
СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА ЗА РОЊЕЊЕ НА ДАХ 

 

Данашња схватања ронилачких лекара о обиму селекционог 
здравственог прегледа и редовним контролним прегледима су врло 
различита, барем кад је у питању спортско-рекреативно роњење. 
Од Сједињених Америчких држава, где није потребан никакав 
преглед (јер се рони на властити ризик) до прилично строгих 
здравствених захтева европских земаља. За разлику од спортског 
роњења, војна и професионална роњења укључују високо 
професионалну здравствену контролу и пред будуће рониоце 
поставља захтев да су беспрекорно здрави. 

С обзиром да је роњење стресна активност високог ризика, која 
од људског организма захтева велике напоре и потпуну 
адаптабилност на услове који не омогућавају животне функције без 
посебних техничких уређаја, поред савремене ронилачке опреме 
могућност болесног или хендикепираног организма да се адаптира и 
избегне стресну реакцију је смањена. У сваком случају, на 
ронилачком лекару стоји одговорност да претходним (селекционим) 
прегледом оцени здравствену способност за роњење, односно степен 
ризика коме се ронилац излаже. 

Обим прегледа за спортског рониоца треба да омогући увид у 
здравствено стање, а посебно у стање кардиоваскуларног и 
респираторног система. 

Анамнеза се темељи на изјави кандидата и циљаном интервјуу. 
Кандидат треба да одговори на питања о урођеним обољењима, 
повредама главе и грудног коша, ранијим акутним болестима које 
су могле умањити функционалну способност виталних органских 
система, хроничним обољењима, професионалним и спортским 
способностима и здравственим ризицима којима се излаже. Дате 
податке ронилац треба да овери потписом, а лекар може да 
користи и веродостојне податке из других извора. 

Објективни преглед обухвата систематску инспекцију и 
физикални преглед по органским системима. Антрополошка мерења 
дају основне податке о телесној висини, тежини, ухрањености, а 
спирометрија податке о функционалном стању респираторног 
система. Обавезно се мора отоскопирати и проверити проходност 



тубе, прегледати носна и усна шупљина и установити стање зуба. 
Неуролошки преглед треба употпунити психичким статусом. 

Од лабораторијских прегледа треба учинити РТГ снимак плућа, 
ЕКГ (по могућности Флацков тест), седиментацију, хемограм и 
урин. На основу ових прегледа ронилачки лекар може да тражи 
допунске прегледе или да консултује поједине специјалисте. 

На основу свега даје оцену способности. Код спортских 
ронилаца критеријуми могу бити блажи с оценом “способан“, уз 
ограничења која се морају унети у ронилачку књижицу. Ако се 
прегледом нађу апсолутне контраиндикације оцена се не сме 
ублажавати, јер су ризици превелики. 

Преглед спортског рониоца може се проширити или на захтев 
самог рониоца или на основу процене ронилачког лекара по 
појединим органским системима. Стандардни кардиолошки преглед 
може се допунити с тестом физичког радног капацитета и тестом 
адаптације на промене интраторакалног притиска и апнее – 
Флацковим тестом. 

Главни ефекат роњења на кардиоваскуларни систем проистиче 
из повећаног физичког рада и оптерећења срца. Роњење спада у 
категорију средње тешког, тешког и изузетно, врло тешког рада. 
Повећан рад скелетних мишића и срца захтева и већу понуду 
кисеоника, јер је потрошња кисеоника повећана. Кардиоваскуларни 
систем непосредно реагује на оптерећење локалним променама у 
протоку и васкуларној резистенцији уз укључење рефлексних 
механизама у циљу повећања срчаног производа, тј. минутног 
волумена. 

Срце поседује функционалну резерву коју смо филогенетски 
наследили. Утврђивање максималних  могућности срца неопходно је 
ради утврђивања евентуакних срчаних болести. Утврђивање срчаних 
резерви може се ефикасно извршити тестом оптерећења, 
одређивањем перформанси левог вентрикула у оптерећењу 
радионуклеотидним техникама и ултразвучно. 

Познато је да је повећање срчаног рада последица повећања 
артеријског притиска уз мале промене протока, или повећања 
протока крви уз готово константан притисак. Изометријски рад 
доводи до пораста артеријског притиска, а изотонички рад доводи 
до повећања протока крви у срцу. Резултат тога је волумно 
оптерећење. 



Функционално и морфолошко испитивање срца и циркулације 
радимо када хоћемо да искључимо болест у процени здравственог 
стања рониоца старијих од 40 година и код болесника код којих 
треба одлучити да ли дозволити или забранити роњење. 

