
آسم و بیماريغواصی 
فراموش وقتچیهاست . چیزي که زیانگجانیهغواصی ورزشی زیبا و 

گذشت . ولی اگر شما دچار بیماري یراحتبهاز آن توانینمو شودینم
آسم  باشید  و با پزشک خود در خصوص غواصی کردن  مشورت کنید 

"نه "حتماً به شما خواهد گفت 

بدون تردید  است ولی واصی بسیار سنگین این کلمه براي عاشقان غ
است . براي یک غواصی خوب داشتن عملکرد صحیح و سالم دركقابل

يهاراهآن سیستم تنفس و نیترمهم، و اندام بدن بسیار مهم است 
نکته مهمیهوایی يهاراههوایی است که تحریک شدن و ملتهب شدن 

يهاراهاطراف است . در حمالت آسم که باعث سفت شدن عضالت 
شما شودیمکه باعث يانقطههوایی شده و انقباض جریان هوا به 

. شودیمخطر محسوب کینیانفس کشیده و یسختبه

مقدار دردادنتعدادي از عوامل در غواصی مانند قرار گرفتن در آب سرد و یا تنفس هواي خشک و یا عدم عملکرد صحیح رگالتور 
باعث تواندیممتري ایجاد شود 30وقتی یک حمله آسمی در عمق عث ایجاد حمله آسمی شود . باتواندیمهواي مناسب 

غواص و یا ایجاد استرس شدید در وي شود و ایمنی غواصی او را به خطر بیندازد . یزدگوحشت

گازهاي موجود در ریه باعث کندي در تخلیهتواندیمهوایی يهاراهپزشکان استدالل داشتند باریک شدن درگذشتههمچنین 
فرد غواص شود و با تغییر عمق و تغییر فشار و افزایش حجم گاز درون ریه باعث آسیب به ریه شوند . ولی در طول همایش 

آسم وجود ندارد .مبتالبهکامل رد شد و اعالم شد خطر آسیب به ریه در غواص طوربهاین نظریه 1995آسم در سال یالمللنیب

با داشتن آسم غواصی کرد ؟ جواب این است شاید توانیمباال آیا يهاگفتهحال با 
. بیماري آسم بر دو نوع شدید و خفیف اندداشتهو در این خصوص پیشرفت چشمگیري اندافتهیبهبودداروهاي کنترل آسم 

غواصی نمود . در آسم توانینم. آسم  شدید داراي عالئمی مشخص در طول روز است که با این شرایط شوندیميبندمیتقس
غواصی کنید دیتوانیمدر هنگام ورزش هاشششما با استفاده از دارو و کنترل وضعیت خود و همچنین کنترل عملکرد خفیف 

آسم است . براي اینکه بدانید آیا شما با داشتن بیماري آسم مبتالبهجمعیت غواصی %5حدود زندیمتخمین DANمرکز بیمه 
شما یک کهیهنگامراه هوایی را طی کنید . پزشک يهاچالشغواصی کنید باید به حضور یک پزشک رفته و آزمون دیتوانیم

تا مطمئن شود شما کنندیميریگاندازهشماراتنفسی مقدار جریان هوا دیرادارروي تردمیل دویدن بفعالیت شدید و پایدار مانند 
فس از هواي سرد و خشک که مانند هواي درون سیلندر غواصی است خود را با تندیتوانیمنیهمچنمشکلی ندارید . 

قرار دهید .موردسنجش

) Aminophylline( آمینوفیلینداروي خوراکی بنام مصرفی باید با پزشک متخصص مشورت کنید . یک يداروهادر مورد 
. این دارو باعث باز شدن عضالت اطراف شدیمده هوایی استفايهاراهقدیمی شده است و براي باز کردن اآلنوجود دارد که 

یی ریه براي فیلتر کردن و تواناشدیمهاآنگشادشدنبود و باعث رگذاریتأثریه نیز يهاانیشراما بر روي شدیمهوایی يهاراه
. دادیمو خطر ابتال به بیماري رفع فشار را افزایش دادیمرا کاهش هاحباب



آئروسلهوایی محافظت کند .يهاراهاز شش ساعت چهارتاتواندیم)Albuterol(ر مانند آلبوترول داروهاي جدیدت
بهاین دارو .شودمی) استفادهریههواییمجاريشدن(تنگبرونشیاز انقباضو جلوگیريدرمانبرايآلبوترولاستنشاقی

این دارو .شودمیشناختههمسالبوتامولعنوانتحتو داردمتفاوتیتجارياسامی. آلبوترولمعروف است برونشگشادکننده
. باشدیمر طوالنی اثيهاقرصحلول ، شربت ، قرص  و خوراکی مانند : ميهاشکلداراي 

سعید پروین گردآوري ، تألیف و ترجمه : 
www.IranMarina.comا المللی مارینمرکز غواصی بینپیوندها : 

.باشداي (درج منبع و نویسنده) آزاد میداري و رعایت اخالق حرفهشرط امانتمندان و هنرجویان غواصی بهاستفاده از مطالب این مقاله براي عالقهنامه : اجازه


