EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT
A tanfolyami hallgató adatai
(Bizalmas Információ)

Kérjük gondosan olvassa el mielőtt aláírja!
Ez a nyilatkozat felvilágosítja Önt a készülékes merülésnél
felmerülhető veszélyekre és arról hogy milyen magatartást
kívánunk meg Öntől az edzések során. Az Ön aláírására van
szükség van ahhoz, hogy részt vehessen ezen a felajánlott
készülékes merülési oktatáson, melynek
oktatója: ________________________________________
helye:

________________________________________

város:

________________________________________

ország:

________________________________________

Olvassa el és beszélje meg ezt a nyilatkozatot, mielőtt
aláírja. A tanfolyamon való részvételhez ki kell töltenie ezt az
Egészségügyi Nyilatkozatot, melynek van egy Kórelőzmény része.
Amennyiben kiskorú, egyik szülővel alá kell íratnia ezt a
Nyilatkozatot.

A búvárkodás izgalmas és fizikai igénybevételt megkövetelő
tevékenység. Ha helyesen , megfelelő technikával végzik, akkor
biztonságos. Veszélyes lehet azonban, ha nem tartják be az előírt
biztonsági intézkedéseket.
A biztonságos készülékes merüléshez szükség van arra, hogy Ön
ne legyen túlsúlyos, vagy leromlott fizikai állapotban. Bizonyos
körülmények között a merülés megerőltető lehet. Légző és
keringési rendszerének egészségesnek kell lennie. A légutaknak
rendben és egészségesnek kell lenniük. Nem merülhetnek azok a
személy, akik szívbetegségben, megfázásban, epilepsziában,
asztmában, vagy más súlyos egészségügyi problémában
szenvednek, ill. alkohol vagy drog hatása alatt állnak.
Amennyiben gyógyszert szed, beszéljen orvosával és az
oktatóval, mielőtt részt venne a tanfolyamon. A készülékkel való
merüléshez oktatójától meg kell tanulnia a légzéssel és a
kiegyenlítéssel kapcsolatos biztonsági szabályokat is. A készülék
helytelen használata komoly balesethez vezethet. Felkészült
oktatók rendkívül alapos képzése szükséges a készülék
biztonságos használatához.
Ha bármi kérdése lenne az Egészségügyi Nyilatkozatot, vagy
a Kórelőzmény részt illetően, nézze át oktatójával mielőtt aláírná.

KÓRELŐZMÉNY
A résztvevőhöz:
Ennek az egészségügyi kérdőívnek a célja, hogy megállapítsa, hogy Önnek szüksége van-e orvosi vizsgálatra, mielőtt részt venne a
hobby-búvár tanfolyamon. Amennyiben igennel válaszol az egyik kérdésre, az még nem feltétlenül zárja ki Önt a búvárkodás
lehetősége alól. Egy igenlő válasz azt jelenti, hogy van már egy meglevő tényező, amely befolyásolhatja az Ön biztonságát a merülés
során, és hogy Önnek ki kell kérnie az orvos véleményét.
Kérjük legyen szíves IGEN vagy NEM választ adni az Ön múltbéli és jelenlegi kórtörténetéről. Kérjük, hogy IGEN választ adjon
mindazokra a kérdésekre, amelyekben nem biztos. Ha a listán szereplő problémák közül egy Önnél fennáll, meg kell kérnünk arra, hogy
orvoshoz forduljon, mielőtt részt venne a tanfolyamon. Oktatója ad Önnek egy PADI Egészségügyi Nyilatkozatot, valamint egy útmutatót
a Hobby Búvárkodás Egészségügyi Vizsgálatához, melyet orvosának át kell majd nyújtania.
______ Terhes-e Ön, vagy próbálkozik teherbe esni jelenleg?
______
______ Rendszeresen szed-e csak vényre vagy anélkül is
kapható gyógyszereket? (Kivétel az antibébi tabletta)
______
______ Erre a kérdésre csak abban az esetben adjon igenlő
______
választ, ha Ön 45 éves elmúlt és :
______
• jelenleg pipázik, cigarettázik, szivarozik
______
• magas a koleszterinszintje
• családjában gyakori a szívbetegség és a szélütés ______
Előfordult-e Önnél, vagy jelenleg is szenved az alábbi betegségektől?
______ Asztma, sípoló légzés testedzéskor.
______ Szénanátha vagy allergia súlyos, gyakori rohama.
______
______ Gyakori megfázás, arc és melléküreggyulladás (bronhitis).
______ Bármilyen tüdőbetegség.
______
______ Légmell (pneumotorax)
______
______ Mellkasi operáció.
______
______ Klausztrofóbia vagy agorafóbia (bezártság vagy tömeg______
iszony).
______
______ Viselkedési zavar.
______
______ Epilepszia vagy más rohamok, görcsök ill. ezek ellen szed
gyógyszert?
______
______ Visszatérő migrénes fejfájás vagy szed ez ellen gyógyszert?
______
______ Volt-e eszméletvesztése, ájulása (teljes vagy részleges)?
______
______ Van-e Önnek kinetózisa (tengeri betegség, ugyanez autó______
ban)?
______

