaden nurkowy wypadek śmiertelny, a w tym samym okresie,
wśród nurków rekreacyjnych USA i Kanady było ich aż 543.
W badanym okresie w OSN i P WP wydarzyło się 7 wypadków
nurkowych, z czego, tylko 3 wymagały leczenia w komorze
dekompresyjnej, zaś 4.379 nurków rekreacyjnych wymagało leczenia
dekompresyjnego z powodu urazu ciśnieniowego płuc i choroby
dekompresyjnej.
Elementem, który ma decydujący wpływ na ilość wypadków
nurkowych jest selekcja zdrowotna kandydatów na nurków. W badanym
okresie, aż 58% nurków rekreacyjnych miało problemy zdrowotne,
podczas gdy tylko 8% nurków wojskowych zostało czasowo odsuniętych
od nurkowania z przyczyn zdrowotnych orzeczeniem Wojskowej Komisji
Morsko Lekarskiej. Orzeczenia o czasowej niezdolności wynikały
z przejściowego charakteru niedyspozycji nurków i oparte były na
kryteriach zawartych w przepisach orzeczniczych. Nurkowie rekreacyjni,
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mimo znanych niedyspozycji zdrowotnych, podejmowali nurkowanie na
podstawie subiektywnej oceny swojego stanu zdrowia.
Wnioski
1. Selekcja zdrowotna kandydatów na nurków i monitoring zdrowia nurków
to główne czynniki ograniczające wypadki nurkowe i wpływające na
bezpieczeństwo nurkowania.
2.

Badania potwierdziły wpływ szkolenia i treningu ciśnieniowego na
bezpieczeństwo nurków Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków
Wojska Polskiego w porównaniu z nurkami rekreacyjnymi ze Stanów
Zjednoczonych i Kanady w latach 2002 – 2007.
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Nagła głuchota (NG) - postępowanie terapeutyczne i możliwości
wykorzystania hiperbarii tlenowej
Jarosław Kijewski
Nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy (ang. sudden sensorineural hearning
loss; pol. nagła głuchota-NG) jest jednostką chorobową o niejasnej
etiologii, która wiąże się z nagłą utratą jednego z najważniejszych zmysłów
człowieka. Utrata słuchu prowadzi w konsekwencji do narastania
niepokoju, lęku i frustracji wśród pacjentów, którzy oczekują od lekarza
(nie tylko specjalisty otolaryngologa) wprowadzenia szybkiego
i skutecznego leczenia. Obecnie jednak, nie dysponujemy schematami
leczenia NG o potwierdzonej skuteczności terapeutycznej. Większość
ośrodków klinicznych propaguje wprowadzenie intensywnej terapii
wielolekowej, tzw. ,,polipragmazji”, która w miarę możliwości jest
uzupełniana leczeniem tlenem hiperbarycznym (HBO). Z przeglądu
dostępnego piśmiennictwa oraz przeprowadzonych badań klinicznych
wynika, że tlen hiperbaryczny, stosowany jako uzupełnienie leczenia
farmakologicznego,
poprawia
wyniki
słuchowe
pacjentów
po epizodzie NG.
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Projekt DiveSMART-Baltic programu Interreg-Baltic
Ryszard Kłos
Zakład Techniki Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej
Wstęp: Do nieprzewidzianej powietrznej ekspozycji hiperbarycznej może
dojść na skutek awarii okrętu podwodnego lub przeżycia ludzi w
pułapkach powietrznych po zatonięciu cywilnej bądź wojskowej
pływającej jednostki nawodnej.
W przypadku okrętu podwodnego załoga jest szkolona w zakresie walki
o przetrwanie, posiada wyposażenie ratownicze a okręt podwodny
posiada zasoby do zaradzenia niektórym scenariuszom awarii. Wzrost
ciśnienia
w jednym z przedziałów może nie dotyczyć całego okrętu podwodnego.
Na okręcie mogą zostać zachowane zapasy energii a załoga może
uszczelnić okręt i używając sprężarek doprowadzić do kontrolowanej
dekompresji.
W razie rozległej awarii załoga ma sprzęt za pomocą, którego może uciec
na powierzchnię nie dopuszczając tym do saturacji swoich organizmów.
W przypadku utknięcia ludzi wraz z wrakiem jednostki nawodnej, jak na
razie, nie ma żadnych dedykowanych elementów systemu ratowniczego,
za pomocą którego poszkodowani mogliby przeciwdziałać skutkom ich
saturacji powietrznej utrudniającej akcję ratowniczą. Do tej pory
sceptycznie odnoszono się do możliwości przeżycia poszkodowanych
w takich warunkach. Jednak przetrwanie Harrisona Okene przez okres
62 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 we wraku holownika 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 − 4, który zatonął na Atlantyku
26 maja 2013 r. na głębokości 30 𝑚𝑚 ok. 30 𝑘𝑘𝑘𝑘 od wybrzeża Nigerii, każe
spojrzeć na tę problematykę inaczej.
Uzasadnienie

– Dlaczego warto wykonać projekt?

Morze Bałtyckie jest rejonem zatłoczonym. Gospodarka Europejska
wykorzystuje ten rejon do transportu dóbr oraz ludzi. Oba szlaki
komunikacyjne w dużej mierze krzyżują się. Dobra są transportowane na
kierunku wschód−zachód, zaś transport ludzi na kierunku północ−
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południe. Stąd istnieje duże zagrożenie kolizją, w której zaginie wiele osób
w tym zostanie uwięzionych w pułapkach powietrznych wraku – rys.1.

Rys.1. Natężenie ruchu jednostek pływających na Morzu Bałtyckim w 2015
r.
[http://www.marinetraffic.com/pl/ais/home/centerx:18/centery:58/zoom
:5]
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Spoglądając na przykładową sytuację dzienną ruchu jednostek
pływających w rejonie Morza Bałtyckiego pokazaną na rys.2 można dojść
do wniosku, że rejon ten jest w dużej mierze na tyle pusty, aby nie
stwarzać znacznego zagrożenia kolizyjnego. Mając jednak na uwadze
zderzenie z 31 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2003 𝑟𝑟., które zaszło o godzinie 12:08, w odległości
3 𝑁𝑁𝑁𝑁 od północno-zachodniego wybrzeża Bornholmu, gdzie zderzyły się
dwie jednostki: 225 𝑚𝑚 jednostka typu panamax 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑆𝑆ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
i kontenerowiec 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺, przy doskonałej widoczności, należy
uświadomić sobie, że takie kolizje mogą mieć miejsce w przyszłości.

Rys.2. Przykładowa dzienna sytuacja ruchu jednostek w rejonie morza
bałtyckiego
[http://www.marinetraffic.com/pl/ais/home/centerx:15/centery:55/zoom
:8]
– Dlaczego obecnie projekt jest kluczowy?

Jak pokazuje wspomniany wyżej przypadek Harrisona Okene, istnieje
możliwość przetrwania ludzi w pułapkach powietrznych na zatopionym
wraku. Sytuacja poszkodowanych w takim przypadku jest nie do
pozazdroszczenia. Bez rozwinięcia ratownictwa podwodnego pomoc takim
poszkodowanym jest raczej iluzoryczna.
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Część bazy wiedzy i uzbrojenia technicznego została przygotowana przez
marynarki wojenne do ratowania załóg okrętów podwodnych. Jednak
scenariusz akcji ratowniczej po podniesieniu ciśnienia na okręcie
podwodnym i saturacji załogi przy braku możliwości ich transportu
pojazdem ratowniczym jest nadal nie rozwiązany.
Zatem rozwiązanie sytuacji problemowej rozbitków uwięzionych
w pułapkach powietrznych na wraku, którzy ulegli saturacji, będzie
technologią podwójnego przeznaczania, służącą zarówno ratowaniu załóg
okrętów podwodnych jak i poszkodowanych w kolizji jednostek
nawodnych, zarówno cywilnych jak i wojskowych.
– Jakie są konsekwencje niezrealizowania projektu?

Brak realizacji projektu pozostawi tę sytuację problemową do rozwiązanie
jedynie w oparciu o projekty wojskowe.

Rys.3. DSRV Mystic na okręcie podwodnym stanowiącym bazę, z której
operował
[https://en.wikipedia.org/wiki/DSRV1_Mystic#/media/File:DSRV-Mystic.jpg]
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Do niedawna Europa cieszyła się odprężeniem między wielkimi
mocarstwami. Na tej fali likwidowano wydatki na wojsko. Wbrew
zdrowemu rozsądkowi zaczęto w pierwszej kolejności ograniczać te
aktywności, które wiązały się z najmniejszym niezadowoleniem
w szeregach kadry zawodowej, czyli powodujących najmniejsze zwolnienia
ze służby wojskowej.
Na tej fali ograniczano pola aktywności naukowej. Niektóre kraje, jak
Wielka Brytania, prywatyzowały całe działy aktywności technicznej
naukowej w wojsku. Efektem tego było prywatyzowanie 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 czy
powstanie partnerstwa przemysłowo−wojskowego w zakresie rozwoju
systemów ratowania załóg okrętów podwodnych 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 1 po wycofaniu się
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 ze wsparcia światowego systemu ratownictwa przez pojazdy
podwodne 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 2 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 i 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 oraz złomowaniu po awarii
systemy 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 3 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅.
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Rys.4. ASRV Remora wraz z komorami hiperbarycznymi
[http://www.idpm.biz/windows/image9.htm]
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Rys.5.
Pojazd
ratowniczy
sytemu
NSRS
[https://en.wikipedia.org/wiki/File:NATO_Submarine_Rescue_System_(NS
RS)_MOD_45152366.jpg]
Jednak większość naukowych jednostek hiperbarycznych straciło dotacje
i przestały realizować zadania związane z ratownictwem podwodnym.
Trudno powiedzieć czy w obecnej dobie badania te będą podejmowane na
nowo.
– Jakie są inne przedsięwzięcia związane z projektem o podobnym lub
wyższym priorytecie?

Obecnie, prowadzone są pokrewne badania nad technologią ratowania
załóg okrętów podwodnych przy wykorzystaniu systemu 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁,
realizowane przez konsorcjum Brytyjsko−Francusko−Norweskie.

Problematyka ta dotyczy jednak ratowania załóg okrętów podwodnych
przy możliwości przyłączenia do okrętu podwodnego pojazdu
ratowniczego. W takiej sytuacji można rozwijać scenariusze akceleracji
dekompresji czy innych form optymalizowania akcji ratowniczej.
Scenariusz podniesienia ciśnienia na zatopionym okręcie podwodnym przy
uszkodzeniu lądowiska dla pojazdu podwodnego i braku możliwości
zastosowania procedury swobodnego wypłynięcia jest taki sam, jak
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w stosunku do osób poszkodowanych na
pływającej z uwięzieniem rozbitków w
scenariusz podwodnej akcji ratowniczej
w ramach projektu 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵.

skutek zatonięcia jednostki
pułapce powietrznej. Taki
jest obecnie rozpatrywany
programu Unii Europejskiej

– Jakie są implikacje celu projektu z misją Sił Zbrojnych RP?

W obecnej dobie modnym stał się transfer tzw. technologii podwójnego
przeznaczenia z wojska do środowiska cywilnego w myśl idei, że Siły
Zbrojne służą nie tylko celom obronnym, lecz służą ojczyźnie i narodowi
także w czasie pokoju.
Pobudzenie koniunktury w wielu państwach często realizowane jest przez
militarne zamówienia rządowe czy badania wojskowe. Z pieniędzy
podatników finansowane są strumienie dóbr wypracowywane, jako
wartość dodana z realizacji projektów wojskowych. Zauważono, że często
dobra te mogą służyć nie tylko celom militarnym. Do takich obszarów
należy niewątpliwie ratownictwo. Przekazanie efektów wypracowanych
w projektach dotyczących ratownictwa jest, zatem moralnie
i ekonomicznie nie tylko uzasadnione, lecz wręcz wymagane.
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Co potrafi skrzydlica – czyli o (nie)posiadaniu apteczki nurkowej
Maciej Konarski1, Krzysztof Stopierzyński
1

Zakład Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni

2

Baltic Diving Solutions Sp. z o.o.

