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- مسئولیت تدوین، تصویب و بازنگری دستورالعمل ها: رئیسسالمتکارسازمانبامشارکتشورایتخصصیطبصنعتی

سازمان

- مسئولیت ها و شرح وظایف در اجرای دستورالعمل ها:

رئیس سالمت کار و HSE سازمان: برنامهریزیونظارتبرحسناجرایمفاددستورالعملهاازطریقتیمنظارتسازمان
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رئیس مرکز ســالمت کار پاالیشــگاه: فراهمکردنامکاناتوتسهیالتالزمبرایاجرایمناســبودقیقدستورالعملهاو

فرآیندهایاجراییمرکزسالمتکاراصلیواقماری

متخصص طب کار مسئول فنی: نظارتروزانهبرحسناجرایدستورالعملهاوفرآیندهایموجودازطریقآموزشپزشک
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توصیههایتکمیلیمتخصصطبکارمسئولفنی

پرستار صنعتی: انجاماسپیرومتریونوارقلب)براساسدستورالعملهایمربوطه(ونظارتبرحسنتکمیلپرسشنامههای

مورداستفادهدرمعایناتطبصنعتی
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بهداشتحرفهایوایفایکاملنقشمشارکتیخوددرفرآیندهایمعایناتطبصنعتی

امور اداری شــرکت مربوطه: همــکاریکاملدرالزامکارکنانبهمراجعهبهمراکزســالمتکارجهــتانجاممعایناتو

پیگیریهایپزشکی

حدود، شرح مسئولیت ها و وظایف
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نام و نام خانوادگی

امضاء

دکتر کیوان کرمی فر
دکترمرتضی داودی
دکتر افشین بلوری

دکتر هرمز حسن زاده

دکتر  پیمان فریدنیادکتر کیوان کرمی فردکتر پیمان فریدنیا

HSE واحد سالمت کار و

دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی وصدور صالحیت پزشکی 
در غواصان صنعت نفت

WI-06-03-OMشماره سند: 

● دستورالعمل حاضر توسط شورای تخصصی طب  صنعتی و متخصصین 
طب کار در واحد سامت کار و HSE در خصوص استانداردها و و روش 
ارزیابی پزشــکی غواصان در صنعت نفت تدوین شده و کلیه حقوق آن 
محفوظ و متعلق به ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت می باشد.
این دســتورالعمل هر دو چهار ســال یــک بار بازنگری خواهد شــد.

تاریخ تهیه: 1386 

شماره بازنگری:  سه

تاریخ آخرین بازنگری:1396

زمان بازنگری مجدد: 1400
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مقدمه:
غواصاندرگروهمهمترینمشــاغلنیازمنداســتانداردهایخاصسالمتجسمانیوروانی قراردارند،بهگونهایکهجهت

انجامایمنوظایفوماموریتهانیازبهتوانجسمانیوروحیروانیباالییدارند.شغلغواصییکشغلپرمخاطرهوحساس

استکهبهدلیلقرارگرفتنفرددربرابرفشارهایباالوکارانفرادیمیتوانددرحینانجاموظیفهخطراتیرامتوجهشخصنماید.

غواصییکیازفعالیتهایدشــواردرزیرآببودهکهمیتواندعملکردوساختمانبدنراتحتتأثیرخودقراردهد.بهازاءهر

10مترفرورفتندرعمقآب،فشارآببهمیزانkpa100معادلیکاتمسفرافزایشمییابد.گازهایموجوددرحفرههایبدناز

جملهریهها،سینوسها،گوشمیانیورودههابههنگامفرورفتندرعمقآب،تحتفشارقرارگرفتهوبرعکسبههنگامصعود

دچارانبساطمیشــوندکهدراثرایناتفاقممکناستبافتهایبدن،دچارآسیبشوند.خطراتبالقوهایکهغواصانراتهدید