Volt valaha búvár balesete vagy dekompressziós
betegsége?
Van Önnek krónikus hátfájása?
Volt-e operálva a háta?
Cukorbetegségben szenved?
Operációt, sérülést vagy törést követő hát, kar vagy
láb probléma?
Problémát jelent Önnek mérsékelt testedzést végezni
(pl.: 12 perc alatt 1,6 km gyalogolni, ) ?
Fenn áll Önnél magas vérnyomás ill. szed erre gyógyszert?
Bármiféle szívbetegség?
Szívroham bármilyen fajtája?
Angína, szívműtét, érsebészeti műtét?
Arcüreg műtét?
Fülbetegség, hallássérülés, egyensúlyi problémák?
Kiegyenlítési problémák (fülpattogás) repüléskor vagy
hegyekben?
Vérzéses rendellenességek, vérzékenység?
Sérv bármely fajtája?
Fekély vagy fekély műtét?
Vastagbél műtét?
Drog vagy alkohol függőség?

Az információ melyet kórtörténetemről nyújtok, legjobb tudomásom szerint pontos.
_______________________________________________________________________________
aláírás

____________________
dátum

_______________________________________________________________________________
szülő vagy gyám, ha szükséges

____________________
dátum

TANULÓ
Kérjük, szíveskedjen nyomtatott betűvel kitölteni.
Név _________________________________________________________ Születési Dátum _______________ Kor _____
keresztnév

vezetéknév

Levelezési Cím ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Város _______________________________________________ Megye ________________________________________
Ország ______________________________________________ Irányítószám ___________________________________
Otthoni Telefon ( _______ )______________________________ Munkahelyi Telefon ( ______ )_____________________
FAX ( _______ )_____________________________________________________________________________________

A háziorvos neve és címe
Orvos ______________________________________________ Kórház ________________________________________
Cím ___________________________________________________________ Telefon ( ____ )______________________
Az utolsó orvosi vizsgálat időpontja ______________________________________________________________________
Szakorvos __________________________________________ Kórház _________________________________________
Cím ___________________________________________________________ Telefon ( ____ )______________________
Volt-e orvosi vizsgálatnak alávetve búvárkodás miatt?

Igen

Nem

Ha igen, mikor? __________________

ORVOS
A fent említett személy sűrített-levegős könnyűbúvár tanfolyamra jelentkezik, vagy jelenleg könnyűbúvárként van
nyilvántartva ( önálló vízalatti légzőkészülékes merüléseknél). Kérjük , hogy adjon véleményt a megnevezett személy
egészségügyi állapotáról a sűrített-levegős könnyűbúvárkodás szempontjából. Kérem, szíveskedjen átnézni a Hobby
Búvárkodás Egészségügyi Vizsgálatához kiadott útmutatót.

