Nurkowanie i ryzyko sercowo-naczyniowe
Jak mo?esz oceni? swoje ryzyko sercowo-naczyniowe wed?ug skali ryzyka Framingham.
Oko?o 32% ?miertelnych wypadków nurkowych zosta?o zidentyfikowanych jako zdarzenie
kardiologiczne lub nag?e zatrzymanie kr??enia.
Wed?ug doktora Alfreda A. Bove, M.D., emerytowanego profesora medycyny w sekcji kardiologii
Szko?y Medycznej Uniwersytetu Temple w Filadelfii, USA, ryzyko zawa?u serca zale?y od wielu
czynników, które mog? przej?? niezauwa?one przez wiele lat. Te czynniki mog? nie wywo?ywa?
symptomów przez d?ugi czas, ale kumuluj? si? i w ko?cu prowadz? do zawa?u serca, który mo?e
mie? miejsce podczas nurkowania lub na l?dzie.
Czynniki, które zwi?kszaj? ryzyko tzw. ataku serca obejmuj?:
1. Podwy?szone ci?nienie krwi
2. Podwy?szony poziom cholesterolu
3. Palenie tytoniu
4. Cukrzyca
5. Wiek
6. P?e? (m??czy?ni s? bardziej zagro?eni od kobiet)
Skala ryzyka Framingham (kalkulatory mo?na znale?? w internecie - CVD1, CVD2) mo?e by?
u?yta do oceny swojego osobistego ryzyka zawa?u serca. Aby okre?li? swoj? warto?? ryzyka
b?dziesz potrzebowa? nast?puj?cych informacji: ci?nienie krwi, poziom cholesterolu, w tym
ca?kowity cholesterol, cholesterol LDL i HDL, czy palisz tyto?, czy jeste? chory na
cukrzyc?, twój wiek i p?e? (Rys. 1 i rys. 2).

Rys.1 (warto?ci w mmol/L)

Rys.2 (warto?ci w mg/dL)

Obliczenia podaj? ryzyko wyst?pienia w ci?gu 10 lat zawa?u serca (w procentach):
Je?li twój wynik wynosi poni?ej 10 %, jeste? w grupie niskiego ryzyka. Je?li jest to 10% lub
wi?cej, ale mniej ni? 20%, jeste? w grupie ?redniego ryzyka. Maj?c wynik powy?ej 20%,
jeste? w grupie wysokiego ryzyka.
Je?li twój wynik skali ryzyka Framingham jest wi?kszy ni? 10%, powiniene? podda? si?
badaniu medycznemu, aby upewni? si?, ?e mo?esz bezpiecznie nurkowa?.
Inne czynniki, które nie s? uwzgl?dnione w skali ryzyka Framingham, to:

wyst?pienie zawa?u serca w wieku poni?ej 50 lat u cz?onka najbli?szej rodziny,
s?aba kondycja fizyczna,
brak ?wicze?
oty?o??
Dla bezpiecze?stwa nurkowania powiniene? unika? oty?o?ci (a nawet nadwagi), ?wiczy? na tyle
intensywnie, by utrzyma? dobr? kondycj? fizyczn?, kontrolowa? swoje ci?nienie krwi i utrzymywa?
poziom cholesterolu w normie oraz kontrolowa? si? pod k?tem cukrzycy.

Twój styl ?ycia mo?e mie? znaczenie. Zacznij jak najwcze?niej obni?a? ryzyko
zawa?u serca!

