
i   © ISO 2011    -جميع الحقوق محفوظة 
 

 

 ترجمة من اللغة اإلنجليزية

 

 أليزول98231رقم  الدولية المواصفة

 

ISO ( توصيفلل الدوليةالمنظمة)  

 1111-11-1 الطبعة األولى

 السطحي متطلبات رحالت الغوص - الترفيهي خدمات الغوص

 

 

 

                                                                                                             ISO 13289:2011(E)  :رقم المرجع

             

 

 

 

   ©ISO 2011               نشرالو طبعال حقوق حمايةمستند يتمتع ب

 إلكترونية وسيلة بأي أو األشكال من شكل بأي استخدامه أو المنشور هذا من جزء أي نسخ يجوز محفوظة. ال الحقوق جميع

 بناًء على طلب يُرسل إلىاأليزو  من كتابي إذن دونب ،والميكروفيلم الفوتوغرافي التصوير ويتضمن ذلك ميكانيكية، أو

 ذلك. خالف على ينص لم ما مقدم الطلب، بلد فياأليزو من أعضاء  عضو إلى أو التالي العنوان

 والنشر في األيزو التأليف حقوق مكتب
 11جنيف  1111بوستل،  كيس 65
 41119471111ت: 

 41119471749فاكس: 
 copyright@iso.orgالبريد اإللكتروني: 
 www.iso.orgالموقع اإللكتروني: 
 تم النشر في سويسرا

mailto:copyright@iso.org
http://www.iso.org/


ii   © ISO 2011    -جميع الحقوق محفوظة 
 

 

 التمهيد

مواصفات والمعايير )مجلس أعضاء الوطنية لل للهيئات عالمي إتحاد للتوصيف( هىالمنظمة الدولية اإليزو )

عضو من  لكل األيزو(. تتولى اللجان التقنية في األيزو عادةً مسؤولية إعداد المواصفات الدولية. يحق

 الدولية الحكومية المنظمات وتشارك .اللجنة في يكون ممثالً  أن تقنية لجنة تشكلت له مهتم بموضوع المجلس

 الكهروتقنية الدولية اللجنة مع وثيق بشكل األيزو األيزو. تتعاون في العمل بالتنسيق مع الحكومية وغير

(IEC )الكهروتقنية المتعلقة بوضع المواصفات المسائل جميع في.  

ً  الدولية المواصفات صياغة تتم  اللجنة/  األيزو توجيهات في الجزء الثاني من الواردة للقواعد وفقا

  .الدولية الكهروتقنية

الدولية المعتمدة من  المعايير مسودات الدولية. يتم توزيع المواصفات إعداد هي التقنية جانلل الرئيسية المهمة

الحصول على  دولية كمواصفة لإلصدار بالمجلس للتصويت. يلزم أعضاء الهيئات على التقنية اللجان قبل

 األعضاء.  من أصوات األقل على %96 موافقة

ً  ثيقة قد تكونالو هذه عناصر بعض أن إلى االنتباه يرجى  تتحمل االختراع، وال براءات لحقوق موضوعا

 بعض أو كل هذه الحقوق.    تحديد مسؤولية األيزو

 الصلة.  ذات والخدمات للسياحة 113رقم  التقنية اللجنة قبل من 18137 األيزو إعداد تم

 

 

 

 المقدمة

 تتضمن ال .الغوص السطحي رحالت ءإلجرا الخدمية المتطلبات من األدنى الحد الدولية المواصفة هذه توفر

ً  تهدف بل السباحين للغوص السطحي، وتأهيل لتدريب مواصفة األشكال من شكل بأي هذه المتطلبات  عوضا

إلى تعريف المشارك برياضة الغوص السطحي الترفيهي من خالل نشاط اختباري خاضع  ذلك عن

 لإلشراف، وتشجيعه على المزيد من التدريب. 