Az orvos szakvéleménye
Nem találtam semmi olyan egészségügyi problémát, amely összeférhetetlen a sűrített-levegős könnyűbúvárkodással.
A megvizsgált személynek nem javaslom a sűrített-levegős könnyűbúvárkodást.
Megjegyzés
Átnéztem a Hobby Búvárkodás Egészségügyi Vizsgálatához kiadott útmutatót.
Dr ____________________________________________________________________, P.H. Dátum _________________
Vizsgáló Orvos Aláírása
Orvos ______________________________________________ Kórház ________________________________________
Cím _______________________________________________________________________________________________
Telefon ( ____ )______________________________________________________________________________________
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Útmutató a kedvtelési légzőkészülékes búvárok orvosi vizsgálatához
Tájékoztatás az orvos részére:
A kedvtelési légzőkészülékes búvárkodásnak kiváló biztonsági története van. Ahhoz, hogy fenntartsuk ezt az állapotot, fontos az orvosi
vizsgálat, hogy kiszűrjék az olyan elégtelenségeket, amelyek a víz alatti környezetben a hallgatókat veszélybe sodorhatják.
A kedvtelési légzőkészülékes búvárok vizsgálata tartalmazza a kórtörténet egyes részeit, a rendszerek működésének átnézését és
az orvosi vizsgálatot. Arra dolgozták ki, hogy olyan körülményeket tárjanak fel, amelyek a búvárt nagy eséllyel teszik ki a
dekompressziós betegségnek, a tüdőfelfújódási szindrómának és az ezzel együtt járó agyembóliának és eszméletvesztésnek, amely
fulladáshoz vezethet. Emellett a búvárnak képesnek kell lennie bizonyos mértékű hideg elviselésére, megbirkózni a víz optikai
hatásaival és legyenek fizikai és mentális tartalékai, hogy a lehetséges vészhelyzetekkel meg tudjon küzdeni.
A kórtörténetnek, a rendszerek működése átnézésének és az orvosi vizsgálatnak minimálisan tartalmaznia kell az alább felsorolt
pontokat. Az ellenjavallatok listája (relatív és abszolút) nem teljes. Csak a leggyakrabban előforduló orvosi problémákat tartalmazza. A
rövid bevezetők arra szolgálnak, hogy figyelmeztessék az orvost a búvár számára kockázatot jelentő orvosi problémák tulajdonságaira
és, hogy vezessék a páciens egészségi állapotának felmérésekor.
A diagnózis tanulmányokat és a konzultációkat a specializáció tekintetében a jelzett módon kell beszerezni, hogy az orvos
kellőképpen felmérhesse a búvár állapotát. Egy referencialista is megtalálható, amely segít tisztázni azokat a problémákat, amelyek
felmerülnek. Orvosok a Búvár Készültségi Hálózatnál (DAN) konzultáció céljából elérhetők telefonon (919) 684-2948 normál
nyitvatartási időben. Sürgősségi hívásokra 24 órában a hét 7 napján a (919) 684-8111 számon.
Némely egészségi állapot abszolút ellenjavallatnak minősül a búvárkodás szempontjából. Ezek a specifikus állapotok, amelyek
abszolút ellenjavallatnak minősülnek, a búvárt megnövekedett mértékben teszik ki a sérülés vagy halál kockázatának. Mások relatív
ellenjavallatnak minősülnek a légzőkészülékes merülés szempontjából, amelyeket idővel és megfelelő orvosi beavatkozással meg
lehet oldani. Legvégül az orvosnak kell eldöntenie az egyénnel együtt, hogy a páciens egészségi állapotáról szerzett információk
alapján, fizikailag alkalmas-e a légzőkészülékes merülésben való részvételre.
Minden körülmények között emlékezzen arra, hogy a légzőkészülékes merülés kedvtelési sport és élvezetet kell, hogy jelentsen,
nem pedig betegség vagy halál oka legyen.

