Badania lekarskie 2019/2020
W związku z przepisami ustawy o sporcie Zawodnicy uczestniczący we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy są
obowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym
bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie.
Zawodnicy podlegają ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i
diagnostycznym w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie
zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w
szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych.
Po nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia od dnia 1 marca 2019 r. dzieci
z Wilanowskich Wilków mogą uzyskać takie orzeczenie w następującym trybie:
1) od lekarza specjalisty medycyny sportowej lub od lekarza posiadającego
certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie
medycyny sportowej.
2) od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego
badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz dokumentacji medycznej , przy czym
lekarz ten może skierować dziecko do poradni medycyny sportowej celem wydania
orzeczenia.
3) w przypadku dzieci niepełnosprawnych - także od lekarza specjalisty rehabilitacji
medycznej
Nowelizacja przepisów wydłużyła także okres ważności badań z 6 do 12 miesięcy, przy
czym orzeczenia wydane przed nowelizacją przepisów zachowują ważność na czas na jaki
zostały wydane.
Badania okresowe wymagają wykonania następujących badań dodatkowych przed
wydaniem orzeczenia przez lekarza medycyny sportowej :
1) badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem (EKG)
2) badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym;
3) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;
4) badanie ogólne moczu;
Lekarz medycyny sportowej może spotkać się z zawodnikami w gabinecie pielęgniarki w
szkole SP 358 w celu wydania zaświadczenia w dniach:

Zawodnicy musza mieć zrobiona morfologie - pkt 2 i 3 i 4. Jeżeli większa grupa, nie
będzie w stanie do tego czasu przedstawić EKG, możemy zorganizować EKG na miejscu
(dodatkowo platne 35 zł). Koszt wizyty 90 zł.
Brak orzeczenia skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do gry.
Zapisy: badania@wilanowskiewilki.waw.pl

Proponowane terminy badań 11 września, oraz 18 września w godzinach 16.30-20.30.

