Nurkowanie pod wp?ywem
Dr Marshall omawia objawy i konsekwencje nurkowania b?d?c pod wp?ywem alkoholu lub
narkotyków.
Nurkowanie rekreacyjne sprawia wiele rado?ci i tak w?a?nie ma by?. Tym niemniej jest granica
pomi?dzy poszukiwaniem zabawy a hedonizmem i bez podstawowego poczucia
odpowiedzialno?ci i ?wiadomo?ci ryzyka, uprawianie nurkowanie mo?e zmieni? si? w kultur?
poszukiwaczy przyjemno?ci i zaspokajania swoich pragnie?.
Nurkowanie, tak jak prowadzenie samochodu, wymaga ca?y czas sprawnego umys?u i zdolno?ci
technicznych. Z tego samego powodu nurkowanie pod wp?ywem alkoholu lub innych substancji
toksycznych jest zdecydowanie niem?dre – zarówno dla samego nurka jak i dla ich partnerów
nurkowych. Poni?ej jest przegl?d faktów zwi?zanych z nurkowaniem pod wp?ywem produktów
fermentacji i innych substancji toksycznych.

ALKOHOL
Powszechnie wiadomo, ze alkohol upo?ledza zdolno?? do wykonywania zada? umys?owych.
Czas reakcji, zdolno?? obserwacji, koncentracja, wykonywanie wielu zada? na raz, zdolno??
oceny i funkcje psychomotoryczne s? ograniczone na skutek spo?ywania alkoholu.
Nikt nie spodziewa si?, ?e którykolwiek wyszkolony nurek b?dzie ?wiadomie nurkowa?, b?d?c
pijanym. Ale nurkowanie nast?pnego dnia rano, gdy wieczorem pi?o si? alkohol mo?e oznacza?,
?e nurek wci?? jest pod wp?ywem znacz?cego st??enia alkoholu we krwi. W?troba ma
ograniczon? i indywidualn? zdolno?? metabolizowania alkoholu. Zatem, gdy nurek mo?e nie
wiedzie?, ?e jego zdolno?ci s? upo?ledzone, rzeczywisto?? mo?e by? inna.
Badania przeprowadzone na nurkach rekreacyjnych wykonuj?cych p?ytkie nurkowania wykaza?y
stosunkowo wi?ksze upo?ledzenie zdolno?ci nurkowych ze st??eniem alkoholu we krwi powy?ej
0,04% [1]. To upo?ledzenie zosta?o uwiecznione na ta?mie wideo i zosta?o potwierdzone przez
standardowe „suche” testy trze?wo?ci. Nie jest to niespodziewane, bior?c pod uwag? ?e
upo?ledzenie funkcji poznawczych, w tym funkcji zwi?zanych z utrzymaniem uwagi i koncentracji,
mo?e by? skutecznie mierzone gdy poziom alkoholu we krwi wynosi 0,02% lub wi?cej [2]. By?
mo?e bardziej istotne jest to, ?e nurkowie poddani temu badaniu nie mieli poj?cia jak bardzo ich
funkcje by?y upo?ledzone, ani nie zdawali sobie sprawy z ryzyka urazu jakie istnieje podczas
nurkowania pod wp?ywem alkoholu.
Przegl?d ponad 150 bada? nad wp?ywem alkoholu na zdolno?ci poznawcze pozwoli? znale??
szereg obserwacji, które maja bezpo?rednie prze?o?enie na nurków [3].
Obejmuj? one:
Spo?ycie nawet ma?ych ilo?ci alkoholu ogranicza zdolno?ci – te efekty s? widoczne nawet
po jednym drinku.
Oczyszczanie organizmu z alkoholu z przewidywaln? pr?dko?ci? 0,015% na godzin?, nie

oznacza równie szybkiej poprawy funkcji poznawczych.
Wyd?u?ony czas reakcji i os?abiona koordynacja s? zgodne z krzyw? przyj?ta
dawka/reakcja. Zasadniczo chodzi o to, ?e im wi?cej alkoholu zostanie spo?yte, tym bardziej
s? upo?ledzone te funkcje.
Osoby, które pi?y alkohol niedoceniaj? jego wp?ywu na ich zachowanie.
Alkohol wp?ywa na zadania wymagaj?cych podzielno?ci uwagi (jak nurkowanie) w znacznie
wi?kszym stopniu, ni? na zadania gdzie trzeba skoncentrowa? si? na jednej rzeczy.
Oprócz upo?ledzenia funkcji neuropoznawczych, nadmiar alkoholu wywo?uje szereg
fizjologicznych zmian, które mog? narazi? nurka na niebezpiecze?stwo. Ostre zatrucie alkoholem
mo?e wywo?a? zaburzenia rytmu serca i ograniczy? zdolno?? serca do pompowania krwi. Oba te
czynniki s? powa?n? kwesti? nawet bez dodatkowych problemów, zwi?zanych z wykonywaniem
wysi?ku pod wod?. Alkohol mo?e równie? zwi?kszy? ryzyko wypadków nurkowych. Odwodnienie,
typowa konsekwencja nadu?ywania alkoholu jest znanym czynnikiem ryzyka choroby
dekompresyjnej (ang. decompression sickness, DCS). Alkohol przyspiesza utrat? ciep?a poprzez
rozszerzenie naczy? krwiono?nych, co mo?e doprowadzi? nurka do hipotermii.
Nurkowie cierpi?cy z powodu nadu?ywania alkoholu s? równie? bardziej nara?eni na nudno?ci i
wymioty podczas nurkowania. To nie tylko zrujnuje im przyjemno?? z nurkowania, ale równie?
prowadzi do odwodnienia, zak?ócenia zdolno?ci zachowania uwagi i zwi?ksza ryzyko nag?ego
niekontrolowanego wynurzenia – to wszystko to znane czynniki ryzyka wyst?pienia wypadków
nurkowych.
No i w ko?cu, tak samo jak i narkotyki opisane dalej w tym artykule, alkohol mo?e utrudni?
zdiagnozowanie medycznego problemu, jaki mo?e wynikn?? podczas nurkowania. Pod wod?
usypiaj?cy wp?yw ostrego zatrucia alkoholem jest nie do odró?nienia od objawów narkozy
azotowej. Tym niemniej, po wynurzeniu typowe objawy zatrucia alkoholem, takie jak brak
koordynacji, senno??, nudno?ci i ból g?owy mog? albo udawa? albo maskowa? objawy DCS a
przez to opó?ni? zdiagnozowanie i wdro?enie leczenia lub te? mog? skutkowa? niepotrzebn?
interwencj? medyczn?.

