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Návrh

VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z ... 2015
o lekárskej prehliadke profesionálneho športovca a amatérskeho športovca

     	  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 2 zákona č. .../2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky profesionálneho športovca a amatérskeho športovca sú uvedené v prílohe.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.




									minister



Príloha
k vyhláške č .../2015 Z. z.

Preventívna prehliadka športovca do dovŕšenia 18. roku veku s príslušnosťou ku športovému klubu 

	základný rozsah:

	anamnéza (najmä rodinná, osobná, športová, alergická),
	objektívny klinický nález,
	tlak krvi a pulzová frekvencia v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži,
	výška, hmotnosť, BMI, percento tuku,
	spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych),
	EKG v pokoji,
	odbery FW, Ko+dif., moč chem. + sed.,
	ergometria (záťažové vyšetrenie) 

zhodnotenie zdravotného stavu a stavu trénovanosti telovýchovným lekárom s odporučením adekvátnej záťaže, denného režimu a ďalších vyšetrení,

	na žiadosť športovca alebo športového klubu:

	iné vyšetrenie (najmä ECHOKG, Holter TK, Holter EKG),
	príprava výživového plánu vrátane výživových doplnkov, vitaminizácie, remineralizácie a pitného režimu.


Preventívna prehliadka športovca po dovŕšení 18. roku veku s príslušnosťou ku športovému klubu, ktorý nevykonáva vrcholový šport 

	základný rozsah:

	anamnéza (najmä rodinná, osobná, športová, alergická),
	objektívny klinický nález,
	výška, hmotnosť, BMI, percento tuku,
	tlak krvi a pulzová frekvencia v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži,
	spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych),
	EKG v pokoji,
	odbery FW, Ko+dif., moč chem. + sed., 
	spiroergometria (špecializované záťažové vyšetrenie),
	zhodnotenie zdravotného stavu a trénovanosti telovýchovným lekárom s odporučením adekvátnej záťaže, denného režimu a ďalších vyšetrení,


	na žiadosť športovca alebo športového klubu:

	iné vyšetrenie (najmä ECHOKG, Holter TK, Holter EKG),
	príprava výživového plánu vrátane výživových doplnkov, vitaminizácie, remineralizácie a pitného režimu. 


Preventívna prehliadka športovca po dovŕšení 18. roku veku s príslušnosťou ku športovému klubu, ktorý vykonáva vrcholový šport 

	základný rozsah:

	anamnéza (najmä rodinná, osobná, športová, alergická),
	objektívny klinický nález,
	tlak krvi a pulzová frekvencia v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži,
	výška, hmotnosť, BMI, percento tuku,
	spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych),
	EKG v pokoji,
	výskoková ergometria,
	spiroergometria s laktátovým spádom,
	odbery FW, Ko+dif., biochémia (glykémia, urea, hepatálne testy, ionogram, Fe + saturácia), 
	zhodnotenie zdravotného stavu a trénovanosti telovýchovným lekárom s odporučením adekvátnej záťaže, denného režimu a ďalších vyšetrení,


	na žiadosť športovca alebo športového klubu:

	iné vyšetrenie (najmä ECHOKG, Holter TK, Holter EKG),
	príprava výživového plánu vrátane výživových doplnkov, vitaminizácie, remineralizácie a pitného režimu.