 لذلك فإن المعرفة اختبارية، وإنما هى بطبيعتها للتأهيل، ليست الغوص السطحي أن رحلة قيقةوبناًء على ح 

الختبار  ضروري فقط هو ما المشتركين ضرورية، ومن ثم يتعلم غير الغوص السطحي المتعمقة لمهارات

  .المباشر اإلشراف الغوص السطحي تحت تجربة
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 ISO 13289:2011 (E)                  المواصفة الدولية 

 

 السطحي متطلبات رحالت الغوص -خدمات الغوص الترفيهي 

 

 الهدف المجال  -١

 الغوص رحالت من مقدمي خدمات استيفاؤها المتطلبات الالزم من األدنى الحد الدولية المواصفة هذه تحدد

 . الترفيهي السطحي

 األنشطة على المفتوحة، وهى ال تسري اهالمي نطاق في التي تتم على األنشطة الدولية المواصفة هذه تسري

  .أحواض السباحة المثال: سبيل على ،فقط  المحصورة المياه نطاق بالكامل في تتم التي

ً  الدولية المواصفة هذه تحدد  المتطلبات إلى باإلضافة الخدمة، تقديم بموجبها يتم التي الخاصة الشروط أيضا

  .30842 األيزو رقم مواصفة في دةالمحد الترفيهي الغوص خدمة لتوفير العامة

 

 المعيارية المراجع -2

الوثيقة. في حالة اإلشارة إلى تاريخ المرجعية ال تسري إال  هذه لتطبيق ضرورية التالية المرجعية الوثائق

إليها  الُمشار الوثيقة الطبعة المذكورة، وفي حالة عدم اإلشارة إلى تاريخ المرجعية تسري الطبعة األخيرة من

 . (تعديالت أي شاملة)

 متطلبات تدريب مرشدي الغوص السطحي الترفيهي. –الترفيهي  الغوص خدمات ،02934األيزو  -

غواصي  لتدريب السالمة الحد األدني من متطلبات –الترفيهي  الغوص ، خدمات2-30840األيزو  -

 قائد الغوص. –الجزء الثالث: المستوى الثالث  –ت الغوص الترفيهي رحال

مدربي  لتدريب السالمة الحد األدني من متطلبات -الترفيهي  الغوص ، خدمات0-30843األيزو  -

 المستوى األول. –الجزء األول  –حالت الغوص الترفيهي ر

مدربي  لتدريب السالمة الحد األدني من متطلبات -الترفيهي  الغوص ، خدمات3-30843األيزو  -

 الثاني. المستوى –الجزء الثاني  –رحالت الغوص الترفيهي 

 .الغوص الترفيهي قدمي خدمة رحالت متطلبات م –الترفيهي  الغوص ، خدمات30842األيزو  -

 

 والتعاريف المصطلحات -3

 التالية:  والتعريفات في حدود غرض هذه الوثيقة تسري المصطلحات
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 الغوص السطحي 3-1

الماء، وزعانف، حيث يبقى  وأنبوب للتنفس تحت قناع، عادةً فيه السباحة، يُستخدم هو نشاط من أنشطة

سطحي بالسباحة على سطح الماء، أو يغوص غوصاً لحظياً تحت السطح مع حبس  طفوالمشترك في وضع 

ً للظروف  البيئية التنفس، وقد تُستخدم فيه األدوات الداعمة المساعدة على الطفو على السطح، وذلك وفقا

 المشتركين.  وقدرات

 الخدمة مقدم 3-2

 الكيان. هذا عن نيابة يتصرف فرد أي ذلك في بما ،السطحي الغوص رحالت قدمي الذي الكيانهو 

 منظمة.  أو فرداً  الكيان يكون أن يمكن: مالحظة

 السطحي الغوص مرشد 3-3

ً  هو فرد مؤهل  .3-38043أو رقم  0-38043، 2-38040، 02934األيزو رقم  لمواصفات وفقا

 المشترك 3-4

 المفتوحة. المياه في السطحي وصالغ رحلة في يشترك الذي الشخص

 الدعممحطة  3-5

 الطوارئ. معدات أو/  و الدعمالمكان الذي يتواجد فيه 

 عائمة. منصة قارب، الشاطئ، على مثال: سيارة

 المحصورة هالميا 3-6

الرؤية ب يتعلق فيما مماثلة ظروف يوفر ،اهمسطح من المي أو للنشاط مناسب بعمق يتميز سباحة حوض