Szív- és érrendszer
Relatív ellenjavallatok: Az alább felsorolt diagnózisok képtelenné teszik a búvárt, hogy megfeleljen azoknak az erőkifejtési
elvárásoknak, amelyekkel a kedvtelési búvárkodás közben találkozhat. A felsorolt diagnózisok oda vezethetnek, hogy a búvár
szívelégtelenséget és annak következményeit tapasztalja. Szabványos terheléses vizsgálat javasolt akkor, ha bármilyen kétely merül
fel a fizikai teljesítőképességgel kapcsolatban. A terheléses vizsgálat javasolt minimális értéke ilyen esetekben 13 METS. A kritériumok
elégtelen teljesítése kizáró ok. A kondicionálás és a vizsgálat későbbi megismétlése lehetővé teszi a kvalifikációt.
• CABG vagy PCTA CAD-hoz előzmény
• Miokardiális infarktus előzmény
• Magas vérnyomás
• Dysarythmiás előzmények, amelyek kezeléséhez gyógyszereket használtak
• Billentyűelégtelenség
• Aszimptomás mitrális billentyű prolapsus
• Pacemakerek – Meg kell nevezni a patológiai folyamatot, amely szükségessé tette a szívritmus szabályozást a búvárkodás
tekintetében. Végül azokban az esetekben, ahol a probléma (amely miatt a szívritmus szabályozásra szükség volt) nem zárja ki a
merülést, képes lesz-e a búvár megfelelni a követelményeknek?
Megjegyzés: A pacemakereknek a gyártó által kibocsátott igazolással kell rendelkezniük, hogy képesek elviselni a kedvtelési
búvárkodással járó nyomásváltozásokat (130 láb mélységig a tengervízben).
Abszolút ellenjavallatok: A dekompresszió alatt létrejövő vénás gázembólia áthatolhat a szíven belüli érhálózaton és bekerülhet az
agyi vérkeringésbe, ami katasztrófális következményekkel járhat. Az aszimmetrikus szeptális hypertróphia és a billentyű stenosis a
gyakorlatok alatt azonnali eszméletvesztéshez vezethet.
•

Kongesztív szívbetegség

A tüdő
Bármely folyamat vagy sérülés, amely akadályozza a tüdőből való kiáramlást, a búvárt kiteszi a tüdőfelfújódás veszélyének alveoláris
szakadással és az agyi légembólia lehetőségével. Az asztma (reaktív légúti betegség), COPD krónikus obstruktív léguti betegségek,
cisztikus vagy üregképződéssel járó tüdőbetegségek mind a levegő bennmaradásához vezethetnek. Spirometriát, provokatív teszteket,
mint a metacholin provokáció és más tanulmányok, amelyeket a légbezáródás felderítésére dolgoztak ki, kell elvégezni a vizsgáló
orvos megnyugtatására, hogy bizonyos legyen, a búvár nincs veszélyben. A pneumothorax megjelenése vagy újra megjelenése
merülés közben katasztrofális következménnyel jár. Ahogy a búvár emelkedik az üregben maradt levegő nagyon gyorsan kitágul,
tenziós pneumothorax-ot hozva létre.
Relatív ellenjavallatok:
• Előzetes asztma vagy reaktív légúti betegség kórtörténete. (RAD)*
• Gyakorlat vagy hideg által kiváltott bronchospasmus kórtörténete (EIB)*
• Szolid, cisztikus vagy üregképződéssel járó léziók kórtörténete.*
• Thoracticus műtétet*, traumát vagy mellhártyaszakadást*, előzetes tüdőfelfújódásos sérülést* követő pneumothorax.
• Restriktív betegségek**
(*Ki kell zárni a levegő bennrekedését)
(**Szükséges a gyakorlatok közbeni tesztelés)

Abszolút ellenjavallatok:
• Aktív RAD (Asztma), EIB, COPD vagy ugyanilyen kórtörténet abnormális légzésfunkciós teszttel (PFT) vagy pozitív
provokáció
• Restriktív betegségek amelyek a gyakorlatok gyengülésével járna
• Spontán pneumothorax kórtörténete

Idegrendszer
Azokat az idegrendszeri rendellenességeket, amelyek a búvár gyakorlatvégző képességeit befolyásolják, különállóan kell értékelni a
súlyosság mértékétől függően.
Relatív ellenjavallatok:
• Migrénes fejfájások amelyek tünetei vagy súlyossága gyengíti a motoros vagy észlelő funkciókat.
• Fejsérüléses előzmények, amelynek görcsrohamtól eltérő következménye volt
• Sejtmag sérülés
• Perifériás neuropátia
• Trigeminális neuralgia
• Gerincvelő vagy agysérülés kórtörténete, amely nem okozott maradandó neurológiás sérülést
• Agyi gázembólia kórtörténete maradandó tüdőbeli légbezáródással, amelyet kizártak
• Agyvérzés görcsroham nélkül
Abszolút ellenjavallatok: Azoknál a rendellenességeknél, ahol az öntudat mértéke jelentősen csökkenhet, a búvár ki van téve a
fulladás veszélyének. Azok a búvárok, akiknek gerincvelő vagy valamilyen agybetegségük van és ennek folytán, a keringésük gyengült
fokozottan ki vannak téve a gerincvelő vagy agyi dekompressziós betegségnek.
•
•
•
•
•