Autorzy, na przykładzie zaistniałego realnie latem bieżącego roku
zdarzenia, do którego doszło w trakcie realizacji prac podwodnych
w warunkach saturacji, zwracają uwagę na możliwość wystąpienia
zagrożeń dla zdrowia i życia nurka innych, niż choroba nurkowa sensu
stricte – a będących przesłanką do wypadku nurkowego. Omówiono
przebieg zdarzenia i zilustrowano skutki kontaktu nurka z kolcami
jadowymi skrzydlicy, w warunkach oddalenia od profesjonalnej
infrastruktury medycznej.
Równocześnie, zwrócono uwagę na celowość posiadania podczas realizacji
działań podwodnych tzw. apteczki nurkowej. Przedstawiono niektóre
z przyjętych w tym zakresie rozwiązań, a także subiektywną opinię
autorów odnośnie jej ukompletowania.
W opinii autorów, apteczka nurkowa stanowi istotny element
wyposażenia ekipy nurkowej, a fakt jej posiadania i umiejętność
wykorzystania w sytuacji awaryjnej przekłada się na podniesienie poziomu
bezpieczeństwa nurków.
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Toń wodna jako „przestrzeń zagrożeń” dla bezpieczeństwa publicznego
Krzysztof Kubiak
Toń wodna, z którą obcujemy niemal codziennie była dla człowieka
środowiskiem tajemniczym, magicznym niemal, zasiedlonym przez utopce,
topielice, wodniki i inne wytwory naszego imaginarium. Obecnie nie jest
już ona – w powszechnej percepcji – domeną bytów nadnaturalnych, ale
nadal pozostaje groźną, a przede wszystkim „nieprzenikliwą”. Ostatni
z wymienionych elementów jest konsekwencją niemożności prowadzenia,
bez specjalistycznego sprzętu, obserwacji toni wodnej. To zaś znakomicie
ułatwia możliwość prowadzenia rozmaitej aktywności stanowiącej
zagrożenie dla bezpieczeństwa, od przemytu poczynając a na działalności
terrorystycznej kończąc. Podkreślić przy tym należy, że organa skarbowe
i policyjne większości państw nie przywiązują istotniejszego znaczenia do
tej przestrzeni. Wynika to z kilku dwóch głównych powodów:
indukcyjnego (opartego przede wszystkim o doświadczenie)
prognozowania zagrożeń oraz nakładów i kosztów związanych ze zmianą
istniejącego stanu rzeczy. Autor omawia główne zdiagnozowane
zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z tonią wodną, a także
sygnalizuje możliwość ich ewolucji.
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Borelioza – taka jest prawda
Bartosz Morawiec
Borelioza z Lyme występuje endemicznie w Polsce powodując
zachorowania przede wszystkim u osób zawodowo bądź rekreacyjnie
korzystających z lasów. Objawy choroby w większości przypadków są
dosyć charakterystyczne (rumień wędrujący), niekiedy jednak stwarzają
problemy w przebiegu zmian stawowych, neurologicznych czy
kardiologicznych. W prezentacji przedstawione zostały aktualne wytyczne
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
dotyczące diagnostyki i postępowania w przebiegu zakażenia Borrelia
burgdoferi.
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Wpływ środowiska hiperbarycznego na stężenie wybranych adipokin.
Mariusz Kozakiewicz1, Dorota Kaczerska2, Romuald Olszański1, Piotr
Siermontowski1
1
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2
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Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu
Medycznego w Gdyni
Jednym z istotnych czynników ryzyka wystąpienia choroby
dekompresyjnej jest otyłość. Związane jest to ze zwiększoną
rozpuszczalnością gazów obojętnych tkankach zawierających większy
udział frakcji lipidowej w porównaniu z tkankami bardziej uwodnionymi.
Ponadto tkanka tłuszczowa jest ubogo unaczyniona co spowalnia w trakcie
dekompresji eliminację gazu obojętnego, w stosunku do tkanek
uwodnionych. Z ostatnio pojawiających się badań wynika, że istotnym
czynnikiem są także tłuszcze krążące we krwi, które zwiększają
rozpuszczalność gazów obojętnych.
Profil
lipidowy
osób
przebywających
w
środowisku
hiperbarycznym ulega istotnym zmianom szczególnie w zakresie frakcji
VLDL, LDL oraz triglicerydów. W konsekwencji koordynacja procesów
endokrynnych tkanki tłuszczowej ulega rozregulowaniu. Wiąże się to ze
zmianą wydzielania adipokin, co w dalszej konsekwencji potencjalnie
może predysponować do rozwoju m.in. choroby dekompresyjnej. Szereg
badań dowodzi, że komórki tkanki tłuszczowej są zdolne do syntezy
i wydzielania biologicznie czynnych substancji, zwanych adipokinami.
Zaliczane do adipokin substancje spełniają wielokierunkowe funkcje
biologiczne, w tym m.in. uczestniczą w regulacji łaknienia, utrzymywaniu
homeostazy energetycznej, metabolizmie węglowodanów i tłuszczów,
regulacji hemostazy naczyniowej, ciśnienia tętniczego, procesów
zapalnych i immunologicznych. W związku z powyższym zasadnym wydaje
się postawienie hipotezy zakładającej, że endokrynna funkcja tkanki
tłuszczowej może odgrywać istotne narzędzie w ocenie ryzyka wystąpienia
negatywnych skutków przebywania w środowisku hiperbarycznym. Celem
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badań była ocena endokrynnej funkcji tkanki tłuszczowej u osób
poddanych ekspozycji w komorze hiperbarycznej poprzez określenie
stężenia wisfatyny oraz adiponektyny przed i po ekspozycji.
W wyniku przeprowadzonych ekspozycji zaobserwowano istotny
wzrost stężenia wisfatyny z jednoczesnym obniżeniem stężenia w osoczu
adiponektyny.
W celu dokładnej oceny przydatności badań dotyczących
wydzielniczej funkcji tkanki tłuszczowej konieczne jest przeprowadzenie
badań, w których zostanie rozszerzony panel badanych adipokin
i poszukiwanie zależności między mini a częstością występowania
wczesnych objawów choroby dekompresyjnej.
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Vortex – System skruberów do usuwania dwutlenku węgla (CO2) nie
wymagający wymuszonego przepływu powietrza przeznaczony dla
zamkniętych środowisk.
Nurul Alam*, Lee Cawthorne, Mike Clarke
Molecular Products Limited, Parkway, Harlow, Essex, CM19 5FR, UK
Dwutlenek węgla (CO2) wydalany z układu oddechowego przez osoby
zamknięte w szczelnym pomieszczeniu z czasem będzie powodował
wzrost stężenia CO2 do wartości zagrażających życiu. Aby utrzymać
zamkniętą przestrzeń w warunkach optymalnych dla przeżycia, niezbędne
jest wyeliminowanie wyprodukowanego dwutlenku węgla 4. W układach
ratunkowych, gdzie osoby przebywają dłuższy czas, standardowo
wymagana jest zdolność adsorpcji dwutlenku węgla w granicach 24
litry/godzinę/osobę.
Rozwiązaniem stosowanym przez Marynarkę Stanów Zjednoczonych do
usuwania CO2 w przestrzeniach niesprawnych jednostek podwodnych 5
były kurtyny Bettelle 6 wypełnione wodorotlenkiem litu. W normalnej
temperaturze i przy normalnych ciśnieniach kurtyny te były zdolne do
stabilizacji zawartości CO2 w zamkniętej przestrzeni w granicach 1 – 3%
CO2 w długich okresach czasu, wśród przebywających tam ludzi. Niemniej
jednak, by zawiesić takie kurtyny wymagana była większa przestrzeń, niż w
przypadku systemów absorpcji z dodatkowym zasilaniem. Ograniczeniem
tego typu systemów była niemożność przepchania dużych ilości powietrza
z wystarczającą prędkością tak, aby zapewnić odpowiednią wentylację
także w oddalonych częściach zamkniętego pomieszczenia oraz ich
stosunkowo słaba zdolność usuwania CO2.
4

D.Rendell, M.Clakre, and M.Evans, „The Effect of Environmental Conditions on The
Absorption of Carbon Dioxide Using Soda Lime,” SAE Technical Paper 2003-01-2644,
2003, doi: 10.4271/2003-01-2644.
5
M.Clarke, J. Carr, and J.Boyle, SAE Technical Paper 2005-01-3090, 2005, doi:
10.4271/2005-01-3090.
6
M.S. Burgess, Self-Contained Lithium Hydroxide Curtain. No. PAT-APPL-11 183 306.
DEPARTAMENT OF THE NAVY WASHINGTON DC, 2005.
*Autor do korespondencji: Dr N Alam (na@molprod.com)
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Vortex jest pasywnym systemem do usuwania dwutlenku węgla, który
wykorzystuje egzotermiczną naturę reakcji zachodzącej pomiędzy
dwutlenkiem węgla a wapnem sodowanym w celu przepchnięcia nowego
powietrza przez reaktor. Z zasady, gaz podgrzewany jest przez reakcję
zachodzącą w rurze ciągu reaktora, co stwarza zwiększony przepływ gazu
bez konieczności użycia dodatkowego źródła zasilania. W rzeczywistości
medium (w tym wypadku powietrze) wpływa do pierścienia z wapna
sodowanego stworzonego w dolnej części komina. Powietrze jest
przepychane przez pierścień, gdzie równocześnie jest podgrzewane (przez
reakcję CO2), a ponieważ jest ono podgrzane, to jego gęstość spada
w porównaniu do powietrza w otoczeniu i przez to unosi się,
wykorzystując efekt wyporu. Ponieważ podgrzane powietrze uchodzi górą
i wydostaje się górą rury, zaciągana jest kolejna część zimnego powietrza
przez dolną część rury, tworząc wymuszony ciąg wewnątrz rury. Stopień
nagrzania powietrza determinuje ilość przesyłanego gazu, gdyż siła ciągu
zależy od ilości wyprodukowanego ciepła, które w tym wypadku zależeć
będzie od stężenia CO2 w powietrzu wchodzącym w rurę reaktora.
Stopień usuwania CO2 zależy od wskaźnika, przy którym oczyszczany
strumień powietrza ma kontakt z absorbentem – jeśli 100 litrów/minutę
powietrza zawierającego 1% CO2 przepływa przez absorber i usunięte jest
całe CO2, to stopień usunięcia CO2 wynosić będzie 1 l CO2/minutę.
W jednostce Vortex powietrze jest przeciągane przez pierścienie i
usuwanie CO2 z tego powietrza tworzy wzrost temperatury w dolnej części
komina, co powoduje tworzenie ciągu i usuwanie 200 litrów/godzinę CO2
przy stężeniu CO2 w powietrzu w granicach 0,7%. Głównym aspektem tego
systemu jest to, że do jego prawidłowego działania nie jest wymagane
zewnętrzne źródło zasilania.
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The Vortex: A Non-power Active Carbon Dioxide (CO2) Scrubber
System for Enclosed Environments.
Nurul Alam*, Lee Cawthorne and Mike Clarke
Exhaled carbon dioxide (CO2) from personnel enclosed within a sealed
environment will, with time, cause an increase in the ambient CO2 to lifethreatening levels. In order to maintain a habitable environment, it is
therefore necessary to remove the CO2 produced1. For emergency
support a system is typically required to absorb CO2 production at a rate
of 24 litres/hour/person for extended durations.
Battelle curtains2, filled with lithium hydroxide, have been developed for
the US Navy as a method of CO2 removal for a DISSUB3. Under normal
temperature and pressures the curtains were found capable of stabilising
the CO2 content of an enclosed space between about 1% and 3% CO2
concentration for extended periods with people present. However, more
space is needed to hang the curtains compared to a powered absorber
system. The limitation of such systems is their inability to push the large
volumes of air past them sufficiently fast to produce any large scale
ventilation to the more remote parts of the enclosure and the relatively
poor CO2 removal rate.
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The Vortex, a passive carbon dioxide removal system which utilises the
exothermic nature of the reaction between carbon dioxide and soda
lime to pull new air into the reactor. In principle, a single fluid where a
gas is heated by a reaction carried out within the draft tube reactor to
induce an increased gas flow rate without the need to use external
power. In reality, a fluid (air in this case) enters an annulus of soda lime
is constructed at the bottom of a chimney & the air is drawn through
the annulus
where it is heated (by the reaction of the CO2), because the air is heated
its density falls relative to the surrounding air and it therefore rises due
to the buoyancy effect, as the warmed air rises and exits the top of the
tube it draws more cold air into the bottom of the tube creating a forced
draft up the inside of the tube. The extent of the heating determines the
amount volume of gas pumped as the driving force is the amount of heat
produced which in this case will depend on the concentration of the CO2
entering the base of the reactor tube.
The CO2 removal rate is dependent on the rate at which the enclosure
gas stream can contact the absorbent – if 100 litres per minute of air
containing 1% CO2 flows over or through the absorber and all the CO2
is removed, the removal rate will be 1 litre CO2 per minute. The Vortex
unit air is drawn through the annulus & the removal of CO2 from this air
creates a temperature rise at the bottom of the chimney which generates
flow & remove 200 L/hr of CO2 with a background concentration of CO2
of 0.7 % & the key aspect of this system is that it requires no external
power sources to function.
References

1 D. Rendell, M. Clarke, and M. Evans, "The Effect of Environmental
Conditions on The Absorption of Carbon Dioxide Using Soda Lime," SAE
Technical Paper 2003-01-2644, 2003, doi: 10.4271/2003-01-2644.
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2 M. S. Burgess, Self-Contained Lithium Hydroxide Curtain. No. PAT-APPL-11
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Ocena skuteczności wymiarowania obiektów podwodnych metodami
wizyjnymi
Adam Olejnik1, Marek Przyborski2, Konrad Stolarczyk2, Aleksander
Wojtowicz2
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Politechnika Gdańska