میکندشامل:هیپوترمی،تروماهایفیزیکی،خفهشدگیدرآب،باروتروماوillnessDecompressionمیباشند.بههمیندلیل

یکغواصبایدازنظرشــرایطجسمانیوروحیروانیدرســطحقابلقبولومناسبیقرارداشتهباشدتابتواندبهصورتایمن

وظایفخودرابهنحومناسببهانجامرساند.معایناتپزشکیغواصانبایدبراساساستانداردهایپزشکیویژهشغلغواصی

انجامشودتاتناسبجسمانیوروحیروانیآنهابهطوردقیقوصحیحموردارزیابیقرارگیرد.

بههمیندلیلشــورایتخصصیطبصنعتیومتخصصینطبکاربهمنظوردســتیابیهرچهبیشــتربهاهدافتناســب

جســمانیوروحیروانیغواصانشــاغلدرصنعتنفت،ایندستورالعملراجهتآشناییپزشکانصنعتیباچگونگیانجام

معایناتبدواســتخدامودورهایغواصانونحوهصدورصالحیتپزشــکیآنانتهیهکردهاســت.درایندستورالعملحداقل

الزاماتموردنیازبرایانجاممعایناتپزشکیغواصانصنعتنفتبیانشدهومراکزطبصنعتیرادرنحوهبرنامهریزیوانجام

معایناتاینگروهازمشاغلکمکخواهدکرد.

هدف: ارائهچارچوبیمناسبویکپارچهدرنحوهانجاممعایناتبدواستخدامودورهایدرغواصانصنعتنفت

دامنه: کلیهمراکزطبصنعتیمناطقبیستگانهبهداشتودرمانصنعتنفت

منابع:
1- Fitness to dive standards: Guidelines for medical assessment of working divers, EDTC, 2003
2- The medical examination & assessment of divers, Health & Safety Executives, 2011
3- Norwegian guidelines for medical examination of occupational divers, 2000
4- British thoracic society: Guidelines on respiratory aspects of fitness for diving , 2003
5- Occupational Medicine Program Handbook, Divers (Attachment D6), 2010
6- Carl Edmonds, Micheal Bennett. Diving & Subaquatic Medicine (Fifth edition), 2016



75 نادلوصاردوتادخووت لحو الصلل وتانیاومعهملوعات دوتانیاو لوردوعللوعلادوتسد

قواعد کلی:
1 ایندســتورالعملبراساساستانداردهایپزشــکیغواصانوبهمنظورانجاممعایناتاختصاصیوصدورصالحیت.

پزشکیدرغواصانشاغلدرصنعتنفتتدوینشدهاست.

2 معایناتدورهایغواصانساالنه یکبارانجاممیشود..

3 درصورتیکهغواصدارایوظایفتصویربرداریصنعتیبااشــعهیونیزاننیزباشــد،عالوهبرمعایناتویژهغواصان،.

معایناتویژهپرتوکاراننیزهر6ماهبایدانجامشود.

4 درمعایناتبدواســتخدام،عالوهبرانجاممعایناتاختصاصی،اجرایمفاددستورالعملوفرآیندمعایناتبدواستخدام.

)صفحه18(کارکنانصنعتنفتنیزالزامیاست.

5 درمعاینــاتدورهای،عالوهبرانجاممعایناتاختصاصی،اجرایدقیــقفرآیندمعایناتدورهای)صفحه48(واجرای.

مفاددستورالعملنحوهغربالگریسالمتعمومینیزالزامیاست.

نحوه انجام معاینات بدو استخدام و دوره ای:
 درمعایناتپزشکیغواصانضروریاســتضمنانجاممعایناتدقیقوکامل،توجهویژهایبهسیستمهایعضالنی	

اسکلتی،قلبیعروقی،شنواییوتعادلی،تنفسی،بیناییودندانهاشود.