Kórtörténet a görcsökről, amelyek nem a gyerekkori lázas görcsök közé tartoznak
Intracraniális tumor vagy aneorizma
TIA vagy CVA kórtörténet
Gerincvelő sérülés kórtörténete, betegség vagy műtét maradandó következményekkel
Kórtörténet Kettes típusú (mellék és/vagy központi idegrendszer) dekompressziós betegségről amely maradandó
neurológiás hiányosságokkal jár

Orr –fül –gégészet
Merülés és feljövetel közben ki kell egyenlíteni a nyomást a környező víz, a külső hallójárat a középfül és az orrüreg között. Ennek
elmulasztása a legenyhébb esetben is fájdalommal jár, de a legrosszabb esetben az eltömött üregek károsodásával, aminek bénító és
valószínűleg halálos kimenetele lehet.
A belső fül folyadékkal van töltve és ezért nem összenyomható. A hajlékony határfelületek a középfül és a belső fül között, a kerek
és ovális dobüregi ablakok, azonban érintve vannak a nyomásváltozásokban. Az előzőleg sérült de már begyógyult kerek és ovális
ablak membránok a sérülés megnövekedett veszélyének vannak kitéve akkor, ha nem megfelelően egyenlíti ki valaki a nyomást vagy
megfelelő túlnyomáskor élénk Valsalva manőverek esetén.
A gége és a garat bármiféleféle a levegő áramlást akadályozó dologtól mentes kell legyen. A gége és a gégefedő normálisan kell,
hogy működjön, hogy megakadályozza a belélegzést.
Az alsó és felsőállkapcsi funkciók meg kell hogy engedjék a páciensnek, hogy a szájában tartsa a légzőkészülék csutoráját. Azok
az egyének, akiknek valamilyen arcüregi törésük volt hajlamosak lehetnek a nyomásváltozásra és ez az érintett, levegővel teli üregek
összeroppanását eredményezheti.
Relatív ellenjavallatok:
• Visszatérő külső hallójárat gyulladás
• A külső hallójárat jelentős elzáródása
• A fülcimpa jelentős fagyásos sérülésének kórtörténete
• Az Eustach-kürt diszfunkciója
• Visszatérő közép és belső fül gyulladás
• Dobhártya perforáció kórtörténete
• Dobhártyaplasztika kórtörténete
• Mastoidectomia kórtörténete
• Jelentős vezetéses vagy érzőideg halláskárosodás
• Nervus facialis bénulás nem barotraumával összefüggésben
• Teljes szájsebészeti eszközök
• Arcüregi törések kórtörténete
• Be nem gyógyult szájsebészeti helyek
• Fej és/vagy nyak terápiás kezelésének kórtörténete
• Izületi diszfunkció kórtörténete

Abszolút ellenjavallatok:
• Monomer dobhártya
• Nyílt dobhártyaperforatio
• Cső myringotomia
• Kengyel stapedectomia kórtörténete
• Hallócsontok műtétjének kórtörténete
• Belső fül műtét kórtörténete
• Belső fül ovális ablak sérülés kórtörténete
• Nervus facialis bénulás barotraumával összefüggésben
• A belső fül presbycusistól különböző egyéb betegségei
• Nem korrigált felső légúti akadály
• Laryngectomia vagy status post partialis laryngectomia
• Tracheostomia
• Nem korrigált laryngokele
• Vestibularis dekompressziós betegség kórtörténete

Gyomor- és bélrendszer
Relatív ellenjavallatok: Úgy, mint más szervrendszereknél és betegségi stádiumoknál minden folyamat, amely krónikusan gyengíti a
búvárt, hátrányosan befolyásolhatja a teljesítményt a gyakorlat során. Emellett a búvártevékenység távoli helyeken, orvosi
beavatkozás lehetősége nélkül történhet. Figyelembe veendő a magatehetetlenség vagy a halálos tünetek ismétlődésének lehetősége.
•
•
•
•
•

Peptikus gyomorfekély
Gyulladásos bélbetegség
Malabsorptiós állapotok
Posztgasztrektómiás ürítési syndroma
Paraesophag vagy hiatus hernia