Diagnostyka wizyjna obiektów podwodnych jest dziedziną o wielkim
potencjale w zakresie prowadzenia prac podwodnych. Zastosowanie
technik fotogrametrycznych może znacząco usprawnić proces decyzyjny,
w rozumieniu eksploatacji obiektów podwodnych, oparty na rzetelnie
przeprowadzonych pomiarach. Autorzy przedstawiają problematykę
fotogrametrycznych pomiarów pod wodą, omawiają czynniki, które nie
mogą zostać zbagatelizowane w czasie tego typu prac. Porównują
możliwości wykorzystania dwóch różnych metod fotogrametrycznych –
metody wzorca świetlnego oraz metody modelowania ze zdjęć, a także
oceniają ich wiarygodność. W opracowaniu zostają zaprezentowane
efekty badań – modele i wizualizacje, a także proces wykonania
pomiarów. Autorzy poddają rozważaniom dalsze kierunki rozwoju
i potencjał metod pomiarowych w realizacji projektów komercyjnych.
Badania przeprowadzono w kooperacji Katedry Geodezji Politechniki
Gdańskiej z Zakładem Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni.
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Automatyczne urządzenia do badań ekologicznych wód morskich
Krzysztof Poraziński, Leszek Petrukaniec
Urządzenia do prac podwodnych służą człowiekowi od kilkuset lat. Mogą
być to zarówno narzędzia wykorzystywane przez nurka, jak również
automatyczne systemy pomiarowe opuszczane z jednostki pływającej lub
instalowane na dnie, a służące do zdobycia informacji o interesującym nas
akwenie i jego mieszkańcach. W referacie przedstawione zostaną 3
systemy pomiarowe, wykorzystywane przez naukowców. Pierwszym z nich
jest system LARVAe – automatyczna platforma służącą do poboru oraz
konserwacji próbek larw organizmów żywych z dna. Drugi to system
MAKAM – swobodnie opuszczana platforma obserwacyjna, wyposażona w
zestaw czujników fizykochemicznych. Tematem trzeciej części będzie
modernizacja pojazdu ROV Falcon, dokonana przez zespół naszej firmy.
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Analiza porównawcza techniki generowania napędu za pomocą płetw
podczas jednoczesnych i naprzemianstronnych ruchów nogami
w zależności od poziomu umiejętności pływania.
Marek Rejman1, Damian Patyk1, Daria Rudnik1, Stefan Szczepan1 Susana
M. Soares
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Celem pracy była identyfikacja różnic w obrębie wybranych parametrów
kinematycznych jednoczesnych i naprzemianstronnych ruchów
napędowych nogami w płetwach, w zależności od poziomu umiejętności
pływania.
W badaniach uczestniczyły dwie równo liczne (n=10), jednorodne grupy
badanych, różniące się miedzy sobą poziomem umiejętności pływackich.
Pierwszą stanowili zawodnicy czynnie uprawiający pływanie, drugą
studenci, bez doświadczeń w treningu pływackim. Badani przepływali
jednokrotnie, z maksymalną prędkością 25m, generując napęd tylko przy
użyciu naprzemianstronnych (kraul) ruchów nogami w płetwach. Po
przerwie zapewniającej pełną restytucję badani wykonywali analogiczne
zadanie z wykorzystaniem do napędu jednoczesnych (delfin) ruchów
kończynami. Dane rejestrowano za pomocą spirometru, oraz kamer
umieszczonych pod i nad powierzchnią wody. Analizie (z wykorzystaniem
oprogramowania Simi Motion) poddano następujące parametry: średnią
prędkość pływania (vAV); wskaźnik zmian prędkości w funkcji czasu
pokonania dystansu testowego (IVI); parametry cyklu: średni krok
pływacki (SL), średnią częstotliwość (SR) i amplitudę (A) ruchów
napędowych kończynami.
Przejawem wyższych umiejętności generowania napędu za pomocą
jednoczesnych ruchów nogami przez „Pływaków”, była ich większa
skuteczność (vAV), czemu sprzyjało skrócenie SL. Umiejętności
generowania napędu za pomocą naprzemianstronnych ruchów nogami
były także większe w porównaniu ze „Studentami”. Ruchy
naprzemianstronne prezentowane przez „Pływaków” były nie tylko
bardziej skuteczne, od tej techniki u ich mniej doświadczonych kolegów
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ale także od techniki generowania napędu za pomocą ruchów
jednoczesnych. W obu przypadkach większa skuteczność (vAV) szła w parze
z ekonomizacją napędu (IVI), pozostającą w relacji ze skróceniem SL
i wzrostem SR.
SL jawi się jako czynnik decydujący o skutecznym generowaniu napędu
nogami podczas pływania w płetwach. Związek pomiędzy (vAV), a SL oraz
pomiędzy SL, SR i IVI wydaje się kluczowym elementem charakterystyki
wysokiej jakości techniki pływania w płetwach. Wymiar praktyczny badań
ujawnia się postaci argumentów służących przekonaniu nauczycieli,
trenerów, instruktorów ratownictwa i osób odpowiedzialnych za
wyszkolenie nurków technicznych, o konieczności permanentnego
doskonalenia różnych technik generowania napędu podczas pływania
w płetwach.
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Problematyka lęku w psychologicznym funkcjonowaniu nurków
Małgorzata Remlein1, Dorota Niewiedział2, Romuald Olszański3
1

- doktorantka Studium
Medycznego w Warszawie

2

Doktoranckiego

Wojskowego

Instytutu

- Instytut Psychologii, Uniwersytet Zielonogórski

3

- Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu
Medycznego
Lęk to subiektywny stan wpływający zarówno na reakcje fizjologiczne,
behawioralne i emocjonalne pojawiający się w różnych postaciach i ze
zróżnicowaną intensywnością, która jest szczególnie niebezpieczna dla
nurka znajdującego się w pod wodą. Celem dociekań niniejszych badań
jest relacja między lękiem jako stanem, a lękiem jako cechą w warunkach
powietrznych ekspozycji hiperbarycznych odpowiadających nurkowaniu
na głębokości 30 m i 60 m.

Materiał i metody: Badaniami psychologicznymi objęto grupę 57 nurków.
Emocja lęku podczas badania analizowana została przy użyciu Inwentarza
Stanu i Cechy Lęku (STAI).
Wyniki: Grupa nurków charakteryzuje się niskim poziomem lęku-cechy
i rzadziej reaguje wysokim natężeniem lęku-stanem. Średnie poziomy
lęku-stanu badanych przy różnej głębokości ekspozycji hiperbarycznej 30
i 60 m nie różnią się w istotny sposób (niewielka różnica jest statystycznie
istotna).
Wnioski: Badania pokazały, że nurkowie potrafią efektywnie działać
w sytuacji trudnej oraz kontrolują swoje reakcje, bowiem ustalono niski
poziomu lęku w warunkach fizycznie odmiennych od naturalnych.
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Zmiany podzielności uwagi podchorążych Akademii Marynarki Wojennej
podczas 36-cio godzinnego szkolenia survivalowego
Paweł Różański, Andrzej Tomczak, Ewa Jówko
Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
Doniesienie dotyczy udziału w badaniu 14 wyselekcjonowanych
ochotników - podchorążych Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni,
chętnych do udziału w obserwacjach dotyczących podzielności uwagi.
Badani w średnim wieku 21,8 lat byli uczestnikami projektu badań
statutowych [DS. 202], mających na celu określenie poziomu przemian
biochemicznych i motorycznych podczas 36-cio godzinnego szkolenia
z zakresu sztuki przetrwania. Obserwacje realizowano na obszarach
Puszczy Piskiej, w ośrodku sportów wodnych AWF w Rybitwach, k. Pisza
nad jez. Roś. Obserwacje prowadzono w terminie 5-7.11.2015 roku.
Wśród badanych podchorążych przed rozpoczęciem szkolenia dokonano
oceny stanu podzielności uwagi za pomocy testu komputerowego.
Opisane badanie wznawiano po 12, 24 i 36 godzinach trwania szkolenia.
Każdorazowo badani samodzielnie, za pomocą klawiatury komputera
uczestniczyli w 90 sekundowym teście oceniającym podzielność ich uwagi.
Podchorąży podczas trwania 36 godzinnego szkolenia mieli dostęp do
posiłków i napojów, bez wypoczynku [snu].
Cel badań: określenie wpływu braku snu na zmiany podzielności uwagi.
Pytania badawcze: 1. Jak kształtuje się profil zmian podzielności uwagi
podczas ograniczenia snu? 2. W jakim zakresie wypoczynek [sen] wpływa
podzielność uwagi?
Wnioski z obserwacji: 1. Poziom podzielności uwagi w znacznym stopniu
może być warunkowany doświadczeniem jakie zdobywają podchorąży
podczas szkoleń specjalistycznych: rejsów, szkolenia poligonowe itp. tym
lepsze wyniki podzielności uwagi. 2. Odpoczynek znacznie poprawił
poziom podzielności uwagi, zwłaszcza w przypadku podchorążych
z większym doświadczeniem szkoleniowym.
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Efekty działań ratowniczych przedstawicieli wybranych formacji
mundurowych z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej niemowląt
Paweł Różański
Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
Opracowanie dotyczy prezentacji wyników działań ratunkowych
z resuscytacji krążeniowo-oddechowej niemowląt. W doniesieniu
zaprezentowano wyniki badań funkcjonariuszy policji i straży pożarnej,
z jednostek w Białej Podlaskiej. Łącznie w obserwacjach brało udział 29
funkcjonariuszy. Celem badań było dokonanie oceny stanu przygotowania
funkcjonariuszy do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej
niemowląt. Hipoteza zakładała, iż dźwięki słyszane podczas prowadzenia
akcji ratunkowej dekoncentrują ratowników upośledzając ich czynności
ratunkowe. Pytania badacze: 1. Jaki jest poziom umiejętności RKO
niemowląt badanych funkcjonariuszy? 2. Jak przeprowadzone szkolenie
wpływa na stan umiejętności RKO osób badanych? Obserwacje
prowadzono w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju AWF w Białej
Podlaskiej. Badania realizowano od czerwcu do września 2016 roku. Do
badań wykorzystano fantom niemowlęcia firmy Laerdala, wyposażony
w moduł elektroniczny, zabierający i archiwizujący wyników badań.
Obserwacje prowadzono dwu etapowo. W etapie pierwszym za pomocą
wykładu i prezentacji działań omawiano schemat działań ratunkowych.
W części drugiej badani funkcjonariusz zapoznawali się ze sprzętem,
ćwiczyli na fantomie pod nadzorem instruktora. Po szkoleniu uczestnicy
projektu brali udział w 3 akcjach ratunkowych: a/. samodzielnie bez
kontroli wskaźników, b/. bez udziału wzroku, i przy jednoczesnym
zagłuszaniu dźwiękami, c/. z kontrolą wzroku, i z jednoczesną analizą
sytuacji na symulowanym „polu walki”. Uczestnicy badań nie posiadali
uprawnień ratowniczych oraz brali udział w projekcie anonimowo
i dobrowolnie.
Wnioski końcowe obserwacji: 1. Badani funkcjonariusze w większości
przypadków nie ćwiczyli RKO na fantomach niemowlaków przez co badani
wymagali przeszkolenia i zapoznania z zasadami RKO niemowląt aby
uzyskiwać odpowiednie wyniki w akcji ratunkowej. 2. Indywidualne
szkolenie praktyczne na fantomie niemowlęcia skutkował osiąganiem
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dobrych wyników, na średnim poziomie 80% skuteczności działań
ratunkowych. 3. Najbardziej uciążliwymi czynnikami wpływającymi na
wyniki działań resuscytacyjnych niemowląt było ograniczenie widoczności,
brak kontroli wzroku oraz trzymanie dziecka na przedramieniu podczas
prowadzenia RKO.
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WPŁYW KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ WSPÓŁPRACUJĄCYCH
Z SYMULATOREM ODDYCHANIA NA JEGO PARAMETRY PRACY
Zbigniew Talaśka
Zakład Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej
Od wielu miesięcy w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych AMW
prowadzone są testy nowej generacji symulatora oddychania. Ich
podstawowym przeznaczeniem jest zintegrowanie systemu pomiarowego
z urządzeniami wykonawczymi stanowiska i zweryfikowanie go pod
względem jakości działania. Podczas wykonywania testów w oparciu
o wzorzec jakim była kalibrowana kryza badawcza, zgodna z punktem
6.2.4 normy PN-EN 250:2014, stwierdzono istotny wpływ konstrukcji
elementów składowych symulatora oraz czynników eksploatacyjnych na
uzyskiwane wyniki. Przedmiotowa norma nie pokazuje w jaki sposób
powinien być skonstruowany symulator, a jedynie mówi o wymaganiach
jakie musi spełniać stanowisko oraz badany w nim sprzęt nurkowy.
Dlatego też wybrane elementy, stanowiące części składowe symulatora,
poddano próbom podczas których weryfikowano poprawność konstrukcji
i ich wpływ na działanie stanowiska jako całości.
Testom poddawano głównie elementy zespołu pompy przetłaczającej
oraz układu przepływu powietrza oddechowego wewnątrz komory
hiperbarycznej. Każdorazowa, pojedyncza zmiana konstrukcji czy
stwierdzony wpływ eksploatacji na pracę tych części była oddzielnie
badana i weryfikowana. Do tego celu użyto stworzonego w ZTPP
oprogramowania, którym mierzono poziom zakłóceń sygnałów
pomiarowych, ich przebieg oraz zakres częstotliwości występowania.
Zarchiwizowane dane pomiarowe umożliwiały odtworzenie przebiegów
badań i dokonywanie ich analiz. Program umożliwiał również
przeprowadzanie filtracji sygnałów w przyjętych przedziałach. Dzięki temu
możliwe było określenie na ile można oczyścić uzyskane w testach sygnały
i graficzne zobrazowanie jakości tego procesu. Należy zaznaczyć, że
zgodnie z normą wyposażenie pomiarowe powinno umożliwiać mierzenie
z częstotliwością aż do 50 Hz i tłumieniem mniejszym niż 3 dB. Wartości te
stanowią granicę, do której można praktycznie filtrować uzyskane
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w badaniach sygnały, aby nie doprowadzić do nadmiernego ich
wygładzenia.
Analizy otrzymywanych sygnałów pomiarowych umożliwiły
dokonywanie następujących po sobie zmian konstrukcyjnych w części
mechanicznej symulatora i poprawę jakości ich działania w kolejnych
przeprowadzanych testach. W trakcie badań rozpoznano szereg
prawidłowości w działaniu określonych elementów i ich roli
w symulatorze. Dokonywane zmiany wpływały na coraz lepsze
charakterystyki jakości działania wyposażenia stanowiska. Wymiernym
efektem były coraz mniej zaszumione przebiegi parametrów
pomiarowych, na które wpływały przede wszystkim zakłócenia
generowane z układów mechanicznych symulatora.
Porównanie otrzymanych charakterystyk, uzyskanych z symulatora
eksploatowanego w ZTPP, z badaniami całkowicie odmiennej konstrukcji
symulatora
oddychania
przeprowadzonymi
przez
naukowców
z Petersburga, wykazały ich bardzo dobrą, wzajemną zbieżność oraz
zgodność z wymaganiami procedury badania i kalibracji wyposażenia
badawczego określonego w normie.
a
)

b
)