 درمعایناتپزشــکیغواصان)بدواستخدامودورهای(اخذشرححالبااســتفادهازجدول"نکات قابل توجه در شرح 	

حال"الزامیاســت.اطالعاتتکمیلشــدهبعدازدرجاثرانگشــتفرددرپروندهطبصنعتینگهداریمیشود.در

صورتوجودپاسخمثبتبههرکدامازسواالت،پزشکصنعتیموظفاستپسازکسبشرححالتکمیلیومعاینه

فیزیکیالزم،مشاورههایتخصصیموردنیازومرتبطراجهتتاییدوتشخیصوضعیتسالمتیفرددرخواستنموده

واقداماتالزمجهتاظهارنظرنهاییدرموردتناســب،محدودیتیاعدمتناســبفردرابعدازدریافتپاسخمشاوره

انجامدهد.اجرایکاملودقیقفرآیندمعایناتبدواســتخداموفرآیندمعایناتدورهای)رجوعبهصفحات18و48(

درمعایناتپزشکیغواصانالزامیاست.

 درمعایناتپزشــکیغواصان،بهدلیلضرورتبررسیدقیقعملکردشیپوراســتاشووضعیتسینوسهاووضعیت	

پوســیدگیوپرشــدگیدندانها،ضروریاستمعایناتگوشوحلقوبینیتوســطمتخصصگوشوحلقوبینیو

معایناتدندانهاتوسطدندانپزشکانجامگردند)بادرخواستمشاورهوذکراهدافمشاوره(.

 عملکردشــیپوراستاشتوســطPneumatoscopyحینانجاممانوروالسالواتوسطمتخصصگوشوحلقوبینییابا	

استفادهازآزمونToynbeeو1ETFتوسطکارشناسشنواییسنجیبررسیمیشود.

 همچنینضروریاســتمعاینهتهچشم)فوندوسکوپی(وفشارداخلچشمتوسطچشمپزشکاندازهگیریوگزارش	

شود.

1. Eustachian Tube Function Test
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نکات قابل توجه در شرح حال در معاینات پزشکی غواصان:

سابقهپنوموتوراکس سابقهبیماریهایتنفسیمانندآسموسرفهمزمن

سابقهبیماریهایگوارشیمزمنمانندIBDوپانکراتیتوزخمگوارشی سابقهجهتسرگیجهوعدمتعادل

سابقهترومایشدیدسردرگذشته سابقهجراحیهایگوش

سابقهسنگکلیهوکولیکرنال سابقهمصرفداروونوعدارویمصرفی

سابقهترسبیشازحدازقرارگرفتندرفضاهایبسته سابقهبیماریهایتیروئید

Faintسابقهسنکوپواختاللهوشیاریو سابقهبیماریهایاعصابوروان

استفادهازپیسمیکرووسایلمشابه سابقهتشنجوصرع

سابقهجراحیوعلتآن سابقهبستریدربیمارستانوعلتآن

سابقهقبلیبروزحوادثمرتبطباغواصی سابقهسینوزیتمزمن

سابقهبیمارینورولوژیکمزمنیاراجعه سابقهبیماریهایحادیامزمنقلبی
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برایناساسمعایناتبدواستخدامودورهایغواصانصنعتنفتبراساسجدولزیرانجاممیشود:

معاینات دوره ای معاینات بدواستخدام

بر اساس جدول ضمیمه بر اساس جدول ضمیمه شرح حال

BMI1-عالئمحیاتی،قد،وزنومحاسبه BMI1-عالئمحیاتی،قد،وزنومحاسبه

معاینه 

فیزیکی

2-معاینهبیناییتوســط)دیددورودیــدنزدیکومیدانبینایی(
معاینهتهچشموفشارداخلچشمتوسطچشمپزشک

2-معاینهبینایی)دیددورودیدنزدیک،میدانبینایی(-معاینه
تهچشموفشــارداخلچشمتوسطچشمپزشک-معاینهدید
رنگبرایغواصانیکهوظیفهبازرسیفنیدارندالزامیاست(