 . الوصول مداخلو ،المياه حركةو ،عمقوال

 المياه المفتوحة 3-7

المماثلة لتلك المتوافرة فى مسطحات المياه  ظروفال توفر السباحة، حوض من بكثير أكبر المياه من مساحة

  الطبيعية

 المباشر اإلشراف 3-8

 في يتواجد الذي السطحي الغوص مشرف قبل من سباحي الغوص السطحي من مجموعة على اإلشراف

 سباحي الغوص السطحي.إلنقاذ  السريع بالتدخل يسمح له موقع

 السطحي معدات الغوص 3-9

اثقال سريعة  نظام)إذا لزم األمر(،  الطفو على الماءأداة و، التنفسأنبوب والقناع، والزعانف، تتكون من 

 )إذا لزم األمر(. الحماية الحرارية)إذا لزم األمر(، وبدلة ا التحرر

  المساعدة على الطفو على الماء. دواتاأل من أمثلة تعتبر السطحي غوصال سترة :مالحظة
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 لمشاركةا شروط -4

 القصر 4-1

  .قاصر اشتراك في حالة القانوني الوصي أو الوالدين موافقة على الحصول توثيق ضمان الخدمة ومقدم على

 

 البدنية واللياقة الصحة متطلبات 4-2

 الغوص بأنشطة المرتبطة البدنية واللياقة الصحية عتباراتباال المشتركين تعريف الخدمة مقدمو على

 القلب بأمراض المرتبطة تلك ذلك في بما الخطر، الخصوص بعوامل وجه على إعالمهمو ،السطحي

 المخاطر إلى نتباهاال توجيه، كما عليهم للوعي سريع فقدان إلى تؤدي قد التي الحاالتو ،الرئوية واألمراض

  .البدني النشاط أثناء اللياقة مستوى نخفاضا أو لسنبكبر ا المرتبطة

 

  :يلي ما تتضمن التوعية بأهميةالمخاطر  هذه تفادىبشأن للمشتركين  المقدمة المشورة

  غير مالئمة صحية ظروف بأي الخدمة مقدم ( إخطار أ

 . الطفو على الماء أدوات ستخدامب( ا

 الئق صحيات( الغوص مع رفيق 

 السطحي. الغوص لمشرف المجاورة المنطقة طمحيفي  ث( البقاء

 الشعور بالتعب، أو البرد، أو اإلجهاد الشديد.  قبل أو وقف النشاط ج( إنهاء

 

 بلغتهم. للمشتركين  مستند، وتقديمه شكل في التوعية هذه بإدراج (: يُنصح0مالحظة )

 لهذا المستند في المرفق أ. تم إرفاق نموذج 

 الخدمة.  مقدم تقديرحسب  أو ،الشك حالة المناسبة في الطبية الجهات إلى المشتركين تحويل يجب

 

 المرفق ب. ب( تم إرفاق مثال للفحص الطبي 3مالحظة )

 

 تمهيدية معلومات -5

 لمواصفة، وذلك وفقاً السطحي رحلة الغوصبداية قبل  للمشتركينتوفير معلومات كافية  الخدمة مقدم على

 . 30842األيزو رقم 

ً  السطحي الغوص رحلة إتمام نأ المشتركين بالغإ يجب كما  للغوص يؤهلهم ال الدولية المواصفة هلهذ وفقا

  .إشراف دون السطحي

 

 للمشتركينتوجيهات  -6

 توجيهات عامة 6-1
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 على السالمة عتباراتاو ومسار الرحلة، بالمعدات، الخاصة بالمعلومات المشتركينتزويد  الخدمة مقدم على

 . 6-0، 6-2، 6-3البنود  في المحدد النحو

 

 المعدات: 6-2

ختيار المقاس ا مثل) ختيارال األساسية على قدر كاف من المعرفة المشتركين أن التأكد الخدمة مقدم على

