
 

 

 

Medical Examination   الفحص الطبي 
 

Participant Name: 

 

 اسم املشارك: 

 

Medical Statement:  طبية إفادة: 

Freediving is a strenuous activity carried out in the underwater environment, 

which may, under certain conditions, increase your risk of injury. This risk may 

be significantly increased if you have certain physical conditions. These same 

physical conditions would not necessarily be a safety factor in other strenuous 

activities or sports. therefore, using the following questionnaire to make you 

aware of these conditions. Failure to address these conditions prior to 

engaging in breath-hold diving activity may endanger your health and your 

safety. 

 

 نشاط  الغوص الحريعتبر  
 
 شاق  ا

 
 في ظل ظروف معينة  يتم إجراؤه تحت املاء، والذي قد يؤدي ا

إلى زيادة خطر إصااتت.  وقد يدداد ذذا اخططر ششا ل ير ر إ ا ينت اعانم مح الا ج جيادية 

 مح عوامل األمان في ت ون  أن   تالضاااااارو ة ليس  ذذه الظروف اخجياااااادية   ياااااا ا و  ،معينة
 
عامال

األنشااااااااااااطة أو الرياألاااااااااااااج الشاااااااااااااقة األخر   لذل. يياااااااااااات د  ا  اااااااااااات يان التالي  عالم.   ذه 

الشااااارو   قد يؤدي عد  معاخجة ذذه الظروف قرل ا   را  في نشاااااا  العوم الذي يعت د 

 ر على يتم الن س إلى اعريض صحت. و المت. للطط

The physician needs to sign at the bottom of the form to say that he/she finds 

no medical conditions that prevent the participant from participating in the 

free diving activity. 

 

حية ت نع املشاااااااا    صاااااااموانع  أييحتاج الطريب إلى التوقيع في أ ااااااا ل ا  ااااااات ا ة شعد  وجود   

  العوم اخحرمح املشا ية في نشا  

Medical questions to be answered by the participant:   من قبل املشارك: األسئلة الطبية اإلجابة علىيتم 

 

1) Neurological Conditions: including but not limited to any 

history of seizure disorder, stroke, brain surgery, repeated black 

outs or fainting fits, severe migraine headaches, or aneurysm of 

the brain’s blood vessels. 

Yes   -   No 

أي تا يخ  ألاااطرا   ااا يل امل ال وليس اخح ااار   علىتتضااا ح    الحاالت العصببةية: (1

أو ء   وبااااج ا   ااااأو  جراالاااة الااادماااا   أو    اليااااااااااااا تاااة الااادماااا ياااةأو    ال ااااااااااااار    وبااااج

   ت دد األوعية الدموية في الدماال دا  الن  م اخحاد أو 

2) Cardiovascular Conditions: Especially heart attack, heart 

surgery, irregular heartbeat, uncontrolled elevated blood 

pressure. 

Yes   -   No 

عد  ، جراالة ال  ب، خاصااااااة النوباج ال  رية أمراض القلب واألوعية الدموية: (2

 ط ا ت ا  ألعط الد    ر املنضر، ألرباج ال  با تظا  

3) Pulmonary Conditions: Especially a history of spontaneous 

collapsed lung, collapsed lung due to injury, cysts or air pockets of 

the lungs, severe damage to lung tissue, emphysema, or any lung 

problem which interferes with your ability to breathe. 

Yes   -   No 

 يياس أو األ ا صاااااتاج الرئويةأو  األمراض الرئويةخاصااااة تا يخ  الحاالت الرئوية:  (3

أو ا ت اخ الرئة أو أي  الشاااااديد  اخجيو  ال وائية في الرئت ن أو ت ف أنساااااجة الرئة  و 

 في الرئة تتعا ض مع قد ت. على التن س أو إصاتة مش  ة 

4) Ear Conditions: Permanent holes of the eardrums, history of 

ruptured eardrum, permanent tubes in eardrums, severely 

impaired hearing, or hearing loss in one or both ears, or major ear 

surgery. 

Yes   -   No 

أو طر اااة األ ن   ااااااااااااااااات  لت دق  أو  ال  و  الااادائ اااة في طر اااة األ ن    حببباالت األ  : (4

شااااديد في الياااا ع أو س دان الياااا ع الضااااعف  الأو    ناأل اتيب الدائ ة في طر ة األ 

  األ نير رة في في إالد  األ   ن أو ك تي  ا أو جراالة 

5) Sinus Conditions: Tumor, polyps, or cyst of the sinus cavities or 

nasal passages, major sinus surgery, or persistent sinus infection. 
Yes   -   No 

خجيو  وم راج افي تجااااويف  أو زوائاااد خح ياااة    اجو مااات  حببباالت البيوأل األة:يبببة: (5

  أو الت ا  اخجيو  األ  ية امليت ر، أو جراالة اخجيو  األ  ية ،األ  ية

6) Asthma: History of asthma or asthma attacks. Any history of 

wheezing caused by exercise, anxiety, cold, fatigue, etc. Any 

condition requiring medication and/or use of an inhaler for 

control of wheezing. 