3-معاینهگوش،بینیوسینوســهاتوسطمتخصصگوشوحلق
وبینی)گوشخارجی،پردهتمپان،انحرافســپتوموســینوزیت،
بررســیعملکردشیپوراســتاشبامانوروالســالوایاانجامتست

Toynbee(

3-معاینهگوش،بینیوسینوسهاتوسطمتخصصگوشو
حلقوبینی)گوشخارجی،پردهتمپان،انحرافســپتومو
سینوزیت(،بررسیعملکردشیپوراستاشبامانوروالسالوا
یاتســتToynbee،بررســیدفورمیتیهــایدهانیو

ماگزیلوفاسیال(

4-معاینهدندانهاتوسطدندانپزشک)ازنظرپوسیدگی،پرشدگی
و.....(

4-معاینهدندانهاتوســطدندانپزشک)ازنظرپوسیدگی،
پرشدگیو.....(

5-معاینهقلبوعروقمحیطی 5-معاینهقلبوعروقمحیطی

6-معاینهریه
7-معاینهعضالنیاسکلتیکاملومعاینهازنظرفتق

8-معاینهنورولوژیک)gait-حسوحرکت–کرانیال-وستیبولر
-رومبرگ–رفلکسهایوتری(

9-تستروانسنجی)مطابقبادستورالعملسالمتروان(

6-معاینهریه
7-معاینهعضالنیاسکلتیکاملومعاینهازنظرفتق

8-معاینهنورولوژیک)gait-حسوحرکت–کرانیال-
وستیبولر-رومبرگ–رفلکسهایوتری(

یــاروانشناســی)اختالالت 9-مشــاورهروانپزشــکی
شخصیتوبیماریهایروانی(

1-اسپیرومتری
(ETF)2-ادیومتریوتستارزیابیعملکردشیپوراستاش

3-تستورزش*بهصورتاستانداردوبافواصلزیر:
-20-29سالگیهر3سالیکبار
-30-39سالگیهر2سالیکبار

-40سالگیوباالترهرسال
** Multi-drug بصورت Addictiontest4-

6-سایرآزمایشاتوتســتهابراساسدستورالعملآزمایشات
سالمتعمومیانجاممیشود.

1-اسپیرومتری
2-ادیومتــری،تمپانومتــریوتســتارزیابــیعملکرد

.(ETF)شیپوراستاش
3-Rh.groupblood,prepcellSickle

(AP & Lat)4-گرافیقفسهسینهدردموبازدم
5-گرافیسینوسهایپارانازال

6-تستورزش
7-الکتروکاردیوگرام

8-گرافیشانه،هیپوزانوبصورتزیر:
-شانه:نمایقدامی-خلفیدروضعیتچرخشخارجی

وچرخشداخلیونمایمفصلگلنوهومرال
-هیپ:نمایقدامی-خلفیوالترال
-زانو:نمایقدامی-خلفیوالترال

9-ســایرآزمایشــاتواقداماتپاراکلینیکبراســاس
ودســتورالعمل بدواســتخدام دســتورالعملمعاینــات

آزمایشاتسالمتعمومیانجاممیشود.

آزمایشات و 

پاراکلینیک

*توانهوازیغواصدرتستورزشدربدواستخدامودورهایبایدحداقلمعادل13METsباشد.
**انجامتستاعتیادچنددارویی)Multi-drug(بایدبامعرفینامهاداریعکسداروفقطدرمراکزمجازآزمایشاعتیادانجامگردد.
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شرایط پزشکی محدودکننده ادامه کار در معاینات غواصان:
شرایطوبیماریهاییکهدرغواصانمیتوانندمنجربهمنعازادامهکاریامحدودیتدرکارشونددرجداولزیرقیدشدهاند.

