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Informacje Uczestnika (Dane Poufne)

Przeczytaj dokładnie przed podpisaniem.

z przyj´tymi procedurami zwi´ksza ryzyko.
Aby nurkowaç bezpiecznie nale˝y byç w dobrej kondycji i nie mieç
nadwagi.
Nurkowanie mo˝e byç wyczerpujàce w pewnych warunkach.
System krà˝enia oraz system oddechowy muszà byç w dobrym stanie.
Przestrzenie powietrzne takie jak zatoki i ucho Êrodkowe muszà byç
zdrowe. Nie powinny nurkowaç osoby cierpiàce na choroby serca,
majàce katar lub choroby infekcyjne dróg oddechowych, padaczk´
oraz inne powa˝ne schorzenia lub b´dàce pod wpływem alkoholu czy
narkotyków. Je˝eli masz astm´, chorob´ serca lub inne przewlekłe
schorzenia lub jeÊli regularnie bierzesz lekarstwa zasi´gnij porady
lekar za i instruktora przed przystàpieniem do szkolenia. Instruktor
zaznajomi Ci´ z wa˝nymi zasadami zwiàzanymi z odpowiednim
oddychaniem i wyrównywaniem ciÊnienia podczas nurkowania.
NiewłaÊciwe u˝ywanie sprz´tu mo˝e spowodowaç powa˝ne obra˝enia.
Musisz zostaç przeszkolony pod nadzorem uprawnionego instruktora jak
bezpiecznie u˝ywaç tego sprz´tu.
Je˝eli masz dodatkowe pytania dotyczàce OÊwiadczenia
Medycznego, omów je z twoim instruktorem przed podpisaniem tego
dokumentu.

Poni˝sze oÊwiadczenie informuje o potencjalnym ryzyku zwiàzanym
z nurkowaniem ze sprz´tem powietrznym i post´powaniu podczas
kursu. Twój podpis na tym oÊwiadczeniu jest wymagany, ˝eby
wziàÊç udzia∏ w szkoleniu oferowanym przez
_____________________________________________oraz
Instruktora

_______________________________________________
Firm´

zlokalizowanà w _________________________________.
Przeczytaj poni˝sze oÊwiadczenie przed podpisaniem. Musisz
wypełniç to oÊwiadczenie, włàczajàc w to kwestionariusz medyczny, aby
móc uczestniczyç w szkoleniu nurkowym. Je˝eli jesteÊ niepełnoletni to
oÊwiadczenie muszà podpisaç równie˝ rodzice lub opiekunowie.
Nurkowanie to sport ekscytujàcy i wymagajàcy. Je˝eli stosuje si´ prawidłowe techniki jest on relatywnie bezpieczny. Post´powanie niezgodne

KWESTIONARIUSZ MEDYCZNY NURKA
Do uczestnika:

Celem tej ankiety jest ustalenie czy uczestnik powinien byç przebadany
przed przystàpieniem do kursu rekreacyjnego nurkowania. Pozytywne
odpowiedzi nie muszà oznaczaç dyskwaliﬁkacji z nurkowania.
Twierdzàca odpowiedê oznacza, ˝e wyst´pujà okolicznoÊci, które
mogà wpływaç na Twoje bezpieczeƒstwo podczas nurkowania i musisz
poradziç si´ lekarza.
Prosz´ odpowiedzieç TAK lub NIE na pytania dotyczàce dawnych lub

aktualnych problemów. Je˝eli nie jesteÊ pewien co odpowiedzieç,
odpowiedz TAK. Je˝eli którykolwiek z wymienionych poni˝ej
przypadków dotyczy ciebie, musisz zasi´gnaç porady lekarza przed
przystàpieniem do szkolenia nurkowego. Od swojego instruktora
dostaniesz komplet specjalnych wytycznych PADI dotyczàcych
badaƒ medycznych zwiàzanych z rekreacyjnym nurkowaniem, które
weêmiesz ze sobà na wizyt´ u lekarza.

____ Czy jesteÊ lub zamierzasz zajÊç w cià˝´ w najbli˝szym czasie?

____ Czerwonk´ lub odwodnienie wymagajàce interwencji lekarza?

____ Czy regularnie bierzesz lekarstwa na recept´ lub bez recepty?

____ Czy miałeÊ wypadek nurkowy, chorob´ dekompresyjnà?

(nie dotyczy Êrodków antykoncepcyjnych oraz prewencji przeciwko malarii)

____ Problemy z kr´gosłupem w przeszłoÊci?

____ Masz ju˝ ponad 45 lat i jednoczeÊnie mo˝esz odpowiedzieç TAK

____ NiezdolnoÊç do umiarkowanych çwiczeƒ? (spacer 1,6 km

na jedno lub wi´cej z poni˝szych:
•
•
•
•
•
•

w 12 minut)

palisz fajk´, cygara lub papierosy
masz wysoki poziom cholesterolu
ktoÊ w rodzinie choruje na serce lub miał zawał serca
znajdujesz si´ pod opiekà lekarza
masz podwy˝szone ciÊnienie krwi
masz problemy cukrzycowe, te˝ te kontrolowane przez samà diet´

Czy kiedykolwiek miałeÊ lub masz obecnie . . .