Yes   -   No 

الت ا يح  الناجم عح تن سصاااااااااااااعوبة الأي تا يخ مح   ،الربوأمراض و وباج  الربو: (6

تتط اب دواء وأأو ا ااااااااااااات ادا  ج ااز   أي الاالاة ،وال    والبرد وا  ذااق وماا إلى  لا.

  صعوبة التن سا  تنشاق ل تح م في 



 

 

7) Diabetes Mellitus: Especially Type I Diabetes (Insulin 

dependent) or Type II Diabetes, which requires insulin or oral 

medication for control. Any form of Diabetes that is unstable, 

“brittle” or produces episodes of hypoglycemia (low blood sugar 

reactions), hyperglycemia (extremely high blood sugar with 

ketosis) or if there is related kidney disease, eye disease, heart 

disease or blood vessel disease.  

Yes   -   No 

وخاصاااااة داء اليااااا ري مح النو  األول ىاملعت د على األنياااااول ن( أو  داء السببببب ر : (7

 األنياااااااول ن أو الدواء عح طري  ال م  الذي يتط بو  داء اليااااااا ري مح النو  ال انم

  ص الياا ر في  أي شاا ل مح أشاا ال مرض الياا ري ينتت  وباجأو   ،ل تح م سيه

إ ا كان  أو ،ا ت ا  الياااااااااااا ر في الد أو الد  ىا   اض ت اعالج الياااااااااااا ر في الد ( 

 في ال لى أو العيون أو ال  ب أو األوعية الدموية  اج ص ة تذل. ض امر أذنا  

8) Pregnancy: If you are presently pregnant or planning to be 

pregnant. 
Yes   -   No 

ا أو ت طط ن للح ل  الحمل: (8  الالي 
 
 إ ا ينت الامال

9) Freediving/Scuba Diving Conditions: Previous history of a 

diving accident, decompression sickness, decompression of the 

inner ear of air. 

Yes   -   No 

مرض   أوتا يخ  ات  خحادث  وم،  غوص الس وبا:/ر حوادث الغوص الح (9

 األ ن الداخ ية   إصاتاج أوت  يف الضعط، 

10) Medication: Any medication taken on a regular basis either over 

the counter or prescribed by a physician. 
Yes   -   No 

منتظم  اااااواء كان تدون وصااااا ة طرية أو موصاااااوف ششااااا ل  أي دواء يؤخذ    األدوية: (10

  املعاخج قرل الطريبمح 

11) General Medical Problems: Any physical and/or emotional 

condition not mentioned that might affect your safety in an 

underwater environment or affect your judgment under times of 

physical or emotional stress. 

Yes   -   No 

أي الالة جيااااااااااادية وأأو   ياااااااااااية لم يتم  يرذا مح شااااااااااا   ا  مشببببببببببامل طبية عامة: (11

جيااااادي ج الضاااااعط اخ الت ث ر على  اااااالمت. تحت املاء أو تؤثر على ال  . في أوقا

 عاط م الأو 

I certify that I have answered the above questions accurately and 

honestly, and I am responsible for omission regarding my failure to 

disclose any current or past health condition. 

عبد  سبببببببببببب و  عن امل  وأةبا ،وصبببببببببببببد ببدقبة  األسببببببببببببئلبة الطبيبة  ميع  جعلى  أجبب اقر ببنةي    

 ال شف عن أ  حالة صحية حالية أو سابقة.اإلفصاح و 

Participant Name:  :  ا م املشا 

Signature:  :التوقيع 

Date of Birth*:  :*تا يخ امليالد 

Date:  :التا يخ 

*If the participant is aged less than 18 years, this must also be signed by a 

parent/guardian: 

 ولي األمر تاملواس ة:يجب توقيع  نة،  18كان ع ر املشا   اقل مح  إ ا* 

Name of participant’s parent or guardian:  :اسم ولي األمر 

Signature:  :التوقيع 

Physician to complete 
 

  التالي عن طريق الطبيبالبزء    است ما  يتم

I find no medical conditions that I consider incompatible with freediving.   اخحر العوم  نشا  ة فيي نع املشا يطبي  مانع  أجد أي 

I am unable to recommend this individual for freediving.     العوم اخحر نشا   في تاملشا يةأوص ي 

Participant Name:  :اسم املشارك 

Physician’s Name:  :اسم الطبيب 

Physician’s Signature:  :توقيع الطبيب 

Date:  :التاريخ 

Physician’s Contact Number:   :رقم التواصل للطبيب 

Physician’s Stamp:  :ختم الطبيب 

My signature on the above verifies that I have completely reviewed this 

applicant’s Medical Statement and find no counter-indications for 

freediving. 

املذكو  مل د  الط ب  تال امل  الطبي    ريانال  ني قد  اجعت  تي  ت توقيعي على ما و د أعاله  

  العوم اخحرنشا  ة في شا ياملت نع ولم أجد أي مؤشراج   أعاله 


