
PADI Discover Scuba® Diving —  
deltagarens intyg

Läs följande paragrafer noggrant.  

Intyget, som innefattar ett medicinskt frågeformulär, en ansvarsfriskrivning och ett riskavtal, 
en oberoendeupplysning och bekräftelse samt Discover Scuba Divings kunskaps- och 
säkerhetskontroll, informerar dig om vissa av de risker som dykning innefattar, samt om det 
förfaringssätt som krävs av dig under programmet PADI Discover Scuba Diving. Om du är 
minderårig måste en förälder eller vårdnadshavare läsa denna handbok och skriva under på 
baksidan.

Du måste också lära dig viktiga säkerhetsregler angående andning och tryckutjämning när du 
dyker med din PADI Professional. Att dyka och använda dykutrustning utan övervakning eller 
ordentliga instruktioner kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall. Du måste lära dig att 
använda utrustningen under direkt övervakning av en kvalificerad instruktör. 

PADI:s medicinska frågeformulär 
Dykning är en spännande och krävande aktivitet.  För att dyka kan du inte vara för överviktig eller otränad. 
Dykning kan vara ansträngande under vissa förhållanden. Du måste ha friska och väl fungerande andnings- 
och cirkulationssystem. Alla kroppens luftutrymmen måste vara normala och friska. En person som har 
problem med hjärtat, har en förkylning eller nästäppa, epilepsi, astma, en allvarlig sjukdom eller som har 
druckit alkohol eller tagit droger bör inte dyka. Om du tar medicin bör du fråga din doktor innan du deltar i 
detta program.  

Anledningen till att fylla i detta medicinska frågeformulär är för att ta reda på om du bör undersökas av en 
läkare innan du deltar i sportdykning. Om du svarar ja på någon av frågorna betyder inte nödvändigtvis att 
du inte får börja dyka. Ett ja betyder att det kan finnas något med din hälsa som kan riskera din säkerhet 
när du dyker, därför måste du först fråga din läkare om råd.

Vänligen svara på följande frågor angående din sjukdomshistoria med ett JA eller ett NEJ. Om du inte 
är säker, svara JA. Om du svarat ja på någon av ovanstående frågor måste vi rekommendera dig att 
uppsöka en läkare och att fråga om råd innan du börjar dyka. Din PADI Professional kommer att ge dig 
ett läkarutlåtande (PADI Medical Statement) samt riktlinjer för rekreationsdykares läkarkontroll (Guidelines for 
Recreational Scuba Diver’s Physical Examination) som du kan ta med till en läkare.
_____ Har du en öroninfektion?
_____ Har du en sjukdomshistoria av öroninfektioner, nedsatt hörsel eller problem med balansen?
_____ Har du opererat öron eller bihålor?
_____ Är du förkyld, har du nästäppa, bihåleinflammation eller bronkit? 
_____  Har du, eller har du tidigare haft, andningsproblem, allvarlig hösnuva, allvarliga allergier eller lungsjukdomar?
_____ Har du haft lungkollaps (pneumothorax) eller kirurgiska ingrepp på bröstkorgen?
_____ Har du kronisk astma, emfysem eller tuberkulos?
_____  Tar du för tillfället någon medicin som varnar för att den kan medföra tillfällig fysisk eller mental funktionsnedsättning?
_____ Har du några beteende-, hälso-, psykiska problem eller någon nervsjukdom?
_____ Är du eller kan du vara gravid?
_____ Har du någonsin gjort en kolostomi?
_____ Har du, eller har du haft, hjärtproblem, hjärtattacker, hjärt- eller kärlkirurgi?
_____  Har du, eller har du haft, högt blodtryck eller kärlkramp, eller tar du medicin för att kontrollera blodtrycket?
_____ Är du över 45 år gammal och har hjärtattacker eller stroke inom familjen?
_____ Har du, eller har du haft, blödningsrubbningar eller andra blodrelaterade sjukdomar?
_____ Har du någon typ av diabetes?
_____  Har du, eller har du haft, någon typ av blackouter, svimningar, krampanfall eller epilepsi eller tar du någon medicin för 

att motverka detta?
_____ Har du, eller har du haft, rygg-, arm- eller benproblem till följd av en skada, ett benbrott eller kirurgi?
_____  Är du, eller har du varit, rädd för slutna utrymmen (klaustrofobi, cellskräck) eller öppna platser (agorafobi, torgskräck) 

eller får du panikattacker? 



