Co powiniene? wiedzie? o nurkowaniu po
zaka?eniu koronawirusem
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W odpowiedzi na pro?by cz?onków oraz ze wzgl?du na coraz lepsze zrozumienie wp?ywu Covid19 na nurków oraz wp?ywu ewolucji wariantów wirusa na osoby zaszczepione, zespó? medyczny
DAN Europe uaktualnia zalecenia dotycz?ce powrotu do nurkowania po Covid-19, które zosta?y
opublikowane w kwietniu 2021 roku.

W maju 2020 DAN Europe opublikowa? zalecenia dla nurków, którzy wracaj? do nurkowania po
przej?ciu zaka?enia wirusem SARS-COV2 lub Covid-19. Zalecenia te, zawarte w Formularzu
Health Declaration Form / Covid-19, bazuj? na poradach medycznych zebranych przez Undersea
and Hyperbaric Medical Society (UHMS) w USA, Belgian Society for Diving and Hyperbaric
Medicine (SBMHS-BVOOG) oraz European Committee for Hyperbaric Medicine and Underwater
and Baromedical Society (ECHM & EUBS). University of California w San Diego (UCSD) równie?
wyda? zalecenia medyczne dla nurków rekreacyjnych, komercyjnych i nurkuj?cych na potrzeby
nauki.
Obecnie nurkowanie, zw?aszcza lokalne nurkowanie (#DiveLocal), zaczyna by? mo?liwe w wielu
miejscach. Z tego powodu otrzymujemy pytania od nurków, którzy przeszli zaka?enie Covid-19,
czy mog? bezpiecznie powróci? do wody i jakie ?rodki ostro?no?ci musz? podj?? (o ile w ogóle
musz? je podejmowa?). Dlatego pomy?leli?my, ?e przydatne b?dzie ponowne zamieszczenie tych
zalece? medycznych. Dodatkowo zebrali?my praktyczne do?wiadczenia lekarzy z DAN Europe
, którzy leczyli lub udzielali porad zaka?onym nurkom.