درصورتوجودهرکدامازشــرایطوبیماریهایمندرجدرجداول،ضروریاســتبســتهبهنوعمعاینه،فرآیندمعایناتبدو

اجراشود.)رجوعبهدستورالعملهایمربوطهدرصفحات18،50،
ً
استخدامیادورهاییابازگشتبهکاروتناسببرایکارعینا

)55

شرایط و موارد پزشکی محدودکننده ادامه کارارگان

 ENT
)گوش و 

حلق و بینی(

-ســندرممنیروهربیماریکهباعثایجادسرگیجه
شود.

ـعدمتعادل
ـداشتنپروتزگوشمیانی

ـTMپرفوره
ـداشتنلولهمیرنگوتومی

ـسابقهاستاپدکتومی
ـسابقهجراحیگوشداخلی

ـفلجعصبصورتیناشیازباروتروما
ـالرنژکتومیکاملویابوجودآمدنمشــکالتپایدار

بعدازالرنژکتومیپارشیل
ـتراکئوستومیوتراکئوتومی

ـسابقهبیماریسیستموستیبوالرناشیازافتفشار

-عفونتفعالگوشمیانییاخارجیتاقبلازدرمان
ـانسدادقابلتوجهکانالگوشخارجی)ازجملهWax(

ـاختاللعملکردشیپوراستاش
ـسینوزیتمکرر

ـسابقهپارگیپردهتیمپان)1(
ـسابقهتمپانوپالستی)1(

ـسابقهماستوئیدکتومی)2(
ـاختاللشنواییهدایتییاحسیعصبیقابلتوجه)3(

ـپارزیعصبفاشیال.
ـسابقهشکستگیقسمتمیانیصورت)facemid(

ـداشتننواحیترمیمنشدهجراحیصورت
ـسابقهپرتودرمانیسریاگردن

presbycosisـبیماریهایگوشداخلیبهجز
ـاختاللعملکردمفصلفکیـگیجگاهی

ـعفونتهایبینی)4(
ـسینوزیتحادیامزمن)4(

ـهروضعیتیکهباعثانســدادمجرایبینیشودمثلپولیپبینیو
یاانحرافبینی)4(

ـالرنگوسلوهرگونهاشکالدرعملکردحنجره
ـباروترومــا)بعدازجذبمایعگوشمیانیوبرطرفشــدناریتم

TMوRetractionآنمیتوانfitمحسوبکرد(
ـبیماریهایمزمنگوشمیانیمثلکلستئاتوم

1 درصــورتبهبودیخودبــهخودیویاازطریقجراحــی،درصورتطبیعیبودنحرکــتTMوطبیعیبودنعملکردلولهاســتاش،بدونوجود.

Retractionویانازکشــدگی)Thininig(TMونیزدرصورتطبیعیبودنفشــارگوشمیانیکهازطریقتمپانوگراممشــخصمیشود،میتوان

مناسبمحسوبکرد.

2 بهبودیافتهودیوارهخلفیآندستنخوردهباقیماندهوعملکردTMوگوشمیانی.
ً
درمواردماستوئیدکتومیسادهکهبدونبجایگذاشتنعارضهکامال

طبیعیباشد،میتوانمناسبمحسوبکرد.

3 قدرتشــنواییبایددرحدیباشــدکهشخصقادرباشــدمکالماتطبیعیروزمرهرابهخوبیبشنود)میانگینآســتانههایشنواییدرگوشبهتردر.

فرکانسهای500،1000و2000بهتراز35دسیبلودرفرکانس3000بهتراز50دسیبلمیباشد(.