  :التالية المعدات تعقيم قتضاءعند االو واستخدام، ،(المناسب

 أ( الزعانف،

 ب( القناع،

 ت( أنبوب التنفس تحت الماء،

 ،ى السطحأداة الطفو علث( 

 )إذا لزم األمر(، اثقال سريعة التحرر نظامج( 

 )إذا لزم األمر(.الحماية الحراريةبدلة ح( 

 الرحلة تعليمات 6-3

وبيئة  السطحيبالغوص  األساسية على قدر كاف من المعرفة المشتركين أنمن  الخدمة التأكد مقدم على

 الغوص، على النحو التالي:

تنظيف أنبوب التنفس تحت ، األذن والقناعب معادلة الضغط ال: سبيل المث)على  السطحي أساليب الغوص -

 الماء(.

 الطوارئ. الظروف العادية وفي  والتواصل شارات اليدإ -

 نظام رفيق الغوص. -

 بيئية. عتباراتالوا االهتمامنقاط  -

 البحرية.  الحياةب ازعاج تجنب وأساليب سلوك -

 اعتبارات السالمة 6-4

 التالية المخاطر من أي من مستوى الضرر تقليل كيفية حول للمشتركين المشورة تقديم خدمةال مقدم على

  :الصلة ذات

 .حروق الشمس -

 الشمس. الحراري/ ضربة اإلنهاك -

 الجسم. انخفاض حرارة  -

 .(الرفاصاتصطدام، : االمثلالسطح. ) على حركةالب المرتبطة المخاطر -

 .المائية الضارة ياءاالح -

 .الدعممحطة السطحي أو لبعد عن مرشد الغوص ا -
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 الرحلة. بعد الخطأ القارب على الصعود -

 اإلجهاد. -

 : فقدان الوعي في المياه الضحلة، فرط التنفس(.مثلالتنفس ) كتممخاطر  -

 .المائية التيارات -

 حركة األمواج. -

 األنشطة المائيةالالزم استيفاؤها في متطلبات ال -7

ً  بالرحلة القيام أثناء المشتركين على آلمنا اإلشراف 7-1  .مشرف الغوص السطحي هو مسؤولية فعليا

 المشرف عليهم المشتركين عدد تقليل الخدمة مقدم يتعين على غير مثالية البيئية عندما تكون الظروف 7-2

  .للمياه كبيرة حركة في حالة وجود مثالً  ،السطحي كل مرشد للغوص قبل  من

ً  الخدمة مقدم يستخدم قد  دعمال ومحطات ،التيار الخطوط مثل السالمة، لتحسين إضافية مساعدات أيضا

 .المنطقة حيز أدوات لتحديد أو/  و يةالسطح

 صحيح بشكل السطحيالغوص  بمعدات ومزودين مجهزين المشتركين أن من التأكد الخدمة مقدم على 7-3

  .9-2، وذلك وفقاً للبند المفتوحة ياهالم رحالت أثناء

 اإلشراف ستثناءابأخرى  أنشطة أي في المفتوحة المياه في رحلة أي أثناء الغوص مرشد يشارك ال 7-4

 . المشتركينعلى  المباشر

 ،مرشد من أكثر وجود حالة رحلة. فيال كل في السطحي للغوص األقل على واحد تواجد مرشد يجب 7-5

 ضمان عن الشاملة المسؤولية ويتحمل حلة،السطحي المسؤول في تلك الر غوصال رفمشهو  امأحده يكون

  .الدولية المواصفةه هذ متطلبات استيفاء

 

 اإلشراف إجراءات -8

 المجموعة تنظيم 8-1

 الغوص التي يرافقها مرشدي المشتركين تحديد مجموعة عند التالية العوامل مراعاة الخدمات مقدم على

 :السطحي

 .السطحي الغوص موقع ومكان ،طبيعة حجم، -

 .المشتركينعدد  -

 اللغوية. عتباراتواال التواصل -

 المهارة فيه. ومستوى السطحي لغوصفي ا المشتركين خبرة -

 وقدراتهم. للمشتركين البدنية اللياقة -

 .العاملين المساعدين، وتوفر مهارات -
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 اإلنقاذ(. ومعدات ،ةالخدم عائماتو الراديو، : أجهزةمثالً المعدات المتاحة ) -

 . الدعممحطة في  مستوى النظر للمشرف، أو إرتفاع الماء تحت : مدى الرؤيةمثالً اإلشراف،  فعالية -

مع رفيق  بالبقاء مشترككل  ينصح أن وعليه ،الرحلة إلجراء أزواج إلى المشتركين تقسيم الخدمة مقدم على

الغوص قوم بي انك إذالمتابعة رفيقه الماء  سطح فوق يظل أن حداهماأوعلى  الماء، فيالسطحي الغوص 

 تحت السطح. 