Przykładowe charakterystyki otrzymane podczas testów wykonywanych za
pomocą kryzy kalibracyjnej i uzyskane wyniki : a) w listopadzie 2015, b) w
listopadzie 2016
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Wybór technologii nurkowania głębokich prac podwodnych w strefie
polskiego szelfu
Stanisław Skrzyński
Zakład Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej
Aktualne dokumenty formalne dotyczące komercyjnych prac
podwodnych na morzu oparte są o ustawę z dnia 17 października 2003 r.
o wykonywaniu prac podwodnych. Dla morskich stref głębokości powyżej
50m dokumenty narzucają dwie metody nurkowania tj. nurkowania
saturowane dotyczące prac długotrwałych i nurkowania głębokie
dotyczące prac krótkotrwałych -głębinowych.
W warunkach polskich morskie, głębokie prace podwodne
powadzone są na rzecz firmy korporacyjnej, w której zasady pracy nie
zawsze konweniują z wymaganiami prowadzenia tych prac podwodnych.
Korporacja bardzo dokładnie planuje każde cele i działania, których
priorytetami są z reguły nakłady finansowe i czas realizacji. Na etapie
realizacji projektu korporacja stanowczo egzekwuje jego harmonogram
przestrzegając swej naczelnej zasady skuteczności i bezpiecznej realizacji
pracy. W tych uwarunkowaniach ważnym i decydującym, na etapie
planowania jest wybór technologii nurkowania dostosowanej do zadania
podwodnego.
Przy wyborze technologii nurkowania prac podwodnych musimy
uwzględnić wszystkie czynniki a szczególnie zagrożenia przekroczenia
założonych nakładów i czasu realizacji. Do najważniejszych zakłóceń tych
czynników, które mogą opóźnić i zwiększyć planowane nakłady zaliczyć
należy pogodę, kwalifikacje ekipy nurkowej i technicznej, biurokrację firmy
i nadzorczej administracji państwowej, stan techniczny, etap
eksploatacyjny kompleksu nurkowego oraz co wywołuje zdziwienie,
obowiązujące przepisy i dyspozycyjność personelu ekipy nurkowej.
Potencjalne możliwości podniesienia efektywności prac
podwodnych zwiększyć może przygotowanie wariantów sposobu
nurkowania w danej technologii, co z kolei wymaga zwiększenia zakresu
zabezpieczenia technicznego nurkowania. W zastosowaniu tej możliwości
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przeszkadzają: rutyna z obu stron realizatora i wykonawcy, obawa przed
porażką oraz meandry biurokratyczne i administracyjne.
Każde prace podwodne na w strefie głębokości powyżej 50m są,
więc kompromisem wielopłaszczyznowym z priorytetem bezpieczeństwa
ich wykonania. Autor referatu przedstawia wybrane aspekty powyższego
problemu.
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Techniczne i organizacyjne problemy dekompresji w pracach na polskim
ofshore
Stanisław Skrzyński
Zakład Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej
Czas dekompresji nurków decydująco wpływa na efektywności
prac podwodnych. Realizacja dekompresji i jej uwarunkowania są
obligatoryjnym składnikiem planowanie tych prac. Problemy planowania
sprowadzają się do zakresu zabezpieczenia technicznego, medycznego
oraz organizacyjnego danego zadania podwodnego Sposób i jakość
dekompresji jest wykładnikiem bezpieczeństwa pracy nurków
w bezpośrednim i długofalowym aspekcie.
Aktualnie obowiązujące w naszym kraju akty normatywne
dotyczące prac podwodnych nie poruszają bezpośrednio problemów
dekompresji i jej uwarunkowań, za wyjątkiem obowiązujących tabel
dekompresji, implementowanych z Francji. W związku z tym te tabele
dekompresji narzucają technikę nurkową dla ich realizacji, a nie odwrotnie
gdzie tabele dekompresyjne są dopasowane do danej techniki nurkowej.
W pracach podwodnych w całej strefie głębokości „ polskiego
ofshore” realizuje się prace opierając się na polskich dokumentach
normatywnych. Tam gdzie te dokumenty mają luki lub nie poruszają
danych zagadnień opieramy się doświadczeniu prac realizowanych przed
wprowadzeniem ustawy o pracach podwodnych oraz pracach
prowadzonych w Marynarce Wojennej RP.
Autor przedstawia, wybrane problemy realizowania dekompresji
w strefie głębokości eksploatacji „polskiego szelfu” 0-90m na podstawie
własnego wieloletniego doświadczenia.
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Laboratorium do weryfikowania metod podwodnej diagnostyki wizyjnej
i techniki głębinowej
Paweł Stoltmann, Roman Szymański
Zakład Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej
Od 2015 roku w ramach realizowanego w Zakładzie Technologii
Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni projektu pod
nazwą Ocena skuteczności diagnostyki wizyjnej podwodnej części kadłuba
jednostki pływającej z wykorzystaniem metod wzorca świetlnego
realizowana jest inwestycja aparaturowa związana ze zbudowaniem
zaplecza laboratoryjnego do badań metod podwodnej diagnostyki
wizyjnej. Podstawowym celem realizowanej inwestycji jest osiągnięcie
możliwości wykonywania badań w warunkach zbliżonych do warunków
rzeczywistych bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych
z wyjazdem i rozwinięciem zespołu badawczego poza miejscem stałej
dyslokacji, co w rezultacie ma w przyszłości zaowocować znacznym
obniżeniem kosztów realizacji badań oraz pozwolić na ich wykonywanie
w powtarzalnych warunkach. W ten sposób w Zakładzie powstaje zalążek
laboratorium do weryfikowania metod podwodnej diagnostyki wizyjnej.
Aktualnie działania te przede wszystkim urzeczywistniają się w postaci
budowy na terenie Zakładu basenu testowego o głębokości ponad 2
metrów i długości około 6 metrów, z niecką wodną o pojemności około 35
ton wody. Inwestycję rozpoczęto w roku 2015 i podzielono ją na trzy
roczne etapy, czyli horyzont czasowy obejmujący czas trwania projektu.
W pierwszym zaprojektowano konstrukcję basenu i przystąpiono do jej
budowy, w drugim wykonano projekt zadaszenia i oprzyrządowania
w urządzenia przeładunkowo-podnośne. W roku 2016 wykonano
zaprojektowane elementy konstrukcyjne i zrealizowano pierwsze badania.
W roku 2017 planowane jest dokończenie inwestycji, co będzie polegało
na opracowaniu i zbudowaniu specjalnego systemu oświetlenia
podwodnego pozwalającego na imitację warunków świetlnych panujących
na różnych głębokościach i zbudowaniu systemu telewizyjnego
monitoringu podwodnego badań realizowanych w basenie.
Niespodziewanie dla realizujących projekt okazało się, że wybudowany
basen pomimo stosunkowo niewielkich wymiarów idealnie nadaje się
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również to weryfikacji i prostych testów wodnych różnej techniki
głębinowej, co w rezultacie powoduje, że początkowy zakres jego
wykorzystania zostanie w przyszłości rozszerzony.
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Słów kilka o
laboratoryjna

toksyczności

atmosfery

tlenowej

–

diagnostyka

Jakub Szyller1,2, Mariusz Kozakiewicz3
1

DiaLab Laboratoria Medyczne, Wrocław

2

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Wrocław

3

Katedra i Zakład Chemii Środków Spożywczych Collegium Medicum
w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Tlen w atmosferze ziemskiej pojawił się prawdopodobnie u schyłku
archaiku, ok. 3 mld lat temu. W okresie paleoproterozoiku był przyczyną
tzw. „wielkiej katastrofy tlenowej” prowadzącej do serii zlodowaceń
i masowego obumierania organizmów anaerobowych. Obecnie, m.in.
dzięki powstaniu warstwy ozonowej ten fascynujący pierwiastek
umożliwia rozwój i życie tysięcy różnych organizmów. W literaturze można
jednak odnaleźć wiele negatywnych określeń tlenu jak „życiodajny
zabójca”. Związane jest to z istnieniem reaktywnych form tlenu (RFT)
zdolnych do uczestniczenia w licznych reakcjach chemicznych
i powodowania uszkodzeń wielu składników komórkowych. RFT stanowią
tym samym istotny przedmiot badań. Przebywanie w atmosferze
powietrza lub tlenu pod zwiększonym ciśnieniem prowadzi do wystąpienia
szeregu interesujących zmian w organizmie ludzkim. Niektóre z nich mogą
być wykryte przy pomocy badań laboratoryjnych. W referacie
przedstawione zostaną niektóre biomarkery i techniki badań
wykorzystywane
w
szacowaniu
uszkodzeń
spowodowanych
oddziaływaniem tlenu. Omówione zostaną odchylenia w badaniach
laboratoryjnych obserwowane u osób poddanych działaniu tlenu
hiperbarycznego jak i występujące u nurków. Dotyczy to zarówno badań
wykonywanych w celach naukowych jak i oznaczeń rutynowych
(hematologicznych,
biochemicznych,
koagulologicznych,
immunologicznych itp.).
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EURO-ARGO – europejski program monitorowania oceanów.
Waldemar Walczowski
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
W lipcu 2014 roku odbyła się w Brukseli uroczysta inauguracja działalności
konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej Euro-Argo
ERIC. Euro-Argo jest pierwszym konsorcjum ERIC (European Research
Infrastructure Consortium) w dziedzinie nauk przyrodniczych. Polska, obok
ośmiu innych państw europejskich jest jednym z założycieli tego
konsorcjum.
Celem Euro-Argo ERIC jest stworzenie długoterminowego systemu
obserwacji oceanów, aby lepiej zrozumieć ocean i jego rolę w systemie
klimatycznym Ziemi oraz przewidywać jego przyszłą aktywność. Cel ten
ma być osiągnięty głównie poprzez wodowanie, obsługę i rozwój
pływaków ARGO - autonomicznych urządzeń pomiarowych do badania
stanu oceanu światowego. Dzięki sieci tych pływaków dokonał się
przewrót w oceanografii i klimatologii; możliwe jest obserwowanie zmian
w strukturze termohalinowej oceanu dokonujących się wskutek procesów
związanych ze zmianami klimatycznymi. Euro-Argo ERIC ma zapewnić
europejski wkład do tych badań.
Autonomiczne pływaki ARGO mierzą temperaturę i zasolenie wody
morskiej we wszystkich oceanach, wykonując profile od powierzchni do
2000 metrów głębokości i dostarczają drogą satelitarną dane w czasie
rzeczywistym.
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie od lat woduje
pływaki ARGO w Arktyce. W roku 2016 planujemy wodowanie pierwszych
pływaków na Bałtyku. Oba środowiska – pokryta lodem Arktyka oraz
Bałtyk - płytkie morze szelfowe, stawiają wyzwania techniczne
i logistyczne, z jakimi dotychczas program ARGO się nie spotykał.
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Koincydencje kwalifikacji zdrowotnej
i Państwowej Straży Pożarnej

nurków

Wojska

Polskiego

Tomasz Wojtowicz, Piotr Siermontowski
Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu
Medycznego w Gdyni
Wystąpienie jest kontynuacją tematu poruszanego w roku poprzednim. Po
szczegółowej
analizie
zgromadzonego
materiału
badawczego,
opiewającego na blisko 1000 pozycji w ciągłym okresie 6-letnim, autorzy
przedstawiają 3 najbardziej rażące przykłady dysproporcji i odchyleń
diagnostyczno- orzeczniczych, oraz wskazują najczęstsze uchybienia
i uproszczenia stosowane przez służbę medycyny pracy dotyczące
zawodowych strażaków – nurków, porównując przedstawione przypadki
do analogicznego - wojskowego trybu medyczno – orzeczniczego.
Omawiany będzie problem hyper – i dyslipidemii, stosowanie wskaźnika
de Ritisa, rozbieżności między zaleceniami Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego a praktyką orzeczniczą, oraz celowość rutynowego
wykonywania badania spirometrycznego bez analizy jego wyników.