4 پسازدرمانکاملمیتوانمناسبمحسوبکرد..
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شرایط و موارد پزشکی محدودکننده ادامه کارارگان

ین  اندوکر

ـدیابتتیپI وII
ـبیماریآدیسون

ـمصرفکورتون)بــهدلیلخطرکالپسدراثربیماری،آســیبویا
استرس(

ـزیادیویاکمبودترشحهورمونها
ـپرکاریویاکمکاریتیروئید)کنترلنشده(

یک سایکولوژ

ـترسمرضیازقرارگرفتندرفضایبستهیامکانهایشلوغ
ـسایکوزحاد،اسکیزوفرنی،بیماریدوقطبی،افسردگیهایراجعه

ـسابقهحمالتپانیک
ـسوءمصرفموادیاالکل

ـبیماریهایســایکوتیکبدونعالمتیکهتوسطدارودرمانیکنترل
میشوند.

ـاختالالتشخصیتیکهموجبافتعملکردشود.

ـسابقهسوءمصرفالکلیادارو)1(
ـreactionsAdjustment)2(

)2( singleepisodeofdepressionـ
ـdisordersAnxiety)2(

1 درصورتیکهحداقل12ماهازآخرینمصرفموادیاالکلگذشــتهوشــخصبدونمصرفدارو،هیچگونهعالمتینداشــتهباشــدمیتوانمناسب.

محسوبکرد.

2 درصورتیکهبیماریحداقلبهمدت2سالتحتکنترلبودهوهیچگونهعالمتینداشتهباشدمیتوانمناسبمحسوبکرد.انجاممشاورهروانپزشکی.

دراینخصوصالزامیاست.

شرایط و موارد پزشکی محدودکننده ادامه کارارگان

سیستم تنفس

ـســابقهپنوموتوراکسخودبخودی)مگردرمواردیکه
پلورکتومــیدوطرفــهوعملکردریویطبیعیداشــته

باشد(
ـاختاللدرعملکــردوظرفیتهایریــوی)1(بهدلیل
بیماریهایتنفســیحادیــامزمنازجملــهفیبروز

ریه،COPD،سابقهTBریوییافیبروزکیستیک
ـخونریزیهایریوی

ـسلریویفعال
ـآسمفعال2

ـبرونشکتازی
ـسارکوئیدوزفعال

ـبیماریهایحادعفونیریه
ـکیستوبوالیآمفیزمیبزرگ

ـسابقهآسمیابیماریهایواکنشیراههایهوایی)3(
ـسابقهپنوموتوراکسثانویه،جراحیتوراکس،ترومایانفوذ

اشیاءبهپلور)4(
ـسابقهسارکوئیدوز)5(

-ســابقهبیماریهایتحدیــدیریهوادمریویناشــیاز
غواصی

ـبیماریهایاینترستیشیالریوی

1 .FEV1/ FVCو٪70<FEV1یا٪80<FVC٪80<
2 بیمارانآســمیکهفقطبههنگامورزش،مواجههباسرمایاهیجانات،عالئمبرونکواسپاسموویزینگدرسمعریهپیدامیکنندنیزنامناسبمحسوب.

میشوند.

3 درصورتیکــهبیمــاربدونمصرفداروهیچعالمتینداشــتهو٪80>FEV1و٪70>FEV1/ FVCودرتســتورزشنیزافتFEV1بیشاز.

٪15نباشد،میتوانمناسبمحسوبکرد.
4 درصورتیکهبهبودیکاملیافتهوعملکردریویطبیعیباشد،میتوانمناسبمحسوبکرد..

5 سارکوئیدوزدرمانشدههمراهباCXRطبیعیوعملکردریویطبیعیرامیتوانمناسبمحسوبکرد..
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شرایط و موارد پزشکی محدودکننده ادامه کارارگان

گوارش 

ـانســدادکانالخروجیمعدهبهصورتیکهباعثاســتفراغ
مکررشود.

