
و غواصی یضدافسردگيداروها

بزرگ براي نعمت کییضدافسردگيداروهاهامروز
.  براي برندیمافرادي هست که از افسردگی رنج  

:مانند یضدافسردگبسیاري از غواصان داروهاي 
) Prozac(نیفلوکست
) Paxil( نیپاروکست

) Zoloft( نیرترالس
بلکه این جدا شدن از غواصی نیست .يبه معنا
یمقابله با حمالت مکرر افسردگيبراداروها

.شودیماستفاده 

در طول چند ژهیوبهيقراریبای، اضطراب یآلودگخوابباعث توانندیمهاآند ،ستینیداروها بدون عوارض جانبنیا
صی را انجام دهند ولی بسیار مهم غواتواندمیکنندیمشوند . کسانی که از این داروها استفاده هاآنهفته اول مصرف 

است قبل از این کار با پزشک خود مشورت کنند . یک قانون کلی در این زمینه وجود دارد که اگر شما براي اولین بار از 
.دیستینچند هفته مجاز به غواصی کردن به مدتدیادادهرا تغییر یا مقدار دوز آنکنیدمیاین نوع داروها استفاده 

غمگین هستند یا در صورت مواجه با معموالًافسردگی مبتالبهاست . افراد یاختالل خلقکییافسردگخالصهطوربه
در اشتها رییخواب ، تغدر لاختالشامل تواندمیدیگر افسردي يهایژگیوشاد باشند . تواندمینبخشلذتيهاتیفعال

،يقراریبآسان ، ی، خستگي، فقدان انرژیافکار خودکشو احساس گناه ، يدی، ناامیارزشیبو وزن ، احساس 
باشد . يریگمیتصمو مشکل در توجه ، تمرکز و يریپذکیتحر

هستند. شامل سه دسته عمدهشوندیمزیتجومعموالًکه یضدافسردگيداروها
فلووکسامینوسرترالین	،سیتالوپرام		،فلوکستین:مانند)SSR(نیسروتونباز جذبیانتخابيهامهارکننده-1
ینفنلز	وترانیل سیپرومینمانند:) MAOI(دازیاکسنیمونوآمهاي بازدارنده-2
نورتریپتیلین	وآمی تریپتیلین	،ایمی پرامینمانند : (TCA)هاايسه حلقه-3

باال زشدهیتجوکه مصرف داروهاي دارداما این نگرانی وجود،بسیار کم استداروهاخطر استفاده از این نوع نکهیباوجودا
و کاهش یآلودگخوابممکن است با تشنج همراه باشد . همچنین ها SSRIدرخصوصبهباال دوزهايبراي بیماران در 

به کاهش سطح هوشیاري منجر شود و مانع تواندمیاین داروهاست  . این داروها شدهشناختههوشیاري از عوارض 
شود . مدتکوتاهو یا به خاطر سپردن اطالعات ازیموردنی مناسب براي انجام کارهاي عملکرد و توانای
و افزایش فشار جزئی نیتروژن رآبیزمغز عمل نموده و براثر فشار اتمسفر در محیط برییایمیشراتیتأثاین داروها با 

به آن دچار شوند .ترعیسرتقویت کند و هاآنرا در گرددیمنیتروژن ایجاد براثرکه یآلودگخوابو یحسیبحالت 



، یشامل سردرد، ضعف و خستگيمرکزیعصبستمیمربوط به ستواندمییضدافسردگيداروهایبرخیجانبعوارض
يهاعالمتباشد این عالئم شبیه هااندامو سوزن سوزن شدن در یحسیب، و یینای، اختالالت بی، ناهماهنگجهیسرگ

. باشدیمنیز DCIو DCSبیماري 

و مدیریت اندکردهتجربه آن رابا عوارض جانبی آن آشنا هستند و کنندیممصرف داروها را نیکه اياز افرادياریبس
از یدر برخيمشکل سازیعوارض جانبتوانندیماین داروها پایدار هستند و حالنیباااما آن  را نیز در دست دارند . 

و همواره در زیر نظر پزشک باشد . دینترل کنوضعیت خود را کدقتبهدیهر فرد بابیترتنیاهب.افراد داشته باشند

دچار اغلب یافسردگمبتالبهافراد قرار دهد . ریتأثتمام وجود را تحت تواندمیافسردگی عمیق دیدانیمکه طورهمان
نیو همچنيریگمیتصمایو اشکال در تمرکز و ،يرقرایب،ییاشتهایب، یدر خواب ، خستگمشکالتی از قبیل مشکل 

تمرکز ، توجه به ازمندیکه نبا غواصی ورزشی هاتیوضعدارند . توجه داشته باشید این يریپذکیتحر، غم و يدیناام
ممکن است به شما کمک کند تا یاگر غواصیحتنیبنابرامناسب نیست . باشدیماطراف طیاز محیو آگاهاتیجزئ

روانی شما مناسب انجام این کار یفعلتیضعصادق باشید که آیا وباشید و خوشحال شوید با خودداشته يحساس بهترا
هست یا نه ؟ 

باید : کنیدمیمصرف یضدافسردگاگر شما یک غواص هستید که داروي 
شما باید نشان دهد که شرایط خوبی دارید  یروانتیآزمون وضع-1
دیانکردهو عوارض جانبی خطرناك مشاهده کنیدمیاست که این دارو را مصرف شما مدت زیادي-2
ی از طرف پزشک براي شما وجود نداشته باشد منعچیه-3
اطالع دادن به دوستان و همیار خود از وضعیت خودتان قبل از غواصی -4
داشتن داروها و وسایل امدادي به همراه-5
و در شرایط آسان کارانهظهمحافصورتبهغواصی کردن -6
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