Godkännande av risk
Jag förstår och accepterar att varken Instruktören som genomför denna kurs, ______________________, 
eller anläggningen där denna kurs genomförs, ___________________________, eller PADI EMEA 
Ltd eller PADI Americas, Inc., eller deras dotterbolag eller dotterbolags bolag, eller någon av deras 
respektive anställda, tjänstemän eller övrig personal äger något ansvar för eventuellt dödsfall, skada 
eller annan förlust som drabbar mig i den mån det beror på mitt eget handlande eller uppstår på grund 
av min egen oaktsamhet.

Såvida ingen särskild oaktsamhet eller annat avvikande från skyldigheten som Instruktör sker, av 
Instruktören som genomför denna kurs, ______________________________, Dykcentret genom vilken 
denna kurs genomförs, _________________________________, PADI EMEA Ltd, PADI Americas, Inc., 
och alla parter som anges ovan , är mitt deltagande i denna dykkurs helt på egen risk.

JAG BEKRÄFTAR ATT JAG HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT INFORMATION OM AVTAL MELLAN PADI OCH 
DESS MEDLEMMAR OCH RISK OCH ANSVARS INFORMATION INNAN JAG SIGNERAR DENNA.

________________________________________________________
 Deltagarens namn (vänligen texta)

_______________________________________________________________  _____________________________
 Deltagarens underskrift Datum (Dag/Månad/År)

_______________________________________________________________  _____________________________
 Förälder/förmyndares underskrift) Datum (Dag/Månad/År)
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Information om avtal mellan  
PADI och dess medlemmar

Jag förstår och accepterar att PADI’s Medlemmar ("Medlemmar"), inklusive _________________________ 
och/eller enskilda PADI instruktörer samt divemasters som är förknippade med det program som jag 
deltar i, har licens att använda PADI’s olika varumärken samt att genomföra PADI-utbildning, men är 
inte ombud, anställda eller franchisetagare i PADI EMEA Ltd, PADI Americas, Inc., dess moderbolag, 
dotterbolag eller närstående företag ("PADI"). Jag förstår vidare att Medlemmarnas verksamhet är 
oberoende och varken ägs eller drivs av PADI, och medan PADI fastställer standarder för PADI-program 
och dykutbildning, är det i nte ansvarigt för, och har heller inte rätt till att styra Medlemmarnas dagliga 
drift av PADI-program, Medlemmarnas tillsyn av dykare eller deras tillhörande personal

Risk och ansvars information
I denna information får du upplysning om riskerna med fridykning och apparatdykning. Informationen 
fastslår också vilket eget ansvar du själv har för dina handlingar under kursen.

Din underskrift på detta dokument krävs som bevis på att du har mottagit och läst informationen. Det är 
viktigt att du läser igenom dokumentet noga före du undertecknar det. Fråga din instruktör om det är 
något i informationen du inte förstår. Om du är minderårig ska också en av dina föräldrar/förmyndare 
läsa och underteckna dokumentet

Varning

Fridykning och apparatdykning medför risker som kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.

Dykning med komprimerad luft medför vissa faror. Det kan också leda till tryckfallssjuka, luftemboli 
eller annan tryckrelaterad skada som kräver tryckkammarbehandling. Dykningar i öppet vatten kan 
bli arrangerade som en nödvändig del av dykutbildningen och certifieringen. Dessa dykningar kan 
arrangeras på ställen som ligger långt ifrån tryckkammare, i tid, avstånd eller bägge delar. Fridykning 
och apparatdykning är fysiskt krävande aktiviteter och det medför att du kommer att anstränga dig 
under denna kurs. Du måste underrätta din instruktör(er) och anläggningen där kursen genomförs om ditt 
hälsomässiga tillstånd och din medicinska historia utan att dölja information som kan ha betydelse för 
ditt deltagande på denna kurs.
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