Kuopion Urheilusukeltajat ry

HENKILÖTIEDOT LAITESUKELLUSKOKEILUA VARTEN
YHTEYSTIEDOT:

Nimi:
Syntymäaika*:
Sähköposti:

* Alaikäraja 12 vuotta

SELVITYS TERVEYDENTILASTA:
Vastaa KYLLÄ tai EI (rasti ruutuun)

Kyllä

Ei

Saatatko olla raskaana?
Käytätkö säännöllisesti reseptilääkkeitä tai muita lääkkeitä
(poikkeuksena ehkäisy)?
Huomattava ylipaino (painoindeksi BMI(kg/m2)>30)?
Yli 45-vuotias ja yksi tai useampi seuraavista koskee sinua?
* Poltat piippua, sikareita tai savukkeita
* Sinulla on korkea kolesterolitaso
Astma, hengenahdistus/hengitysvaikeus tai vinkuva hengitys fyysisen
rasituksen aikana?
Minkäänlaista keuhkosairautta, ilmarinta (pneumothorax) tai rintakehään
kohdistuva leikkaus?
Ahtaan tai avoimen paikan kammo taikka paniikkihäiriö?
Epilepsia, kouristuskohtauksia, suonenvetoa tai käytät lääkkeitä
välttääksesi niitä?
Aikaisempia tajunnanhäiriöitä (kokonaan tai osittain menettänyt
tajunnan)?
Sukellusonnettomuus tai sukeltajantauti?
Sokeritauti (diabetes)?
Korkea verenpaine tai verenpainelääkitys?
Mikä tahansa sydänsairaus tai rytmihäiriö?
Korvasairauksia, kuulonalenema tai tasapainovaikeuksia?
Veren hyytymisen häiriöitä (veritulppa tai vuototaipumus)?
Psyykkisiä sairauksia?

Jos vastasit KYLLÄ, niin sinun on otettava yhteyttä sukelluslääkärintarkastuksia tekevään
lääkäriin ja yhdessä hänen kanssaan on selvitettävä sukelluskelpoisuutesi ennen
sukellustoimintaan osallistumista.
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Kuopion Urheilusukeltajat ry

MINUN EI TULE SUKELTAA, JOS MINULLA ON TAI MINULLE KEHITTYY MITÄ
TAHANSA SEURAAVISTA TILOISTA:
Vastaa KYLLÄ jos ymmärrät tai EI jos et ymmärrä (rasti ruutuun)
Kyllä

Ei

Flunssa, poskiontelotulehdus, tai mitään hengitysvaikeuksia (esim.
keuhkoputkentulehdus, heinänuha)
Akuutti migreeni tai päänsärky
Tehty mitä tahansa kirurgiaa viimeisen 6 viikon aikana
Elimistössäni toimintakykyyni haitallisesti vaikuttavia aineita kuten lääkkeitä,
huumausaineita tai alkoholia (myös krapula)
Kuumetta, huimausta, pahoinvointia, oksentelua tai ripulia
Korvien paineentasausongelmia
Vatsahaava
Raskaus

OSALLISTUJAN ALLEKIRJOITUS JA HUOLTAJAN SUOSTUMUS (ALLE 18 V)
Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista (A tai B):
A. Parhaan tietoni mukaan terveyteni on hyvä eikä mikään yllämainituista terveydellisistä
riskitekijöistä koske minua.
B. Olen selvittänyt mahdolliset riskitekijät lääkärin kanssa. Minut on todettu
sukelluskelpoiseksi ja olen esittänyt lääkärintarkastuslausunnon tai kortin.

Paikka ja aika:
Allekirjoitus:
C. Laitesukelluskokeilu toimii hyvänä pohjana laitesukelluksen peruskurssille. Tämän
kokeilun maksu hyvitetään kurssimaksussa (voimassa 6 kk). Haluan, että minua
informoidaan sähköpostitse seuraavista peruskursseista.
D. Suostun, että alaikäinen lapseni voi osallistua laitesukelluskokeiluun.

Paikka ja aika:
Huoltajan allekirjoitus:
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