____ MiałeÊ wypadek z utratà przytomnoÊci w ciàgu ostatnich pi´ciu lat?
____ Stałe problemy z kr´gosłupem?
____ Operacj´ zwiàzanà z kr´gosłupem?
____ Cukrzyc´?
____ Problemy z kr´gosłupem, ramionami lub nogami – operacje,
złamania, zwichni´cia?

____ Astm´, problemy podczas oddychania lub podczas çwiczeƒ?

____ NadciÊnienie lub za˝ywasz lekarstwa, aby mu zapobiegaç ?

____ Cz´ste i ci´˝kie ataki kataru siennego lub innej alergii?

____ Choroby serca?

____ Cz´ste przezi´bienia, zapalenie zatok lub bronchit?

____ Zawał serca?

____ Choroby płuc?

____ Dusznic´ bolesnà, operacj´ serca, naczyƒ krwionoÊnych?

____ Odm´ opłucnowà?

____ Operacj´ zatok?

____ Inne choroby lub operacje klatki piersiowej?

____ Chorob´ lub operacj´ ucha, utrat´ słuchu lub problemy z

____ Problemy ze zdrowiem psychicznym (Ataki paniki, l´k przed

utrzymaniem równowagi?

zamkni´tà lub otwartà przestrzenià)?

____ Cz´ste problemy z uszami?

____ Epileps´, ataki, konwulsje lub za˝ywasz lekarstwa, aby im

____ Krwawienia lub inne choroby krwi?

zapobiegaç?

____ Przepuklin´?

____ Nawracajàcà migren´ lub za˝ywasz lekarstwa, aby jej zapobiegaç?

____ Wrzody lub operacje wrzodów?

____ Omdlenia i utrat´ przytomnoÊci ( cz´Êciowe lub całkowite)?

____ Kolostomi´ (przetok´ chirurgicznà)?

____ Cz´sto lub okresowo cierpisz na chorob´ lokomocyjnà (morskà lub

____ Czy nadu˝ywałeÊ w ciàgu ostatnich 5 lat lub nadu˝ywasz alkoholu

podczas jazdy samochodem)?

lub narkotyków?

Podane przeze mnie informacje sà zgodne z mojà najlepszà wiedzà. Wyra˝am zgod´ na przej´cie odpowiedzialnoÊci
za przeoczenie przeze mnie jakichkolwiek byłych lub obecnych warunków medycznych.

__________________ ___________ _________________ _________
Imi´ i Nazwisko oraz podpis uczestnika

Data

Podpis rodziców lub opiekuna
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KURSANT
Prosz´ wype∏niç czytelnie.
Nazwisko ________________________________________________Data urodzin____________ Wiek__________
Imi´

Inicja∏

Nazwisko

Dzieƒ/Miesiàc/Rok

Adres do korespondencji ___________________________________________________________________________
Miasto ________________________________________________ Województwo _____________________________
Kraj _________________________________________________ Kod pocztowy ______________________________
Telefon domowy (

)________________________________ Telefon do pracy (

Email ___________________________________________ FAX (

) _____________________________

)___________________________________

Nazwisko i adres lekarza rodzinnego lub lekarza pierwszego kontaktu
Lekarz ____________________________________________ Szpital _______________________________________
Adres __________________________________________________________________________________________
Data ostatniego badania __________________
Nazwisko badajàcego _______________________________________ Szpital _________________________________
Adres ____________________________________________________________________________________________
Telefon (

)___________________________________ Email _______________________________________

Czy kiedykolwiek potrzebowa∏eÊ pomocy lekarza podczas nurkowania?
Tak

Nie JeÊli tak, to kiedy?______________________________

LEKARZ
Ta osoba jest kandydatem na kurs nurkowania rekreacyjnego lub jest certyﬁkowanym nurkiem (nurkowanie z u˝yciem
sprz´tu powietrznego). Prosz´ o podanie opinii o kandydacie. Załàczone sà wytyczne PADI dotyczàce badania
medycznego nurków.

Opinia lekarza
Brak przeciwwskazaƒ do nurkowania.
Ta osoba nie powinna nurkowaç.
Uwagi _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________Data__________
Podpis lekarza

(dzieƒ/miesiàc/rok)

Lekarz _________________________________________ Szpital __________________________________________
Adres __________________________________________________________________________________________
Telefon (
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)__________________________________ Email _________________________________________
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