)غير مطبق بجمهورية مصر العربية طبقًاً لقرارات مجلس إدارة الغرفة و  الدعممحطة اإلشراف من  8-2

 القوانين المحلية(

جميع  من محطة الدعم قدرته على رصد مواقع إشرافه أثناء السطحي الغوص مشرف يضمن أن يجب

 الغوص في مشرف يكون أن يجب .األمر لزم إذا بسرعة إليهم الوصول يتمكن منأن و دائماً، المشتركين

  .الطوارئ حاالت في المشتركين حتياجاتال ستجابةواال الفور على المياه بدخول له  يسمح وضع

هو  الدعممحطة شرف غوص واحد اإلشراف عليهم من م يتولى أن يمكن الذين للمشتركين األقصى الحد

 على استعداد للغوص السطحي خرينآ توفر مشرفين إذا للمشتركين جمالياإل العدد زيادة يمكن .مشترك 34

في حالة  إال النسبة هذه تنطبق ال .مشترك 34 إلى 0نسبة  مع الحفاظ على الفور، على المياه دخولل

 غير مثالية.  الظروف كانت النسبة إذا تقلان  يجبو المثالية، الظروف

 في الماءاإلشراف  8-3

الماء، كما  في اإلشراف أثناء بسهولة عليهالمشتركين  تعرف السطحي ف الغوصمشر يضمن أن يجب

ً قريب يظل أن يجب  األقصى الحد .الطوارئ حالة في السريع بالتدخل يسمح له ي الذيكافال قدرالعلى  ا

 في إال النسبة هذه تنطبق مشترك. ال 03هو  بالماء يتولى مشرف غوص مرافقتهم أن يمكن الذين للمشتركين

 غير مثالية. الظروف كانت النسبة إذا تقل يجب انو المثالية، حالة الظروف

 

 المغادرة/  الوصول تسجيل إجراءات 8-4

يتأكد أن و ،السطحي لغوصل رحلة كل وبعد قبل عدد المشتركين السطحي مشرف الغوص يراجع أن يجب

  .و ان يتم تسجيل ذلك الدعم محطة إلى من عودتهم

 

 ت الطوارئإجراءات ومعدا -9

 

 المعدات 9-1

مشرف  نقلها إلى هناك بمعرفة أو الدعم محطة في التالية المعدات وجود من التأكد الخدمة مقدم على 9-0-0

  :السطحي الغوص
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 تسببها التي والجروح واللسعات، للدغات، المناسب العالج ذلك في حقيبة اإلسعافات األولية )بما -

 . (البحرية الكائنات

 عن تقل ال ولمدة النقي في الدقيقة من األكسجين لتر 01 عن قلت ال بقدرة للطوارئ أكسجين وحدة -

  .دقيقة 34

 . (الماء تحت إشارات جهاز أو بوق هوائي، أو ،صفارة أو إنذار، :مثالً )المشتركين  ستدعاءال وسيلة -

 الوقت. لقياس أخرى وسيلة أو ساعة -

 (. محمول هاتف أو تردد عال ذوسلكي جهاز إتصال ال :مثل)تصال لطلب المساعدة اوسيلة  -

 المحلية. الطبية الطوارئ التواصل بخدمات معلومات -

 

 والظروف نوع المشتركين، بناًء على تُعتبر أساسية وهى قد التالية، المعدات ستخدامبا يوصى 9-0-3

 : الطارئة المحلية الطبية الخدمات ومدى توفر البيئية،

 أو/  و السباحة والغوص السطحي حيز تحديد وسائل أو عالماأل ،يةرشاداإل العوامات ، العوامات -