NARKOTYKI MI?KKIE I TWARDE
Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez Centrum Badawcze Chorób Nurkowych (ang. the
Diving Diseases Research Centre, znany teraz jako DDRC Healthcare), 22% nurków przyzna?o
si? do za?ywania jednego lub wi?cej nielegalnych narkotyków od kiedy zacz?li nauk? nurkowania
i 21% tych nurków przyzna?o si? do za?ywania twardych narkotyków, na przyk?ad kokainy, lub
mi?kkich, na przyk?ad konopi indyjskich, na pi?? minut do sze?ciu godzin przed nurkowaniem [4].
Kokaina jest stymulantem, którego efekty s? widoczne w ci?gu pi?ciu minut od za?ycia i
generalnie utrzymuj? si? od godziny do dwóch godzin, chocia? efekty w ko?cowej fazie mog?
utrzymywa? si? przez kilka dni od za?ycia [4]. Mówi?c prosto, ostre efekty kokainy mog? by?
szkodliwe dla nurka na dwa sposoby. Po pierwsze, wp?ywa na o?rodkowy uk?ad nerwowy,
poprawiaj?c samopoczucie, upo?ledzaj? zdolno?? oceny i zwi?kszaj?c prawdopodobie?stwo
podj?cia zachowa? niebezpiecznych. Jak to zosta?o omówione wcze?niej, te efekty s?
niekompatybilne z bezpiecznym nurkowaniem.
Po drugie, stymulacja uk?adu kr??eniowo-naczyniowego zwi?ksza rytm serca, ci?nienie krwi i
wyst?powanie nienormalnych rytmów serca. W sytuacji zwi?kszonego wysi?ku, te efekty s?
udowodnionymi czynnikami ryzyka nag?ego zatrzymania kr??enia.

Konopie indyjskie wydaj? si? by? ulubionym narkotykiem nurków [4]. Behawioralne i fizjologiczne
efekty konopi pojawiaj? si? w ci?gu 10 minut od za?ycia i, co wa?ne dla nurków, trwaj? do trzech a
nawet pi?ciu godzin [4]. Te efekty mog? znacz?co zwi?kszy? ryzyko wypadków nurkowych. Tak
jak alkohol, konopie wywo?uj? zmian? percepcji, polu?nienie zahamowa?, upo?ledzenie zdolno?ci
oceny i powoduj? zmiany nastroju, które mog? by? wzmocnione przez wp?yw narkozy azotowej.
Konopie równie? powoduj? rozszerzenie naczy? krwiono?nych, zwi?kszaj?c ryzyko hipotermii i
pogarszaj? koordynacj? funkcji motorycznych, upo?ledzaj?c zdolno?? do wykonywania zada?
technicznych. Palenie konopi lub tytoniu podnosi poziom tlenku w?gla wi???cego si? z
hemoglobin? we krwi i ograniczaj?c zdolno?? organizmu do przenoszenia tlenu nawet o 10% [5].
To mo?e z kolei ograniczy? zdolno?? nurka do wysi?ku i jego fizycznej zdolno?ci do reakcji na
zagro?enie.
Oprócz tych ostrych efektów konopi, d?ugoterminowa ekspozycja mo?e równie? powodowa?
problemy dla nurka. Tak jak palenie papierosów, d?ugotrwa?e wystawienie na konopie mo?e
powodowa? problemy z uk?adem oddechowym jak przewlek?e zapalenie oskrzeli lub zatok, co
zwi?ksza ryzyko barotraumy i stanowi potencjalnie ?miertelne zagro?enie.
Warto pami?ta?, ?e posiadanie narkotyków jest nielegalne. Oprócz oczywistego zagro?enia
spraw? karn?, nurek musi wzi?? pod uwag? jak ubezpieczenie spo?eczne mo?e zareagowa? je?li
takie substancje b?d? mia?y zwi?zek z wypadkiem nurkowym. Mo?e si? zdarzy?, ?e w takim
przypadku op?aty za leczenie lub terapi? hiperbaryczn? mog? nie zosta? pokryte z ubezpieczenia.
Zatem, mimo, ?e ta rada mo?e wydawa? si? konserwatywna lub nawet pruderyjna i nie
przystawa? z kultur? poszukiwania przyjemno?ci, nurkowie powinni trzyma? si? z dala od
narkotyków i raczej unika? lub minimalizowa? spo?ywanie alkoholu podczas wypraw nurkowych.
W przeciwnym razie nara?? siebie i swojego partnera nurkowego na znacz?ce ryzyko.
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