Abszolút ellenjavallatok: A műtét vagy eredeti rossz kialakulás miatt megváltozott anatómiai viszonyok, melyek gázcsapda
kialakulásához vezethetnek, komoly problémákat okozhatnak. Egy üregben megrekedt gáz a búvár felszínre emelkedésekor kiterjed és
ez sérüléshez, vagy ha ez a gyomor-és bélrendszer felső részében történik, hányáshoz vezethet. A víz alatti hányásfulladást okozhat.
•
•
•
•
•
•

Gyomorürülési zavarok
Krónikus vagy visszatérő vékonybél-szűkület
Bélfisztula, mely nem ürül szabadon
Nyelőcső divertikulum
Achalasia
Az alsó hasfal helyreállítatlan sérvei, melyek potenciálisan vékonybelet tartalmazhatnak

Anyagcsere és endokrinológia
Relatív ellenjavallatok: A diabetes mellitus kivételével a megváltozott hormonális vagy anyagcsere funkciókat aszerint kell értékelni,
milyen hatásuk van az egyénnek arra a képességére, hogy elviselje a sport-búvárkodás mérsékelt fizikai követelményeit és a
környezeti stresszt. Általában a megváltozott hormonális állapotú búvároknak amennyire csak lehet, az optimálishoz lehető
legközelebbi fiziológiai állapotban kell lenniük. Meg kell jegyezni, hogy az elhízottság eleve hajlamossá teszi az egyént a
dekompressziós betegségre és a gyenge általános fizikai állapot egyik jele.
•
•
•

Hormon túltengés vagy hiány
Elhízottság
Veseelégtelenség

Abszolút ellenjavallatok: A cukorbetegség inzulinos vagy szájon áttörténő anti-hypoglycemiás gyógyszeres kezelése során a
hypoglycemiához társuló potenciálisan gyors öntudatváltozási szintfulladást eredményezhet. A merülés ennél fogva ellenjavallt.

Terhesség
A dekompresszió során kialakuló vénás gázembólia magzati elváltozásokat okozhat. Így a terhesség bármely szakaszában a
merülés abszolút ellenjavallt.

Hematológia
A megváltozott reológiai tulajdonságokból következő rendellenességek növelik a dekompressziós betegség kockázatát.
Relatív ellenjavallatok:
• Sarlósejtes jelek
• Akut anémia

Abszolút ellenjavallatok:
• Sarlósejtes anémia
• Polycyhemia
• Leukémia

Ortopédia
Értékelni kell a mozgás relatív elégtelenségét, különösen a kishajó környezetben vagy a parton, felszereléssel, ami 40 fontnál nem
nehezebb.
A gyakorlatvégző képesség hatása is fontos kérdés.
Relatív ellenjavallatok:
• Krónikus hátfájás
• Amputáció
• Scoliosis – értékelni kell a tüdőműködésre gyakorolt hatását
• Aseptikus necrosis – a betegség előrehaladásának lehetséges kockázata, amely összefügghet a dekompresszióhoz való
alkalmazkodással.

Magatartás
Magatartás: A búvár szellemi kapacitása és érzelmi állapota mind fontosak a biztonságos merüléshez. A hallgatónak elégséges
tanulóképességgel kell rendelkeznie, hogy megmaradjon benne az információ, amelyet az oktatók tárnak elé, képes legyen
biztonságosan megtervezni és kivitelezni a saját merüléseit, és reagálni a változásokra a víz alatti környezetben. A hallgató motivációja
a búvárkodás elsajátítása iránt, és a képessége, hogy a potenciálisan veszélyes szituációkkal megbirkózzon egyaránt fontosak a
biztonságos búvárkodáshoz.
Relatív ellenjavallatok:
• Túl lassú fejlődés
• Droggal vagy alkohollal való visszaélés kórtörténete
• Megelőzően előforduló pszichotikus epizódok kórtörténete
Abszolút ellenjavallatok:
• A nem megfelelő motiváció a búvárkodás iránt – kizárólag a házastárs vagy társ kedvéért, hogy bizonyítson magának a
saját félelmei ellenében
• Klausztrofóbia vagy agorafóbia
• Aktív pszichózis vagy pszichotropikus gyógyszerek szedése folyamatban
• Pánikbetegség kórtörténete
• Droggal vagy alkohollal való visszaélés
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