 األخرى. لسفنل مسار الرحلة

 .المكبرةالمناظير -

 .(ضد وهج الشمس السطح من أفضل لرؤية)المستقطبة  الشمسية النظارات -

 أو الظل توفير مثالً  ذلك يشمل قد ،حسب ظروف المناخ ) احتياطات عالج االختالل الحرارية -

 .(البطانيات

 .جهاز إنعاش القلب اآللي (AEDاآللي ) الخارجي الرجفان مزيل -

 لشرب.امياه  -

 الماء.  من مستجيب غير مشترك خراجاحتياطات إل -

أو  GPS: نظام تحديد المواقع مثالً مفقود ) ألي مشترك التقريبي الموقع لتحديد المالحية المساعدات -

 (.العوامات اإلرشادية

 السطح. دعم سفينة -

 . بالقرب من مناطق ممارسة النشاط تشغيلها أثناء المرجح قواربالب اتالرفاصحماية  -

 (. مناسبة: علم ألفا، أو أضواء مثالً الماء ) في المشتركين بوجود األخرى للسفن تنبيهات -

 اإلجراءات 9-2

 يلي: ما تتضمن للطوارئ خطةأن يعد  الخدمة مقدم على

 المحلية. اذاإلنق أو/  و الطوارئ بخدمات تصالاال معلومات -

 مفقود. مشترك موقع تحديد إجراءات -

 المشتركين. جميع استدعاء جراءاتإ -

 المياه.  من وفاقدي الوعي الواعيين المصابين استعادة جراءاتإ -

 .الحوادث ال قدر الله ضحايا أقارب إلبالغ الزمة معلوماتحتياطات وإ -
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 المرفق أ

 )تثقيفي(

 الطبيةوالحالة المسؤولية نموذج إلقرار 

 الترفيهي السطحيالغوص  –بالمخاطر  الوعي بيان

 

   ،______________________________________________________________________ أقر أنا )االسم(  

ً  يكون أن يمكن السطحي الغوص إبالغي أن نه تمأب ً  نشاطا ً شاق جسديا  الصحة لمخاطر أتعرض وقد ،ا

  :يلي مما أي نم أعاني كنت إذا والسالمة

 البدني. المجهود بسبب سوءاً  تزداد أن يمكن صحية ظروف أ( أي

 الرئة(. شكاوى وبعض والربو، القلب، : أمراضمثالً )

 الوعي. فقدان إلى تؤدي أن يمكن صحية ظروف أي ب(

 مرض السكر( حاالت وبعض الصرع أشكال : بعضمثالً )

 المالحة. المياه رذاذ أو البارد الماء الحساسية ضد الناتج عن ج( الربو

ً  يكون أن يمكن السطحي الغوص أنب تم إبالغي ً  نشاطا  األشخاص وأن الهادئة، المياه في حتى اً،شاق جسديا

ً  األكبر  نتيجة سوءاً  تزداد التي الطبية الحاالت رتفاعإل متزايد لخطر معرضون وضعيفي اللياقة البدنية سنا

 أو الخدمة مقدم إبالغي بضرورة إخطاركما تم  .الدماغية كتةوالس القلب أمراض مثل البدني، المجهود

  .الطبية حالتي بشأن مخاوف أي لدي كان إذا السطحي الغوص مشرف

 يلي: ما بأهمية إبالغي وأيضاً تم

 معاكسة صحية ظروف أي عنالسطحي  الغوص مشرف أو الخدمة مقدم إخطار -

 .الطفو على الماءإرتداء أدوات  -

 ياالئق بدنيق الغوص مع رف -

 . السطحي الغوص لمشرف حيز مجاورفي  التواجد -

 الشعور بالتعب، أو البرد، أو اإلجهاد الشديد.  قبل أو وقف النشاط إنهاء -

 _____________________التاريخ  ___________________التوقيع 

  _____________________  في حالة القاصرين  أو الوصي ولى األمر توقيع

 :السطحي ممارسة الغوص يعتزمون الذين السن وكبار صحية ظروف من يعانون اآلتي للذينب صحينُ 