ـبیماریهایالتهابــیروده،پانکراتیتیاســابقهقبلیآن،
وجودپاتولوژیدرکیسهصفرا

ـانسدادراجعهیامزمنرودهباریک
ـریفالکسشدیدگاستروازوفاژیال

ـآشاالزی
ـهرنیترمیمنشدهکهاحتمالاختناقداشتهباشد

ـهرنیپاراازوفاژیال
ـپپتیکاولسرفعال

ـاســتفادهمنظــموطوالنیمــدتازH2Blockersجهت
کنترلپپتیکاولسر

ـچاقی)30>BMI(
ـوجودstoma)1(

ـاختاللعملکردروده
ـکولهلیتیازیس)پسازدرمانمناسبمحسوبمیشوند.(

ـفیستولآنال،فیشرآنال،هموروئید
ـپوسیدگیهایدندانی

ـپرشدگینامناسبدندانی
ـاســتفادهازدندانهــایمصنوعیمتحرک)توصیهمیشــود
دندانهایمصنوعیمتحرکبههنگامغواصیازدهانخارج

شوند.(

اسکلتی 

عضالنی 

ـآمپوتاسیوناندام
ـدردکمریمزمن

ـنکروزآسپتیکسرفمور،شانهها،زانوهاو..
ـبراســاسنیازهایبالقوهایکــهدروضعیتهایاضطراری

ممکناستدرآبرخدهدتصمیمگیریمیشود.

ـآمپوتاسیونانگشت
ـاسکولیوز

ـبیماریهایروماتولوژیک

یک  هماتولوژ

ـبیماریسیکلســل)HbSS(وسندرمسیکلسل)شامل
HbSC،HbSO،HbSDوHbS،بتاتاالسمی(وتاالسمی

ماژور
ـاختالالتانعقادی

ـپلیسیتمیورا
ـلوسمی

ـاسپلنکتومی

1-فقطبرایغواصیهایمحدودوکوتاهمدتمیتوانپذیرفت.
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نورولوژی 

ـهرگونهاختاللیکهممکناستباکاهشهوشیاری
همراهباشدمانند:

الف(صرعفعال،سابقهتشــنج)بهجزتشنجناشیاز
تبدردورانکودکی(

ب(سابقهTIAویاCVAویاسنکوپمکرر
ـسابقهبیماریsicknessDecompressionهمراهبا

نقائصواختالالتبجاماندهپایدار
ـsicknessmotionSevere

ـعالئمنورولوژیکفوکال
ـTraumaHead)1(

ـبیماریهاینورولوژیکمثلStroke،MS
بیماریپارکینسون

اگرباauraهمراهباشد.
ً
ـمیگرنشدید،خصوصا

ـتومورهایاآنوریسمهایداخلجمجمه
ـنوروپاتیهایمحیطی
ـنورالژیتریژمینال

ـسابقهآمبولیهوادرمغزبدونبهجایگذاردنآثارباقیمانده
ونیزاطمینانازعدمامکانعودبیماریآمبولیهوادرمغز

ـسابقهجراحیاینتراکرانیال)2(

1-درصورتوجودشرایطزیر،خطربروزصرعباالبودهوفردراردصالحیتمیکند:

الف(شکستگیجمجمههمراهبافرورفتگی

ب(هماتوماینتراکرانیال

ج(فراموشیبعدازترومابیشاز30دقیقه

د(عالئمنورولوژیکفوکال

درمواردترومایخفیفسر)فراموشیکمتراز30دقیقه(شخصبهطورموقتبهمدت4هفتهازانجامغواصیمنعشدهودرطیاینمدت،بررسی

دقیقنورولوژیکانجاممیشود.

2(اگرشرایطزیرمهیاباشد،شخصرامیتوانمناسبمحسوبکرد:

الف(عدمبروزتشنجبعدازعمل

ب(عدماختاللپایدارنورولوژیک

ج(عدمافزایشخطرتشنج
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قلبی عروقی

ـهیپرتانسیون)BP<160/100()1(
ـبیماریهایایسکمیکقلبیکهباداروکنترلشدهاند.