74

Modyﬁkacja techniki uciskania klatki piersiowej.
Przemysław Wołoszyn, Ignacy Baumberg
Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, Katedra
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Łódzki Uniwersytet Medyczny
Autorzy opisują dwa przypadki resuscytacji pozaszpitalnej (poszkodowany
urazowy oraz poszkodowany po porażeniu prądem średniego napięcia),
w trakcie których zmodyfikowali powszechnie nauczaną technikę
uciskania klatki piersiowej.
Wprowadzone zmiany realizowały łącznie założenia trzech opisanych
wcześniej koncepcji: hight impact, push hard and fast oraz hands off.
W efekcie ich zastosowania uzyskano poprawę perfuzji ocenianej na
podstawie analizy wartości końcowo wydechowego CO2, SpO2 jak
również zarejestrowano zminę morfologii fali masażu widocznej na
monitorze defibrylatora w kierunku naśladowania fizjologicznej krzywej
EKG.
W referacie przedstawiono teoretyczne podstawy dla wprowadzonych
zmian jak również krytyczną analizę zaleceń ERC odnoszących się do
zagadnienia techniki uciskania klatki piersiowej.
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Problemy oceny jakościowo-ilościowej czynników oddechowych na
etapie przygotowania nurkowań saturowanych
Arkadiusz Woźniak
Zakład Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej
Jakość czynników oddechowych wykorzystywanych w realizacji nurkowań
na dużych głębokościach lub długotrwałych odgrywa kluczowe znaczenie
dla bezpieczeństwa nurków. W referacie przedstawiono problematykę
oceny jakościowo-ilościowej czynników oddechowych na etapie
przygotowania nurkowań saturowanych. Badanie zdolności systemów
pomiarowych jest bardzo istotne ze względu na zapewnienie
odpowiedniej wiarygodności wykonywanych pomiarów. Wykorzystanie
kart kontrolnych w ramach metody statystycznego sterowania jakością
oraz oszacowanie niepewności i wskaźników zdolności procesu
pomiarowego umożliwia monitorowanie procesu oraz identyfikację
i eliminację zakłócających czynników deterministycznych. W konsekwencji
pozwala to na zachowanie stabilności i zdolności procesu pomiarowego
oraz utrzymanie go w ustalonych granicach tolerancji. Przedstawiona
w referacie problematyka jest związana z wykonywaniem pomiarów
laboratoryjnych w ramach nadzoru nad procesem produkcyjnym
czynników oddechowych w MW RP.
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Wyniki wstępnych badań batymetrycznych oraz metodologii poboru
prób wody i osadów dennych wybranych ekosystemów wód
powierzchniowych pomorza środkowego
Paweł K. Zarzycki
Katedra Technologii Środowiskowych i Bioanalityki, Wydział Inżynierii
Lądowej, Środowiska i Geodezji, Politechnika Koszalińska,
Celem niniejszego komunikatu jest przedstawienie koncepcji
testowania nowych interdyscyplinarnych metodologii bioanalitycznych
prowadzonych w oparciu o metody rozdzielcze (TLC, HPLC),
wykorzystujących niskocząsteczkowe markery (występujące również jako
mikrozanieczyszczenia) w eksploracji, klasyfikacji i fingerprintingu różnych
ekosystemów wodnych województwa zachodniopomorskiego [1-4].
W szczególności przedstawione zostaną wyniki profilowania
batymetrycznego kilku unikatowych ekosystemów wodnych, włączając
w to Jezioro Nicemino (54.119303 N, 16.473425 E), Jezioto Czarne
(54.098481 N, 16.179019 E), Jezioro Morskie Oko (54.078885 N,
16.472440 E) oraz Jezioro Debro (54.134016 N, 16.330800 E), należących
do różnych klas limnologicznych (jeziora lobeliowe, borowinowe).
Dodatkowo, zostanie zaprezentowana metodologia poboru prób
w oparciu o konwencjonalne próbniki poboru wody (próbnik typu
RUTTNER 1.7L KC Denmark), osadów (próbnik rdzeniowy osadu dennego
typu KAJAK KC Denmark), jak również koncepcja mikropróbnika autorskiej
konstrukcji do uśrednionego poboru prób osadów.
Prezentowane wyniki badań stanowią część projektu Badań
Statutowych WILSiG PK Nr 504-01-35 pt."Badania nad nowymi
chromatograficznymi metodami oznaczania wybranych biomarkerów
i modulatorów hormonalnych (EDCs) w środowisku naturalnym"
Literatura cytowana.
[1] P.K. Zarzycki, E. Włodarczyk, M.J. Baran; „Determination of endocrine disrupting
compounds using temperature-dependent inclusion chromatography I. Optimization of
separation protocol”; J. Chromatogr. A. 1216 (2009) 7602–7611.

77

[2] P.K. Zarzycki, E. Włodarczyk, M.J. Baran; „Determination of endocrine disrupting
compounds using temperature-dependent inclusion chromatography II. Fast screening of
free steroids and related low-molecular-mass compounds fraction in the environmental
samples derived from surface waters, treated and untreated sewage waters as well as
activated sludge material”; J. Chromatogr. A. 1216 (2009) 7612–7622;
[3] Zarzycki, P.K., Ślączka, M.M., Włodarczyk, E., Baran, M.J., Micro-TLC approach for fast
screening of environmental samples derived from surface and sewage waters,
Chromatographia 76 (2013) 1249–1259.
[4] Zarzycki, P.K., Portka, J.K., Recent advances in hopanoids analysis: Quantification
protocols overview, main research targets and selected problems of complex data
exploration, J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 153, 2015, 3-26.
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Szkodliwe warunki środowiska pracy okrętów podwodnych na
przykładzie okrętu typu Kobben.
Michał Żychliński, Piotr Siermontowski
Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu
Medycznego w Gdyni
Służba na okręcie podwodnym jest najbardziej stresującą i wymagającą
psychologicznie formą służby wojskowej. Posiada swoiste, odmienne od
typowych warunki bytowe oraz sanitarno-epidemiologiczne. Praca została
przygotowana w oparciu o analizy raportów badań laboratorium
środowiska pracy i protokołów kontroli zespołu nadzoru i kontroli
sanitarnej WOMP Gdynia, w roku 2014 i 2015 okrętów podwodnych typu
Kobben.
Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej kontrolują Jednostki
Wojskowe na podstawie przepisów obowiązujących powszechnie
w środowisku cywilnym oraz wystandaryzowanych norm NATO. Pomiary
dotyczą poziomu hałasu, drgań mechanicznych, czynników chemicznych,
promieniowania
elektromagnetycznego,
fizykochemicznych
i biologicznych badań wody oraz przedmiotów kuchennych. Celem tego
badania jest ocena warunków służby na okręcie podwodnym pod kątem
sanitarno-epidemiologicznym, jako narażenie na choroby zakaźne
i zawodowe.
Odnotowuje się zwiększony na wybranych stanowiskach poziom hałasu,
promieniowania elektromagnetycznego, poziom żelaza i manganu
w wodzie oraz nieprawidłową, nadmierną ilość kolonii bakterii na
przyrządach kuchennych.
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Kryzys imigracyjny i kultura lęku
Roger Weichert
Akademia Sztuki Wojennej Warszawa
Kryzys imigracyjny w Europie - kryzys wynikający z masowego napływu
uchodźców i imigrantów do Europy. To największa fala migracyjna od czasów II
wojny światowej. Główne jej szlaki wiodą albo przez Morze Śródziemne do Grecji
i Włoch, albo drogą lądową - przez terytorium Turcji, a następnie przez tereny
państw bałkańskich. Większość uchodźców kieruje się w stronę Niemiec, które za
sprawą polityki Angeli Merkel chętnie przyjmują napływających ludzi.
Atrakcyjnymi kierunkami są również Wielka Brytania, Francja i Szwecja.
Źródło kryzysu należy upatrywać przede wszystkim w sytuacji na Bliskim
Wschodzie, Afganistanie, Pakistanie, jak i państwach arabskich północnej Afryki,
przez które przetoczyła się arabska wiosna. Wskutek wojny w Syrii od 2011 roku
zginęło co najmniej 250 tys. osób, 4,8 miliona opuściło kraj, osiedlając się
w państwach ościennych lub udając się w podróż do Europy.(Polskie Centrum
Pomocy Międzynarodowej podaje stan na marzec 2016 roku). Obok osób
szukających schronienia przed wojną do masowej migracji przyłączyli się również
obywatele m.in. Kosowa, Albanii, Ukrainy, Afganistanu, Pakistanu czy
Bangladeszu, których aktywność na tym polu motywowana jest chęcią
poprawienia swojej sytuacji ekonomicznej.
W kontekście kryzysu imigracyjnego kraje UE mają dwa podstawowe kłopoty:
brak wspólnej polityki imigracyjnej oraz kryzys UE, który wyraża się nie tylko
niezdolnością do wewnętrznego zreformowania, ale i przejęciem kompetencji
przywódczych w tym obszarze przez kanclerz Angelę Merkel, która swoją polityką
doprowadziła do niekontrolowanego przyjęcia ogromnej rzeszy ludzi (Frontex
podaje, że w samym 2015 roku do października liczba nielegalnych przekroczeń
granicy UE wyniosła 1 236 887, Bild zaś podaje, powołując się na Frontex, że
7
w całym 2015 roku do UE przedostało się 1,8 mln uchodźców ). Trudno
precyzyjnie określić skalę zjawiska, również dlatego, że wiele osób, które
przekroczyły granicę Unii Europejskiej nie zostało zidentyfikowanych
i zarejestrowanych.
Polska mówi uchodźcom „nie”.
Początkowo Ewa Kopacz, choć dość niechętnie i po sporej zwłoce, zgodziła się
przyjąć kontyngent uchodźców. Najpierw było to 2 tysiące osób, następnie
7

http://www.tvp.info/24766275/niemcy-nie-moga-doliczyc-sie-uchodzcow-nawet-polmiliona-osob-bez-prawa-pobytu
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podniesiono kwotę do 5 tysięcy osób. Rząd Beaty Szydło odszedł od realizacji tej
decyzji. Polskie zaangażowanie w kwestię kryzysu imigracyjnego ma charakter
negatywny z punktu widzenia polityki zagranicznej i solidarności wspólnotowej,
natomiast niekoniecznie z perspektywy bezpieczeństwa państwa. Bieżąca sytuacja
polityczna kraju rodzi wiele napięć wewnętrznych, żywe są tendencje
nacjonalistyczne, ksenofobiczne i dyskryminacyjne. Nie ma odpowiedniej edukacji
ani spójnego długofalowego systemu integracji imigrantów z polskim
społeczeństwem. Polskie władze jednocześnie minimalizują w ten sposób
problemy na tle kulturowym, jakie mogłyby wybuchnąć, a także strzegą
bezpieczeństwa wewnętrznego w celu zabezpieczenia państwa przed
potencjalnym rozwojem działalności terrorystycznej. W zamian oferujemy pomoc
humanitarną uchodźcom, np. w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy ds.
Kryzysu w Syrii. Rzecz w tym, że na 1 sierpnia 2016 roku wysokość tej pomocy
wyniosła 3 miliony dolarów, podczas gdy od 2011 roku UE i państwa członkowskie
przeznaczyły na ten cel 6,5 miliarda dolarów. Jakkolwiek by na to nie patrzeć,
trzeba przyznać, że wkład ten jest iście skromny.
„Od 2011 r. UE i poszczególne państwa członkowskie przekazały ponad 6,5 mld
euro na pomoc humanitarną związaną z kryzysem syryjskim. W ramach
powołanego w połowie 2015 r. Europejskiego Funduszu Pomocy ds. Kryzysu w
Syrii. Unia obiecała na lutowej konferencji w Londynie, że dołoży kolejne 3 mld
euro do końca 2016 r. Polska przystąpiła do Funduszu z opóźnieniem, wraz
8
z Wielką Brytania, Holandią i Belgią” .
Skąd bierze się wzajemna kultura lęku?
W najprostszy sposób można to wytłumaczyć ignorancją, zarówno względem
siebie, kultury i wiary, którą się wyznaje, jak i w kontekście strony znajdującej się
po drugiej stronie konfliktu. Braki edukacyjne przekładają się na braki w wiedzy,
szczególnie w obecnych czasach zdominowanych przez różnorodne przekazy,
podlegające manipulacjom. Nigdy wcześniej nie mieliśmy tylu informacji, które
zawierałyby tak mało wiedzy. Przekaz obliczony jest na emocje, nie na
zrozumienie. Jednocześnie tempo życia angażuje nas w tak wiele rzeczy, że żadnej
z nich nie jesteśmy nie mamy ochoty zgłębić w stopniu, który pchałby nas do
rzetelnej wiedzy. Coś słyszymy, coś do nas dociera, ale to nie jest nie ma wymiaru
wiedzy. Fakt, że coś potrafimy zanucić, nie oznacza, że potrafimy zaśpiewać.
Polacy obawiają się radykalnego islamu i w ten sposób postrzegają całą religię.
W rzeczywistości islam nie jest monolitem, stanowi zbiór różnych tendencji,
rozmaicie przeżywanych w zależności od kraju występowania. Islam jest
stosunkowo młodą religią, pojawił się dopiero w VII wieku. Na międzynarodowej
8