 المشرف. أقرب إلى منطقة في السطحي أ( الغوص

 استرخاء الشخص الذي يرتديها. تدعم طفو على الماء أداة ب( إرتداء

 .مع رفيق الثنائي ج( الغوص
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 المرفق ب

 )تثقيفي(

 

 بيالط الفحص بمعلومات نموذج

 

 الطبي  البياناستمارة 

 

 

 الترفيهي،  السطحي الغوص ممارسة أثناء المحتملة المخاطر ببعض االستمارة يتم إعالمكم بموجب هذه 

  .السطحي الغوص أنشطة أثناء منكم المطلوب والسلوك

 

الزمة الطبي ال التاريخ معلوماتخاص ب ........جزء   تضمنت التي ،الطبية ملئ هذه  االستمارة عليكم

 . السطحي في رحالت الغوص للمشاركة

 

 معلومات خاصة بالمشتركين:

خضوعكم  يجب كان إذا ما إعالمكم هو الطبية، الورقة التي تضم بعض المعلومات هذه من الغرض -

النقاط، فإن  هذه من أي منطبق عليكا الترفيهي أم ال. إذا الغوص السطحي في المشاركة قبل الطبي للفحص

  .الطبيب استشارة طلب معليك يجب أنه إنما يعنيو ،السطحي لممارسة الغوص ي عدم تأهلكمذلك ال يعن

  .نقطة كل أمام التوقيع طريق عن أدناه المقدمة المعلومات وفهم ة ءبقرا اإلقرار يرجى -

 لغوصا في المشاركة قبل الطبيب ، يرجى استشارةمعليك البنود هذه من أي نطبقا إذا أنه المالحظة برجاء -

 الشخصية.  مالترفيهي، وذلك لسالمتك السطحي

  

 التوقيع :في حالة طبيب استشارة معليك يجب

  شتباه في الحملالحمل، أو اال

  (النسل تحديد عقاقير ستثناءاب)نتظام تعاطي أدوية با

ً أي موينطبق عليك سنة، 01 يتخطى عمر   مما يلي: ا

ً  ن تكونأ-   مدخنا

  وى الكوليسترولتعاني من زيادة مستن أ-

 التوقيع :من وقت أي في م تعانونكنت إذا طبيبال استشارة معليك

  الرياضة ممارسة مع الصفير أو التنفس، مع الصفير أو الربو،

  الرئة أمراض نوع من أي

  (تهتك الرئة)الصدري  االسترواح

  الصدر جراحات سابقة في
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  ماكن المكشوفةالخالء/األ والخوفالخوف من األماكن المغلقة 

  لتجنبها أدوية تعاطي أو والتشنجات والنوبات، الصرع،

  (للوعي جزئي/  كامل فقدان)سوابق من فقدان الوعي أو اإلغماء 

  إنخفاض الضغط مرض أو الغوص سوابق من حوادث

  سابقة لمرض السكر

  الدم ضغط في للتحكم أدوية تعاطي أو الدم ضغط سوابق من ارتفاع

  القلب ق أي من أمراضسواب

  التوازن في مشاكل أو السمع وفقدان األذن، أمراض سوابق من

  سوابق من تجلط الدم

  النفسية األمراض

 تعرضت أو إن كنت قد لدي كان إذا السطحي الغوص على قادر غير أكون قد أنني أعلم أنا 

 :التالية األحوال من ألي الرحلة أثناء

 

 حمى الهوائية، الشعب التهاب مثل) التنفس في مشاكل أي أو األنفية، بالجيو التهاب البرد،

 (القش

 

   الحاد النصفي الصداع أو الصداع

  ماضية أسابيع 6 غضون في الجراحة إجراء أي نوع من

  اإلستجابة على القدرة على تؤثر التي األدوية أو أو المخدرات، الكحول، تأثير تحت

  أواإلسهال أوالتقيؤ، ثيان،أوالغ الحمى، أوالدوخة،

  )طقطقة األذن(  معادلةمشاكل 

  الحادة المعدة قرحة

  الحمل
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