ـسابقهآمبولیهایوریدیوDVT
ـکاردیومیوپاتیهیپرتروفیک

-بیماریهاوآنومالیهایدریچهای
ـشانتترمیمنشدهداخلقلبی

ـتاکیآریتمیالقاءشدهتوسطورزش
ـواریسهمراهباعوارضگــردشخونیمثلاگزمای

ناشیازواریسیااختاللپرفوزیوناندام
دیسریتمیها)2(

ـCABG)بایابدونعالئمبیماریایسکمیکقلبی(
ـکوارکتاسیونآئورت

ـMVPودریچهدولتیآئورت)3(
ـسابقهPTCA)4(

ـنارساییاحتقانیقلب
ـدیسآریتمیهاییکهباداروکنترلشدهاند

ـداشتنپیسمیکر

1(درمعایناتبدواســتخدامفشارخونسیســتولیکنبایداز140ویافشارخوندیاستولیکاز90تجاوزنماید.درمعایناتدورهایفشارخونسیستولیک

کمتراز160ویافشارخوندیاستولیککمتراز100بهشرطیکهعوارضend-organنداشتهباشدبرایغواصیمنعیندارد.

2(بیماریهایآریتمیکقلبینیازبهنظرتخصصیقلبدارد.آریتمیهایسینوسیواکستراسیستولهایبطنیغیرمکررمناسبمحسوبمیشوند.

3(درصورتیکهعملکردقلبطبیعیبودهوتستورزشمنفیباشدمیتوانمناسبمحسوبکرد.

4(درصورتوجودشرایطزیرمیتوانمناسبمحسوبکرد:

الف(اطمینانازRevascularizationمناسبقلببعدازPTCA 

ب(بدونعالمتباشند 

ج(تستورزشطبیعیداشتهباشند.بررسیهایدورهایتوسطمتخصصقلبدراینبیماران،الزامیاست. 
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چشم 

ـدیدتکچشمی
ـاختاللمیــدانبینایی)کمتراز70درجهدرمحور
افقیدرهرچشموکمتراز140درجهدوچشمی(

ـحدتدیددوردوچشمیبایابدوناصالحکمتراز
7/10یابدوناصالحکمتراز4/10

ـکورنگی)برایبرخیغواصانکهوظیفهبازرسیچشمی
دارند(

ـاســتفادهازلنزهــایتماســی)درصورتیکــهازنــوعنــرمو
permeablegasباشند،مناسبخواهندبود.استفادهازلنزهای

disposableخطرعفونتراکاهشمیدهند(

پوست

ـبیماریهایExfoliativeشدید
ـهرگونهبیماریپوســتیکهکنتــرلحرارتیبدنرا

تحتتأثیرقراردهند.

ـپسوریازیس
ـاگزما

عفونی 

ـبروزعالئمبالینیAIDS)آزمایــشمثبتHIVبدونعالیم
بالینیایدزمنعیجهتغواصیندارد(

ـتضعیفسیستمایمنی

سنباالی50سالسن 

ادراری تناسلی 
ـوجودبیماریهایادراریتناسلی،همراهبااختالل

درعملکردکلیه
ـسنگهاوکولیکهایکلیوی
ـنارساییحادیامزمنکلیوی

1(درغواصانیکهدیددوچشمیآنهاباعینکبه7/10وباالترمیرسدبایددرحینغواصیازقابعینکبدوندستهقابلنصبداخلماسکاستفادهکنند،

درغیراینصورتغواصیبدونعینکمجازنمیباشد.

 توجه: درصورتبروزillnessDecompressionمدتزمانپیشنهادیبعدازدرمانموفقوبدونهیچگونهعارضه،جهت

اجتنابازغواصیبهشرحزیرمیباشد:

Simple Decompression illness , Limb pain , skin «Creeps». Lymphatic swelling fatigue , etc

24 hours Uncomplicafed recovery 
7 days Recurrence / relapse requiring Further recompression 

Neurological Decompression illness

 7  daysAltered sensation in limbs only 
28 daysAudio vestibular , motor 
28 daysPulmonary decompression illness