https://oko.press/plaster-sumienie-polska-pomaga-uchodzcom/
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scenie zaistniał dzięki rewolucji irańskiej z 1978 roku i zwycięstwu ajatollahów nad
dyktaturą szacha Iranu, wspieraną wówczas przez Zachód. Islam szyicki pociągnął
za sobą narody i zaangażował się konflikty rozgrywane na Bliskim Wschodzie.
Polityzacja islamu podsycana była również walką przeciwko inwazji Rosjan
w Afganistanie, jak również późniejszą interwencją Amerykanów i Europejczyków.
Reżim talibów został obalony, a grupy ekstremistyczne, które hołdowały
karykaturalnym egzemplifikacjom islamu popadły zaczęły podlegać polityce
zwalczania przez wyżej wymienionych. Nie wdając się w detale, skądinąd istotne,
rozhulało to walkę zupełnie między dwoma odmiennymi światami, o innych
wartościach i innych perspektywach.
Islam, w swojej wahabickiej odmianie (wahhabizm pochodzi od nazwiska XVIIIwiecznego teologa Muhammada Ibn Abd al-Wahhaba propagującego islam
surowy, skoncentrowany na sobie, interpretowany dosłownie i w sposób
wsteczny; wywodzi się z łona islamu sunnickiego) pozostaje bardzo atrakcyjną
propozycją, szczególnie dla zwolenników szkoły tradycyjnej i konserwatywnej. To
właśnie ten rygorystyczny nurt stosuje szariat, dogmatyczne prawo, którego
forma nie zmieniła się od VII wieku. Po drugiej stronie barykady znajduje się
szkoła mutazylicka, która nadaje Koranowi interpretację nacechowaną suwerenną
władzą rozumu, gdyż Bóg sam jest rozumem. Skoro istnieje i takie oblicze islamu,
dlaczego wyobrażamy go sobie jako krwiożerczą religię, która ma na celu
unicestwić wszystkich niewiernych. Słowem-kluczem są media, na dodatek po
obu stronach.
Zachodnie media, w tym polskie, bardzo chętnie identyfikują islam
z terroryzmem, z dżihadem, z szariatem i bezwzględnym łamaniem praw
człowieka. Z kolei zwolennicy tradycyjnej interpretacji islamu zrozumieli, że dla
nich media są również ważne i muszą nimi szybko zawładnąć, ze szczególnym
wskazaniem na telewizje i Internet. Tahar Ben Jelloun pisze: „Kanały telewizji
satelitarnej, których programy zalewają domy muzułmanów, opanowane są przez
Braci Muzułmanów, stosujących propagandę i demagogię”. Uczestnicy debaty
publicznej, w tym kobiety i profesorowie akademiccy, w swoich wystąpieniach
systematycznie przeciwstawiają się cywilizacji zachodniej ( z której prywatnie
korzystają) i twierdzą, że remedium na całe zło znajduje się w Koranie. To nie
tylko prowadzi do zinfantylizowania i dramatycznego uproszczenia istoty rzeczy,
ale całkowicie pozbawia człowieka poczucia odpowiedzialności (co jest wbrew
duchowi islamu) i oddaje ją w ręce osób, które myślą za niego. W ten sposób
islam staje się platformą i narzędziem, dzięki któremu buduje się sferę kłamstw,
religijnych artefaktów i nakazów, które nie mają nic wspólnego z właściwym jego
przesłaniem. Przykładami mogą być: może być zasłanianie się:
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zasłanianie się - przesłanianie ciała kobiety za pośrednictwem burki lub
nikabu nie ma nic wspólnego z islamem, pochodzi z tradycji takich państw jak
Afganistan i Pakistan, w których istniało długi czas, zanim zostały zislamizowane.
nauczanie Koranu w medresach (teologicznych szkołach muzułmańskich) Aleksander Kobyłka pisze tak na ten temat: „Medresy oferowały darmowe
kształcenie, strawę, dach nad głową, ale także opiekę i wychowanie oddanych bez
reszty nauczycieli. Ceną było absolutne podporządkowanie, kształcenie
w odizolowanym męskim gronie oparte na Koranie i zbiorze średniowiecznych
tekstów, które należało szanować i ślepo się do nich stosować. To pozwalało
tłumić wszelkie przejawy indywidualizmu i przekształcać uczniów w bezwolnych
fanatyków. Wpajano im wersety Koranu, ale również kult męczeństwa. Znając ze
swego kraju jedynie wojnę, nie mieli alternatywy, mogli jedynie zostać
9
bojownikami obecnego od ich dzieciństwa dżihadu” . Tiziano Terzani zwrócił
uwagę na kolejną istotną rzecz. Jak możliwe jest zrozumienie Koranu i dokonanie
interpretacji księgi, skoro studenci uczą się jej na pamięć w języku, którego nie
znają i nie rozumieją, np. Pasztunowie posługujący się paszto (język
indoeuropejski), podczas gdy język arabski należy do grupy języków
afroazjatyckich. Ponadto język arabski nie jest jednorodny, ma różne dialekty,
które używane są zazwyczaj wyłącznie w mowie i bardzo często są odległe od
klasycznego języka arabskiego spotykanego w książkach. Różnice są tak duże, że
niekiedy ludzie z innych części świata arabskiego mają poważne problemy
z komunikacją.
dżihad - jego pierwotne rozumienie oznaczało walkę o szczególnym
wymiarze, gdyż dotyczyło wysiłku, jaki wierny musi podjąć w stosunku do samego
siebie, aby się udoskonalić, lepiej praktykować wiarę, by iść prostą drogą do Boga,
by się poprawić. Walka wielka to ta, którą człowiek wypowiada swoim wadom
i niedoskonałościom. Walka mała polega na wypowiedzeniu wojny wrogom
islamu, czyli tym, którzy w czasie objawienia czcili kamienne bożki lub zwalczali
osobę Proroka. To rozróżnienie uległo zatarciu i pozostał dżihad w znaczeniu
walki zbrojnej, walki w imię Boga, która nazywana jest świętą. J Jednocześnie
islam zakazuje przelewania muzułmańskiej krwi, walczyć można jedynie ze
zadeklarowanymi wrogami islamu. Są nimi przeciwnicy monoteizmu - czy będzie
nim islam, chrześcijaństwo czy judaizm. Dlaczego w ten sposób? Ponieważ islam
wymaga od wiernego uznania i poszanowania proroków pozostałych religii
monoteistycznych.