Zalecenia medyczne dotycz?ce powrotu do nurkowania
Przewa?nie doradcy medyczni, o których mowa powy?ej omawiali ró?ne postacie wirusa i ryzyko
zaka?enia oraz niektóre znane czynniki ryzyka, które prawdopodobnie wp?ywaj? na intensywno??
choroby. Autorzy ostro?nie przyznali jednak, ?e w momencie przygotowywania zalece? dane
medyczne by?y bardzo ograniczone. W publikacjach klinicznych pokazano jednak przypadki
pacjentów, u których po zaka?eniu wirusem Covid-19 dosz?o do powa?nego uszkodzenia p?uc,
serca, centralnego o?rodkowego uk?adu nerwowego i nerek.
Poniewa? zauwa?ono utrzymuj?ce si? problemy z p?ucami i sercem, opracowano specjalne
zalecenia dla nurków. Tak samo jak w innych przypadkach wirusowego zapalenia p?uc nurkowie,
którzy zostali zaka?eni koronawirusem musz? przej?? rekonwalescencj? zanim wróc? do pe?nej
aktywno?ci fizycznej. Ten proces mo?e trwa? kilka tygodni lub miesi?cy, w zale?no?ci od
intensywno?ci objawów i symptomów.
Poni?ej podajemy wspólnie opracowane zalecenia dotycz?ce powrotu do nurkowania po
zaka?eniu Covid-19. Prosimy zauwa?y?, ?e wytyczne dla nurków, którzy otrzymali pozytywny
wynik testu na koronawirusa, ale nie mieli ?adnych objawów oraz dla tych, u których pojawi?y si?
objawy, ale nie musieli by? hospitalizowani zosta?y uaktualnione od momentu wprowadzenia
pierwszych zalece? wczesn? wiosn? 2020. Nale?y równie? pami?ta?, ?e wytyczne i zalecenia
mog? ró?ni? si? nieznacznie w zale?no?ci od kraju europejskiego. Zalecenia w danym pa?stwie
zosta?y stworzone, aby poradzi? sobie z nieznan? wówczas form? choroby kr??eniowo
–oddechowej i nie mo?na oczekiwa?, ?e b?d? dok?adnie takie same we wszystkich krajach i
kulturach. Wszystkie jednak zalecaj? nurkom ostro?no??.
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W odpowiedzi na pro?by cz?onków oraz ze wzgl?du na coraz lepsze zrozumienie wp?ywu Covid19 na nurków oraz wp?ywu ewolucji wariantów wirusa na osoby zaszczepione, zespó? medyczny
DAN Europe uaktualnia zalecenia dotycz?ce powrotu do nurkowania po Covid-19, które zosta?y
opublikowane w kwietniu 2021 roku.
Zalecenia:
Nurkowie, którzy uzyskali pozytywny wynik testu na Covid-19, ale przeszli zaka?enie
ca?kowicie bezobjawowo powinni odczeka? co najmniej 30 dni od pierwszego
negatywnego testu zanim zg?osz? si? badanie lekarskie okre?laj?ce, czy s? zdolni do
nurkowania (i zanim zaczn? nurkowa?).
Nurkowie, u których wyst?pi?y objawy Covid-19 powinni odczeka? co najmniej 30 dni od
pierwszego negatywnego testu oraz dodatkowe 30 dni bez symptomów i objawów (czyli w
sumie dwa miesi?ce) zanim zg?osz? si? na badanie lekarskie kwalifikuj?ce do nurkowania
przeprowadzone przez specjalist? medycyny nurkowej.
Nurkowie, którzy zostali przyj?ci do szpitala z p?ucnymi objawami i symptomami
Covid-19 powinni odczeka? co najmniej TRZY miesi?ce zanim zg?osz? si? na badanie
lekarskie kwalifikuj?ce do nurkowania przeprowadzone lub koordynowane przez specjalist?
medycyny nurkowej. Powinno ono obejmowa? pe?ne badanie czynno?ci p?uc (przynajmniej
FVC, FEV1, PEF25-50-75, RV i FEV1 / FVC), test wysi?kowy z obwodowym pomiarem
saturacji oraz tomografi? komputerow? p?uc w wysokiej rozdzielczo?ci, aby sprawdzi?, czy
p?uca wróci?y do normalnej wydolno?ci.
Nurkowie, którzy byli hospitalizowani z powodu problemów z sercem zwi?zanych z
COVID-19 powinni odczeka? co najmniej TRZY miesi?ce zanim zg?osz? si? na badanie
lekarskie kwalifikuj?ce do nurkowania przeprowadzone lub koordynowane przez specjalist?
medycyny nurkowej. Powinno ono obejmowa? badanie serca, w tym echokardiografi? i test
wysi?kowy (elektrokardiografia wysi?kowa), aby sprawdzi?, czy serce wróci?o do normalnej
wydolno?ci.
Wa?ne jest, aby wyniki bada? p?uc i serca zosta?y ocenione przez lekarza specjalist? od
medycyny nurkowej. Nale?y pami?ta?, ?e cz?onkowie DAN Europe w ramach swojego
cz?onkostwa maj? prawo do konsultacji medycznej ze specjalist? medycyny nurkowej, który
jest cz?onkiem sieci wsparcia DAN Europe.
Tutaj mo?esz pobra? ?atw? do zrozumienia tabel? tych zalece? opracowan? przez Swiss
Underwater and Hyperbaric Medical Society (SUHMS) i uaktualnion? 29.01.2021 roku. Prosimy
zauwa?y?, ?e zalecenia podane przez SUHMS s? nieco bardziej restrykcyjne.