Преглед респираторног система, поред спирометрије, може се 
проширити мерењем дифузијског капацитета плућа и 
бодиплетисмографијом, као и тестом реакције на хладноћу. 

Преглед централног нервног система, ако постоје индикације, 
треба проширити електроенцефалографијом која може бити драгоцен 
податак у интерпретацији ронилачког инциданта, ако је учињена на 
почетку ронилачке каријере. 

Преглед чула може се проширити аудиограмом, 
вестибулограмом, прегледом очног дна, поготово код старијих 
ронилаца почетника. За жене се препоручује гинеколошки преглед и 
индекс на гравидитет. 

Код старијих од 40 година препоручује се радиограм 
лумбосакралне и цервикалне кичме. Психички статус одређује 
психолог на основу изабраних тестова с циљем да откирје особе за 
које је роњење због психичких аномалија ризично или може да 
угрози друге особе. Препоручује се да се утврди стање 
краткотрајне меморије или других дискретних функција које могу 
касније послужити за детекцију минималних оштећења мозга. 
Интелигенција код ронилаца не трпи значајније промене током 
ронилачке каријере, па се не траже тестови интелигенције, сем у 
граничним случајевима. 

Апсолутне контраиндикације, које искључују све ронилачке 
активности, су следеће: 1) непливач, 2) епилепсија, 3) шизофренија, 4) 

вртоглавице, 5) клаустофобија, 6) хидрофобија, 7) туберкулоза, 8) 
бронхоспастичке епизоде, 9) пнеумоторакс, 10) оперативни захвати на 
плућима, 11) реконструктивни захвати на структури средњег уха, 12) 
трудноћа и 13) алкохолизам и наркоманија. 

 
Процена физичких способности кандидата за роњење на дах 

 

Проблем оцене физичке способности за подводно пливање (рад 
под водом) постаје све значајнији с масовношћу роњења и све 
већим бројем рекреативних и сезонских ронилаца. Процењује се да 
је број таквих ронилаца у свету десетак милиона, а у нашој земљи 
неколико хиљада. Међу њима је сигурно велики број појединаца 



слабе физичке кондиције, којима се не може објективно проценити 
здравствени ризик у роњењу.  

Познато је, да исто спољашње оптерећење (исти интезитет 
рада) код различитих појединаца даје различите степене 
унутрашњег оптерећења као битног фактора стреса. 

 Унутрашње оптерећење донекле можемо проценити праћењем 
физиолошких параметара (фреквенција срца, минутни волумен 
дисања, минутна потрошња кисеоника, концентрација лактата у 
крви, субјективно осећање замора) и на основу тих  параметара 
донекле проценити способност рониоца да поднесе физичко 
оптерећење. 

Способност да се поднесе физичко оптерећење у сложеној 
моторичкој активности као што је роњење у великој мери зависи 
од утренираности, тј. од вештине постигнуте тренингом. Један од 
најсигурнијих начина да се провери физичка спрема за подводне 
активности јесте постигнута брзина подводног пливања на заданим 
деоницама.  

Брзину подводног пливања одређују: метаболички енергетски 
капацитети, ефикасност претварања метаболичке енергије у 
механичку снагу мишића који врше покрете пливања, фракција 
механичке снаге која се троши на пропулзију и однос између 
брзине пливања и величине отпора. 

 Енергија коју ронилац троши за подводно пливање много је 
већа од енергије потребне за савладавање отпора кретању кроз 
воду. 

Укупна механичка снага мишића коју ронилац може да развије 
одређена је метаболичким капацитетом и при аеробном раду 
пропорционална је минутној потрошњи кисеоника. Уопштено, 
потрошња кисеоника расте експоненцијално с брзином пливања.  

Када брзина пливања пређе 25 м/мин  потрошња кисеоника 
почиње нагло да расте, а при брзини од 37 м/мин  ронилац се 
исцрпи за десет до двадесет минута. Разлике између појединих 
ронилаца могу да буду и до 50%.  

Посебно оптерећење рониоцу чини ронилачка опрема која не 
пружа услове за рад, чиме се повећава вероватноћа да буде 
животно угрожен. Просечна енергетска потрошња рониоца износи од 

24.4 кј/мин у води чија је температура 20˚Ц за брзину од 22 
м/мин, до 57,7 кј/мин у води чија је тепмература 8˚Ц за брзину од 



44 м/мин. Према постојећим класификацијама радног оптерећења 
овакав рад се класификује од умереног до веома тешког и 
исцрпљујућег. 
 
 