9

A. Kobyłka, Afganistan pod rządami talibów, http://www.psz.pl/116bezpieczenstwo/aleksander-kobylka-afganistan-pod-rzadami-talibow - dostęp
13.10.2016.
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Problem polega więc na tym, że nie tylko sami zainteresowani nie wiedzą tych
rzeczy, które podałem za przykłady, ale również przedstawiciele zachodni
społeczeństw niekoniecznie chcą się wgryźć w problematykę i historię islamu,
woląc bazować na stereotypach i kalkach kulturowych. Obie strony mają mdłe
pojęcie o swoich korzeniach oraz o tym, co praktykują. Bo co praktykują
Europejczycy, w tym Polacy? Materializm, indywidualizm, europocentryzm
i protekcjonalną postawę wobec innych kultur. Polskie społeczeństwo jest
szczególnym przypadkiem, ponieważ częściowo zanurzone jest w liberalnym
światopoglądzie, który głównie dotyczy sfery gospodarczej, rzadziej obyczajowej,
i konserwatywnym podejściu do sfery moralności i postępowania, który wyraża
się wysokim współczynnikiem osób deklarujących się jako wierzący. Wierzymy,
jednak nie praktykujemy. A w co wierzymy? Tego też nie wiemy. Jesteśmy
konserwatywni, bo tak jest wygodnie, ale nie potrafimy tej postawy w żaden
sposób uzasadnić. Kochamy tradycje, natomiast nie mamy pojęcia skąd się wzięły,
np. Boże Narodzenie, umiejscowione w kalendarzu 25 grudnia, choć z przekazów
Klemensa Aleksandryjskiego wynika, iż różne daty były podawane w kontekście
tego wydarzenia, tylko nie ta obecna. (Narodziny Chrystusa datowane były m.in.
na 19 kwietnia, 20 maja czy 17 listopada. Bieżąca data została obrana przez
Kościół w 353 roku).
W kraju, gdzie naziści wymordowali miliony ludzkich istnień, faszyzująca
organizacja składa kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza z gestem sieg heil.
Osoby, które są rzekomo patriotami, kochają Polskę, znają jej historię,
demonstrują w ten sposób kompletny brak szacunku i ignorancję. Można by
mówić o pewnego rodzaju aberracji społecznej, która się przytrafia
społeczeństwom. Jednak nie w tym wypadku, wyraziciele tych samych idei
zasiadają w ławach sejmowych. Stawiają sobie za wzór Józefa Piłsudskiego,
którego ich protoplaści zwalczali. Rzecz w tym, że Polacy nie zadają sobie pytań
o swoją historię, nie potrafią się z nią zmierzyć, żyją romantyczną wizją
wspaniałej, zwycięskiej walki, tęsknotą za wielkością i mitem Jana III Sobieskiego,
który zatrzymał niegodziwych Turków. Z gorliwością nuworysza strzeżemy swoich
zdobyczy związanych z integracją europejską i strukturami NATO, chcemy czerpać
korzyści, ale wzbraniamy się przed jakimikolwiek obowiązkami, rujnując w ten
sposób piękny i ważny element w naszej historii w postaci Solidarności.
Popadamy jednocześnie w melancholię postmulitikulturalizmu (rezygnacja
z osadzania rozmaitych ciekawych i czasem ważnych dzieł kultury w tejże kulturze
na rzecz rezygnacji z odróżniania kultur) lub nihilizmu (najchętniej od wszystkiego
byśmy się odżegnali i zanegowali). Nie rozumiemy swoich korzeni, nie znamy dzieł
kultury, bo nie czytamy, uczymy się powierzchownie, konsumujemy chętnie
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i trwamy w kryzysie patriarchalnego, tradycyjnego i ksenofobicznego podejścia do
otoczenia. Można by wiele napisać w tym temacie.
Konkluzja jest jednak taka, że trudno rozpoznać, kto jest przyjacielem, a kto
wrogiem, z kim można współistnieć, a kogo się wystrzegać, skoro nie tylko nie
chcemy posiąść wiedzy na własny temat, jaki i w kontekście drugiego. Chętnie zaś
posługujemy się stereotypami i medialnymi faktami przepełnionymi sensacją,
emocjami i ukrytymi lub nawet nie celami poszczególnych osób bądź grup
interesów - zarówno w świecie światowej finansjery, jak i polityki.
Czy jesteśmy w stanie pomóc uchodźcom?
Nie jesteśmy w stanie wydatnie pomóc uchodźcom bez odpowiedniego
przygotowania w postaci obozów, opiekunów socjalnych, animatorów kultury,
tłumaczy oraz specjalistów, którzy pozwolą im zintegrować się ze
społeczeństwem, znaleźć pracę, by mogli się utrzymać i osadzić w środowisku,
w którym nie będą musieli walczyć z traumą wykluczenia i stygmatyzacji. Polskie
społeczeństwo wykazuje symptomy braku gotowości zaakceptowania
i współistnienia z przedstawicielami innych religii, szczególnie islamu.
Przyjmowanie uchodźców do kraju, gdzie są napiętnowani bez żadnej nawet
swojej obecności, zwiastuje bardzo ciężki proces asymilacji, który zamiast
zbawieniem, stanie się kolejnym cierpieniem. Polskie władze niewiele robią, żeby
nie powiedzieć, że nie robią nic, by sytuację zmienić. Edukacja kulturowa znajduje
się na niskim poziomie, w związku z czym świadomość społeczna, w tym
kulturowa, również. Szkoła bezwzględnie zawodzi w tym obszarze, część mediów
również powiela stereotypy i stawia banalne pytania, grając na emocjach widzów,
poszerzając swoją ofertę info-tainment, nie edukując ich w żaden sposób.
W moim odczuciu Polska nie jest krajem dobrym dla uchodźców nie tylko ze
względów bytowych (11 ośrodków dla uchodźców oraz 2 Zespoły Obsługi
Cudzoziemców), ale przede wszystkim mentalno-kulturowych i systemowych.
Zamachy terrorystyczne w różnych miastach Europy, krwawe filmy z egzekucji
więźniów i aktywność grup terrorystycznych związanych z Państwem Islamskim
oraz Al-Kaidą dały realny efekt niechęci, wrogości i strachu. Jest to zupełnie
naturalne i będzie pokutować w formach dialogu kultur/cywilizacji. Obawiam się,
że przy stale podsycanych negatywnych nastrojach wielkiej pomocy uchodźcom
nie wyświadczymy. Chociaż może jest jakaś iskra nadziei? Proponuję zapoznać się
propozycją Wojciecha Wilka.
Jak zapanować nad kryzysem uchodźców i migrantów zmierzających do Europy?
(na podstawie publikacji Wojciecha Wilka, prezesa Polskiego Centrum Pomocy
Międzynarodowej)
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Element 1. Zapanowanie nad niekontrolowanym napływem setek tysięcy
uchodźców i migrantów
Migrantów i uchodźców przyciąga do Europy nie tylko perspektywa znalezienia
pracy i ułożenia sobie życia w nowych, lepszych warunkach, lecz także dobry
poziom edukacji dla dzieci oraz po prostu wolność i poszanowanie praw
człowieka. Jednak kilku miesięcy uchodźcy i migranci przechodzący nielegalnie
przez siedem granic pomiędzy Turcją a Niemcami, nie są wcale zatrzymywani lub
władze pozwalają im iść dalej, byle tylko nie mieć kłopotu w swoim kraju.
Powstaje więc pytanie jaką wartość mają europejskie granice, wymogi
paszportowe czy wizowe, gdy wielokrotne nielegalne przekraczanie granicy
utrzymuje się bez konsekwencji?
Żeby zapanować nad masowym napływem uchodźców z Syrii i Iraku, ale także
migrantów ekonomicznych z Afganistanu, Pakistanu, Nigerii i wielu innych krajów
potrzebne może być wprowadzenie kilku równorzędnych rozwiązań. Po pierwsze
przeprowadzenie procesu sprawdzającego uchodźców i migrantów bezpośrednio
po ich wjeździe na terytorium UE. Osoba przekraczająca granicę musi być
poddana byłaby co najmniej czterem procedurom: weryfikacji tożsamości,
weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa, czy spełnia warunki pozwalające na
nadanie jej statusu uchodźcy (tzw. Refugee Status Determination) oraz jeśli nie
jest uchodźcą, czy dysponuje doświadczeniem zawodowym, wykształceniem
i umiejętnościami językowymi potrzebnymi na europejskim rynku pracy. Tę
ostatnią kwestię rozwinę jeszcze poniżej.
Jeżeli Strefa Schengen ma nie ma być pustym frazesem, ośrodki, w których
prowadzone będą prowadzone wszystkie procesy sprawdzające, zarządzane przez
UE, powinny powstać blisko jej zewnętrznych granic. Z powodu wielkości tej fali
uchodźców ośrodki takie jak na Bałkanach czy potencjalnie przy polskiej granicy
wschodniej będą musiały pomieścić dziesiątki tysięcy osób, sam zaś proces
sprawdzenia migrantów i uchodźców może potrwać wiele miesięcy. Ponadto
należałoby wprowadzić skuteczną procedurę odsyłania do krajów pochodzenia
lub tzw. bezpiecznych krajów trzecich osób, które po przejściu wszystkich
procedury nie zostały przyjęte na terytorium UE. Obecnie ich działanie jest bardzo
powolne i utrudnione, a w swoim obecnym kształcie struktury UE nie poradzą
sobie z odesłaniem – potencjalnie – setek tysięcy nielegalnych migrantów.
Oceniam, że właściwe będzie też przygotowanie listy osób, objętej zakazem
wjazdu na terytorium UE, które wielokrotnie próbują dostać się do krajów
Wspólnoty nielegalnie. Chodzi o takie osoby, które nie uzyskały statusu uchodźcy
lub spełniają wymogi potrzebne do migracji ekonomicznej.
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Element 2: Poprawa warunków, zmuszających migrantów i uchodźców do ucieczki
do UE (tzw. push factors)
Ponad 15 mln osób na Bliskim Wschodzie musiało uciekać ze swoich domów.
W Turcji, Libanie, Jordanii i Iraku znajduje się 4 mln uchodźców z Syrii, zaś wojny
domowe w Syrii i Iraku zmusiły kolejne 11,5 mln osób do ucieczki ze swoich
domów. Uchodźcy z Syrii nie mogą albo mają ogromne problemy ze znalezieniem
pracy w Turcji, Libanie i Jordanii ze względu na wysokie bezrobocie w tych krajach
oraz na ogromną liczbę uciekinierów z Syrii. Bez godnych warunków życia,
możliwości znalezienia pracy i odpowiedniej pomocy humanitarnej oraz przy
braku nadziei na powrót do Syrii, szansa ucieczki do Europy jest dla nich jedyną
możliwością poprawy własnego losu.
Zważywszy na powyższe priorytetem dla UE powinno być zabezpieczenie
uchodźcom z Syrii minimalnej pomocy humanitarnej w takich krajach jak Liban,
Jordania czy Turcja. Pomoc dla uciekinierów z Syrii jest tam kilkakrotnie tańsza od
kwot, przekazywanych na pomoc socjalną uchodźcom w Europie. Dla przykładu,
zapomoga wypłacana jednemu dorosłemu uchodźcy w Niemczech w wysokości
300 Euro miesięcznie, pozwoliłaby zapewnić dach nad głową oraz pieniądze na
zakup żywności i leków dla 8 uchodźców syryjskich w Libanie.
W tym przypadku potrzeba po prostu więcej funduszy: budżet UE przekazany na
rzecz uchodźców syryjskich na Bliskim Wschodzie (200 mln Euro) pokrywa tylko
3% apelu humanitarnego ONZ dla Syrii i uchodźców na Bliskim Wschodzie (7,5
miliarda USD).
Pomoc humanitarna musi być powiązana z pomocą gospodarczą dla Libanu
i Jordanii oraz – w dalszej perspektywie – Turcji. Jeżeli kraje te mają gościć –
nawet przez kilka lat – miliony uchodźców z Syrii, muszą być zapewnione
możliwości pracy nie tylko dla uciekinierów, ale przede wszystkim dla
mieszkańców tych państw. Inwestycje gospodarcze oraz w infrastrukturę są
w stanie stworzyć setki tysięcy nowych miejsc pracy, z których skorzystają młodzi
mieszkańcy Libanu, Jordanii i Turcji oraz uchodźcy. Potrzeby w tych krajach są
ogromne: dla przykładu w Libanie działa tylko jedna elektrownia, zaś przerwy
w dostawach prądu sięgają 18 godzin na dobę.
Wsparcie gospodarcze nie tylko pomoże w rozwiązywaniu ogromnych problemów
społecznych trapiących kraje goszczące miliony uchodźców, ale także umocnią
Jordanię i Liban przed zagrożeniem ze strony tzw. Państwa Islamskiego.
Priorytetem UE powinno być utrzymanie jak największej liczby uciekinierów z Syrii
i Iraku na Bliskim Wschodzie, gdyż tylko ci ludzie wrócą szybko do swojej ojczyzny
po zakończeniu wojny i będą mogli włączyć się w proces jej odbudowy swoich
krajów. Szanse, że uchodźcy z Syrii i w Iraku będący w Europie czy innych
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bogatych krajach szybko wrócą do wyniszczonego przez wojnę kraju są
minimalne. Kraje arabskie muszą albo przyjąć większą liczbę uchodźców z Syrii
i Iraku lub w większym stopniu finansować międzynarodową pomoc humanitarną.
W tej chwili nie wypełniają żadnego z tych dwóch zobowiązań, zaś większość
funduszy przeznaczają na podsycanie wojny domowej w Syrii.
Zwolennicy przyjęcia uchodźców z Syrii czy Iraku w Europie podnoszą dwa główne
argumenty: europejski rynek pracy potrzebuje migrantów i nowych rąk do pracy
oraz międzynarodowy system ochrony uchodźców został stworzony przez kraje
Europy po katastrofie II Wojny Światowej. Początkowo Konwencja ONZ dotycząca
statusu uchodźców odnosiła się tylko do osób, których wojna w Europie zmusiła
do ucieczki ze swojego kraju. Dodatkowo miliony Europejczyków, w tym Polaków,
sami doświadczyli dobrodziejstw międzynarodowego systemu ochrony
uchodźców, więc zamykanie granic Unii Europejskiej nie powinno wydać na niego
wyroku śmierci.
Uwzględniając te argumenty, jakakolwiek szersza strategia rozwiązania kryzysu
uchodźców powinna obejmować dwa dodatkowe elementy:
Element 3: Efektywna odpowiedź na potrzeby europejskiego rynku pracy
Społeczeństwa Unii Europejskiej się starzeją, zaś liczba ludności spada. Prognoza
ludności Polski przygotowana przez GUS w 2014 roku wskazuje, że do roku 2050
ludność naszego kraju spadnie o 4 mln osób. Europejska i polska gospodarka
potrzebuje nowych pracowników nie tylko po to, by móc dalej się rozwijać, ale
także by móc wypłacić emerytury coraz większej liczbie osób.
Rynek pracy można sprowadzić do relacji pomiędzy popytem (zapotrzebowaniem
gospodarki na pracowników o określonych kwalifikacjach) a podażą (obecnością
pracowników o danych kwalifikacjach). Przy niekontrolowanym napływie fali
migracyjnej z Bliskiego Wschodu na europejski rynek pracy trafi nawet ponad
milion osób, z których wiele będzie miało trudności w znalezieniu pracy – ze
względu na brak umiejętności językowych, niskie wykształcenie i nieodpowiednie
doświadczenie zawodowe lub nawet jego brak. Pamiętajmy, że w krajach
Bliskiego Wschodu panuje ogromne bezrobocie wśród młodzieży, zaś coraz
bardziej konserwatywne społeczeństwa muzułmańskie niechętnie patrzą na pracę
zawodową młodych kobiet – przez co często nie mają one żadnych umiejętności
i doświadczenia, pozwalających na ich zatrudnienie. Dla uchodźców i migrantów
znajdzie się oczywiście prędzej czy później praca, ale będzie to proces
skomplikowany, obejmujący wiele miesięcy szkoleń językowych i zawodowych,
które generują dodatkowy koszt.
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Kanada, Stany Zjednoczone czy Australia od wielu lat prowadzą rządowe
programy legalnego sprowadzania pracowników i specjalistów, dając im
pozwolenie na pracę oraz prawo stałego pobytu. W Unii Europejskiej, która jest
największą gospodarką na świecie, programów rekrutacji, weryfikacji
i zatrudnienia specjalistów z zagranicy dla uzupełnienia braków na rynku pracy, są
bardzo słabe. W świetle obecnego kryzysu migracyjnego należy spojrzeć inaczej
na napływ migrantów – nowych pracowników – na europejski rynek pracy z
nadwyżki podaży (czyli nowych migrantów) na preferowanie konkretnych potrzeb
na rynku europejskim, jak i poszczególnych krajów członkowskich.
Dla przykładu, francuskojęzyczni migranci z Algierii czy Mali o wiele łatwiej znajdą
pracę we Francji czy Belgii niż w Polsce. Z drugiej strony, polska służba zdrowia od
wielu lat boryka się z brakiem wykwalifikowanych pielęgniarek i władze RP