Inne czynniki ryzyka, o których nale?y wiedzie?
U nurków, którzy przeszli zaka?enie koronawirusem mog? wyst?powa? dodatkowe, potencjalne
rodzaje ryzyka. Najlepszym sposobem, aby sprawdzi?, czy mo?esz by? w grupie wy?szego
ryzyka barotraumy p?uc, upo?ledzenia wymiany gazowej, problemów z sercem itp. jest
odpowiednie badanie lekarskie. Nurkowie, u których ryzyko mo?e by? wy?sze powinni wzi?? pod
uwag? nast?puj?ce kwestie zanim wróc? do aktywno?ci nurkowych po konsultacji z lekarzem
medycyny nurkowej.
Uraz ci?nieniowy (barotrauma) p?uc: Nale?y pami?ta?, ?e u nurków, u których wyst?pi?y
powa?ne objawy p?ucne mog?o doj?? do przed?u?aj?cego si? lub trwa?ego uszkodzenia p?uc,
nawet je?li wydaje si?, ?e p?uca wróci?y do (prawie) normalnego funkcjonowania. Uszkodzenie to
mo?e by? powodem wy?szego ryzyka barotraumy p?uc, nawet podczas nurkowa? bez szybkiego
lub niekontrolowanego wynurzenia (?ród?o: Belgian Society for Diving and Hyperbaric Medicine).
P?ucna posta? toksyczno?ci tlenowej: W tym momencie niewiele wiadomo na temat mo?liwej
zwi?kszonej wra?liwo?ci tkanek p?uc na toksyczny wp?yw tlenu. Dlatego powinni?my przyj??
ostro?ne podej?cie. Nale?y unika? nurkowa? technicznych, w których nurek przez d?u?szy czas
oddycha gazem hiperoksycznym o ci?nieniu parcjalnym tlenu PO2wynosz?cym 1,3 ATA lub
wi?cej, np. podczas nurkowania na rebreatherach. Zwyk?e „nurkowanie na nitroksie”, gdzie nurek
oddycha gazem o maksymalnym PO2 równym 1,4 ATA przez krótki czas na najwi?kszej
g??boko?ci nie powinno by? problemem (?ród?o: Belgian Society for Diving and Hyperbaric
Medicine).
Choroba dekompresyjna: Jeszcze mniej wiadomo na temat mo?liwego wp?ywu infekcji p?uc
spowodowanej koronawirusem na „filtr p?cherzyków” w p?ucach. Mo?e to oznacza?, ?e ryzyko
choroby dekompresyjnej znacznie wzrasta. Ostro?ne podej?cie sugeruje, aby nurek, u którego

wyst?pi?y p?ucne objawy Covid-19 ograniczy? swoje nurkowania na jaki? czas (lub na zawsze)
do takich, w których nie zbli?a si? do granicy limitów bezdekompresyjnych (NDL) wyliczanych
przez jego komputer (tak aby w ?adnym momencie nurkowania komputer nie pokazywa?
wymaganych przystanków dekompresyjnych). (?ród?o: Belgian Society for Diving and Hyperbaric
Medicine).

Zapobiegaj rozprzestrzenianiu si? koronawirusa w centrum nurkowym
Covid-19 prawdopodobnie pozostanie w naszej spo?eczno?ci, przez co nadal b?dzie istnia?o
ryzyko przeniesienia zaka?enia mi?dzy osobami stoj?cymi blisko siebie lub korzystaj?cymi z tego
samego sprz?tu. Ka?de centrum nurkowe lub grupa nurków musi przeprowadzi? analiz? ryzyka i
wprowadzi? ?rodki zapobiegaj?ce rozprzestrzenianiu si? wirusa bazuj?c na publicznych
zaleceniach. Nurkowie i centra nurkowe powinny ?ci?le przestrzega? zalece? dotycz?cych
dezynfekcji sprz?tu nurkowego wydanych przez federacje nurkowe oraz DAN Europe i Divers Alert
Network.
Ogólnie zaleca si?, aby:
Kontynuowa? zachowywania dystansowania spo?ecznego wymaganego przez lokalne
w?adze równie? w czasie aktywno?ci nurkowych (zw?aszcza na powierzchni wody przed i
po nurkowaniu), w tym mie? na twarzy mask? i utrzymywa? bezpieczny dystans od innych
osób.
Dezynfekowa? wypo?yczony i prywatny sprz?t nurkowy (w tym zestawy tlenowe) przy
u?yciu odpowiednich ?rodków odka?aj?cych, które dzia?aj? na wiele typów zarazków,
grzybów bakterii, zarodników i wirusów.
Unika? dzielenia si? powietrzem z jednego automatu oddechowego za wyj?tkiem
powa?nych sytuacji awaryjnych.
Zaplanowa? jakiekolwiek ?wiczenia „dzielenia si? powietrzem” w taki sposób, aby zapewni?
swoje w?asne bezpiecze?stwo.
Przestrzegaj?c powy?szych zalece? mo?emy zmniejszy? ryzyko przeniesienia infekcji i mie?
pewno??, ?e nurkowie, którzy przeszli zaka?enie koronawirusem mog? powróci? do aktywno?ci
nurkowych w najbardziej bezpieczny sposób.