w ramach tej polityki mogłyby umożliwić pracę pielęgniarkom np. z Ukrainy czy
Białorusi. Tym samym pielęgniarkom ze Wschodniej Europy o wiele łatwiej –
także z powodów językowych – byłoby pracować w Polsce niż we Francji czy
Belgii.
Unia Europejska musi pilnie stworzyć systemy legalnej migracji pracowników,
potrzebnych na europejskim rynku pracy. Tylko takie rozwiązanie w powiązaniu z
innymi elementami strategii migracyjnej ma szansę zmniejszyć napływ uchodźców
przez szlaki przerzutowe kontrolowane przez zorganizowane grupy przestępcze.
Element 4: Międzynarodowa ochrona uchodźców – kluczowa rola UE
Prawo międzynarodowe jest na tyle skuteczne, na ile państwa chcą – lub są
zmuszone – je stosować. Jeżeli najważniejsze państwa na świecie przestają
respektować swoje zobowiązania w zakresie praw człowieka, dają one doskonałą
wymówkę innym rządom, by do tych samych reguł także się nie stosowały.
Program pozasądowego osiedlenia terrorystów w bazie Guantanamo przed Stany
Zjednoczone, który stworzył międzynarodowy system ochrony praw człowieka,
dał właśnie taką wymówkę wielu rządom państw Afryki i Azji. Koncepcja praw
człowieka poza Europą i USA znalazła się w ogromnym kryzysie, zaś w polityce
międzynarodowej jest już praktycznie martwa.
Jeżeli nie chcemy, by ten sam los dotknął osiągnięcia ostatnich 60 lat w zakresie
międzynarodowej ochrony dla uchodźców – czyli osób, które w uzasadnionej
obawie przed śmiercią lub prześladowaniem uciekają ze swoich krajów – Unia
Europejska nie może zawiesić lub nie stosować się do swoich międzynarodowych
zobowiązań. Jeżeli to uczynimy, międzynarodowe prawo dotyczące uchodźców
stanie się tak samo martwe i bezużyteczne jak wiele zapisów dotyczących praw
człowieka.
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W tym celu kraje UE powinny skupić się na dwóch głównych działaniach. Należy
doprecyzować i odejść od zbyt liberalnej interpretacji prawa międzynarodowego
dotyczącego uchodźców. Obecna jego interpretacja, także przez sądy europejskie,
jest na tyle liberalna, że uchodźca z Syrii, Iraku lub Afganistanu może przejść
nielegalnie siedem lub więcej granic i złożyć wniosek o azyl w Niemczech, choć po
drodze przeszedł przez sześć lub więcej bezpiecznych krajów, gdzie mógłby
otrzymać schronienie i pomoc. Obecna interpretacja – nie zapisy – prawa
uchodźczego jest zapewne zbyt liberalna, szczególnie w zakresie nielegalnego
przekraczania granic, i idzie wbrew duchowi tej ochrony, czyli uchronieniu życia
osoby prześladowanej w swojej ojczyźnie. Tylko odejście od zbyt liberalnej
interpretacji prawa uchodźczego może uchronić Konwencję Genewską o statusie
uchodźcy z 1951 roku przed odejściem w niebyt historii. Wspomniany dokument
przewiduje, że uchodźca przestaje nim być, gdy powróci do swojej ojczyzny
(w przypadku milionów uchodźców z Syrii będzie to niemożliwe jeszcze przez
wiele lat), otrzyma prawo stałego pobytu w kraju, gdzie się obecnie znajduje
(władze Libanu, liczącego 4,5 mln mieszkańców, nie dadzą prawa pobytu 1,2 mln
uchodźców z Syrii przebywającym w tym kraju) lub zostanie dobrowolnie przyjęty
jako przesiedleniec z prawem stałego pobytu przez inny, bezpieczny kraj. Proces
ten dotyczy szczególnie tych osób, które nie mogą ani powrócić do swojej
ojczyzny, ani pozostać bezpiecznie tam, gdzie obecnie się znajdują.
Zwiększanie kontroli migrantów i uchodźców na granicy Unii Europejskiej
powinno być zrównoważone skokowym zwiększeniem procesu przesiedlenia tych
uchodźców z Syrii i Iraku, którzy nie mogą dalej pozostać w Libanie, Jordanii czy
Turcji. W przeciwieństwie do niekontrolowanego napływu migrantów i
uchodźców przez szlak bałkański, przesiedlenia uchodźców realizowane pod egidą
Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) jest procesem
wielostopniowym, obejmującym weryfikację kandydata także pod kątem
bezpieczeństwa.
Dla przykładu uchodźca z Syrii przebywający w Libanie musi przejść wszystkie
osiem stadiów takiego procesu by móc udać się, jako przesiedleniec, do jednego z
krajów, które chcą go dobrowolnie przyjąć. Proces ten wygląda następująco:
1. Rejestracja uchodźcy przez Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców
(UNHCR)
2. Identyfikacja uchodźcy pod kątem ewentualnego przesiedlenia – ale tylko
w przypadku, gdy nie może on pozostać w kraju, który obecnie go przyjmuje.
3. Dwa lub trzy wywiady z kandydatem przeprowadzone przez pracowników Biura
Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców oraz weryfikacja danych i prawdziwości
życiorysu. Jeżeli kandydat na przesiedleńca uczestniczył w działaniach zbrojnych,
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traci szanse na przesiedlenie (co jest ogromną różnicą od setek tysięcy mężczyzn
migrujących do Europy przez Szlak Bałkański).
4. Skierowane informacji o kandydatach na przesiedleńców do władz kraju, które
potencjalnie miałyby ich przyjąć
5. Władze kraju przyjmującego weryfikują te życiorysy, przeprowadzają wywiady
kwalifikacyjne i wybierają kandydatów na podstawie swoich własnych kryteriów.
Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców oraz wiele państw goszczących
uchodźców nie zgadza się jednak na zastosowanie kryteriów dyskryminacyjnych,
np. religii.
6. Władze kraju przyjmującego, np. Polski, mogą poprosić lokalne władze
i „instytucje” odpowiedzialne za bezpieczeństwo o sprawdzenie kandydata do
przesiedlenia lub też dokonać tego własnymi sposobami,
7. Po zakwalifikowaniu kandydata do przesiedlenia przechodzi on badania
medyczne, w tym na nosicielstwo chorób zakaźnych (np. gruźlicy). Podstawowym
celem tych badań jest upewnienie się, czy uchodźca może odbyć podróż („fit to
travel”).
8. Ostatnim etapem procesu przed wyjazdem przesiedleńca jest kurs
przedwyjazdowy, mogący obejmować nawet naukę języka.
Przesiedlenia uchodźców nie tylko są diametralnie różne od chaotycznego i
niekontrolowanego napływu migrantów i uchodźców przez Szlak Bałkański, ale
pozwalają udzielić pomocy i dać szanse na nowe życie uchodźcom znajdującym
się w bardzo ciężkiej sytuacji humanitarnej, lecz mającym perspektywy
znalezienia zatrudnienia w nowym kraju. Spośród Syryjczyków, którzy migrują do
Europy przez Grecję i Serbię, większość stanowią mieszkańcy Damaszku i innych
miast, którzy sprzedali swój majątek, by móc zapłacić przemytnikom ludzi
10
powiązanym ze zorganizowanymi grupami przestępczymi .
Rozwiązania dla kryzysu imigracyjnego:
rozwiązywanie problemów u źródła - nie da się rozwiązać problemów,
działając na jego peryferiach, a nie u źródła. Europa jest szalenie istotnym, ale
mimo wszystko tylko przedpolem konfliktu, który toczy się na Bliskim Wschodzie,
jak i poszczególnych państwach Afryki. W tym fragmencie odniosę się jednak
wyłącznie do tego źródła uchodźczo-imigracyjnego, które bije najintensywniej.
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W. Wilk, Jak zapanować nad kryzysem uchodźców i migrantów zmierzających do
Europy?, http://pcpm.org.pl/jak-zapanowac-nad-kryzysem-uchodzcow-i-migrantowzmierzajacych-do-unii-europejskiej.html - dostęp 13.10.2016.
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Jak zatem przerwać pełzający impas? Poprzez dążenie to zlikwidowania
organizacji terrorystycznych (Al-Kaida, Państwo Islamskie), zakończenie działań
militarnych, rozpoczęcie negocjacji pokojowych, podpisanie porozumienia
kończącego działania wojenne. Przyjęcie planu naprawczego i pomoc
w odbudowie oraz powrocie uchodźców do kraju. Prawdopodobnie całość działań
będzie trzeba oprzeć na osi negocjacji z reżimem Baszszara Al-Asada, obecnego
prezydenta Syrii.
Ponadto niezbędna będzie również pomoc państwom ościennym, które
przyjęły najwięcej uchodźców i zaangażowanie państw arabskich w odbudowę
regionu. Trudno ocenić, jak długo proces odbudowy kraju i społeczeństwa może
trwać, z pewnością jednak kontyngenty wojskowe poszczególnych państw
europejskich powinny zostać wycofane w stosunkowo krótkim czasie.
Syria powinna zostać ogłoszona strefą zdemilitaryzowaną i neutralną, co
oznacza brak zarówno amerykańskich, jak i rosyjskich baz wojskowych. Nie
możemy obecnie ocenić stopnia zapotrzebowania na pomoc, do której
zobowiązane są również Stany Zjednoczone oraz państwa Półwyspu Arabskiego.
Wiadomo jedynie, że będzie ono bardzo duże. Wydaje się być to niezbędne, aby
ustabilizować region.
Moim zdaniem państwa ogólnie pojętego Zachodu powinny zaprzestać
usilnego implementowania demokracji w państwach Lewantu, szczególnie tam,
gdzie prym wiedzie ortodoksyjny islam. Społeczeństwa te bowiem nie rozumieją
wartości, praw i obowiązków, które wiążą się z tym ustrojem. Żyją inaczej i mają
do tego prawo, nawet jeśli z naszego punktu widzenia sprzeniewierzają się
prawom człowieka. Od tego bowiem jest prawo międzynarodowe publiczne,
ratyfikowane konwencje i umowy, które posiadają mechanizmy egzekucyjne
względem stron łamiących przyjęte postanowienia. W obecnej sytuacji idzie się na
skróty, łamiąc prawo międzynarodowe i walcząc, nie o prawa człowieka, tylko o
zasoby naturalne. Cyniczna gra o maksymalizację zysków powinna się skończyć,
szczególnie kiedy prowadzona jest kosztem ludzkiego życia i zdrowia.
inwestycje społeczne - Pierre Baussand uważa, że najsilniejszą
i najskuteczniejszą bronią Zachodu w walce z terroryzmem są inwestycje
społeczne, polegające na włączaniu w społeczeństwo i integrowaniu przybyszów
11
w naszych społeczeństwach . Do tego potrzebne są programy imigracyjne
zorientowane na ośrodki największego ruchu migracyjnego. Pod tym kątem
muszą być odpowiednio przeszkoleni specjaliści: lektorzy, kulturoznawcy,
pracownicy socjalni, animatorzy kultury itp. Inwestycje społeczne to również
edukacja szkolna i pozaszkolna, która nie tylko ślepo będzie uczyć tolerancji dla
11
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przedstawicieli innych kultur czy cywilizacji, ale również da rzetelny fundament do
budowania własnej tożsamości narodowej i kulturowej bez naleciałości
politycznych przekłamań i interesów.
dialog kulturowy - podstawowym modelem rozumienia pozostaje model
konwersacji, ta ostania bowiem wymaga wymiany pomiędzy rozmówcami
dążącymi do porozumienia w określonej sprawie. Ta wymiana jednak nigdy nie
podlega całkowitej kontroli którejkolwiek ze stron. Rozmowa i porozumienie
wymagają zgody, a do tego niezbędnym jest coś na kształt wspólnego języka. Jeśli
nie można go osiągnąć, w moim odczuciu nie warto w takiej sytuacji zawierać
zgniłych kompromisów. One zawsze obrócą się przeciwko stronom dialogu.
demitologizacja problemu migracji - Utożsamienie „problemu migracji”
z problemem narodowego i jednostkowego bezpieczeństwa, podporządkowanie
pierwszego problemu drugiemu oraz w końcu zredukowanie pierwszego do
drugiego, oznacza - w praktyce, nawet jeśli nie tak precyzyjnie - de facto
wspieranie i umacnianie trzech splecionych ze sobą celów Al-Kaidy, Daeszu oraz
ich późniejszych naśladowców. - Cele w wersji skróconej
Pierwszy cel - podsycanie antyislamskich nastrojów w Europie, zapewniając
sobie tym samym wsparcie rdzennych Europejczyków, którzy nie tylko obdarzają
muzułmanów niechęcią, ale poprzez utrzymywanie, a nawet pogłębianie tego
dystansu, pokazują, że jest on nie do przeskoczenia, nie do nadrobienia. Oznacza
to, że adresaci tego komunikatu stale będą wykluczeni, odsunięci od możliwości
postrzegania jako integralna i pełnoprawna część społeczeństwa. Na tej osi łatwiej
jest budować konflikt, wskazując przeciwległe bieguny uczestników tego zjawiska.
Zepchnięci do defensywy ludzie są wdzięcznym polem poszukiwań dla tzw.
Państwa Islamskiego i wręczają dowód tym, którzy czują się pokrzywdzeni, że linia
podziału bezwzględnie spycha ich na gorsze pozycje. Dyskryminacja jest świetnym
asumptem do (…) totalnej wojny pomiędzy dwoma niemożliwymi do pogodzenia
sposobami życia lub między jedną prawdziwą religią a koalicją fałszywych
wierzeń.
Drugi cel - silnie powiązany z pierwszym i w kontekście dialogu kultur wydaje
się być kluczowy spośród tych, o których pisze Zygmunt Bauman, a mianowicie:
(…) wizja międzykulturowej komunikacji i wymiany między narodami i religiami
stała się surrealistyczna i niewyobrażalna. - w ten sposób minimalizuje się lub
zupełnie wyklucza dialog pomiędzy imigrantami a przyjmującymi ich
społeczeństwami, o wejściu w ich struktury i integracji z nimi nie wspominając.
Trzeci cel - zbijanie kapitału, używając do tego mechanizmu piętnowania
12
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Islamofobia to woda na młyn Daeszu. Retoryka oferowana przez grupy
nacjonalistyczne stawia znak równości między uchodźcami a terrorystami. Ta
automatyczna stygmatyzacja nie daje szans na jakiekolwiek porozumienie czy
dialog. Wpływa dyskwalifikująco i wykluczająco, obarczając balastem
bezinteresownej niechęci tych, którzy pragną uchronić swoje życie przed
13
zagładą .
powrót do idei multikulturalizmu lub jej oswajanie - czyli współistnienia,
a nie kulturowej uległości zbudowanej na lenistwie, brakach edukacyjnych,
postkolonialnym poczuciu winy i źle rozumianym, powierzchownym
humanitaryzmie. W państwach Europy Środkowej i Wschodniej trudno mówić o
powrocie tej idei do łask, w związku z czym należałoby pomyśleć, w jaki sposób
wdrażać politykę tolerancji i uznania innych kultur, jak również szacunku i wiedzy
dotyczącej kultury rodzimej. Potrzebna jest idea równowagi, która z jednej strony
nie spowoduje, że będziemy czuć się jak goście we własnych domach, ale z drugiej
strony pozwoli zintegrować nadciągające rzesze ludzi, którzy chcą rozpocząć nowe
życie i przyjąć zasady, na których opiera się nasza kultura. Jednocześnie na
przestrzeni lat nowi mieszkańcy nie mogą być traktowani jak gorszy sort
obywateli, stąd też nie powinni mieć odciętej drogi to awansu w drabinie
społecznej. Do bieżącej sytuacji, jakiej świadkujemy, bardzo dobrze pasują słowa
prof. Marcina Króla:
Nie znajduje już zastosowania bowiem żadna z metod: ani uznanie reszty świata
za pogan lub barbarzyńców, ani oświeceniowe zainteresowanie czerwonymi
i czarnymi, jako cudami natury czy też rozrywką dla pań, ani imperialistyczne
„brzemię białego człowieka”. A wielokulturowość była ostatnią rozsądną – czasem
przesadną – próbą rozwiązania tego dyskomfortu. Obecnie jest znacznie gorzej:
albo uznajemy, że innych nie ma, co jest nieprawdą, albo że nie należy ich
wpuszczać (ani fizycznie, ani duchowo), co może prowadzić tylko do nieszczęścia.
Codzienna obserwacja psychologiczna pokazuje, że znacznie lepiej nam znaleźć
porozumienie z innymi, jeżeli dobrze wiemy, kim sami jesteśmy, jeżeli w miarę
komfortowo czujemy się sami z sobą. Fenomen postwielokulturowości wynika
z tego, że nie czujemy się w Europie dobrze z samymi sobą, a zarazem nie wiemy,
14
jak sobie z tym dyskomfortem poradzić .
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