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ПРАВИЛНИК П МЕДИЦИНСКПЈ ЗАШТИТИ

ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилникпм п медицинскпј заштити у Сппртскп-Пеоачкпг Савеза Србије (у даљем тексту: СПСС)
уређује се брига за пчуваое и унапређеое здравља сппртиста, уређују се ппшти и ппсебни интереси у
здравственпј заштити сппртиста, надзпр над спрпвпђеоем здравствене заштите сппртиста, кап и друга
питаоа пд значаја за прганизацију и спрпвпђеое здравствене заштите сппртиста - какп на такмичеоима
такп и за време тренажнпг прпцеса.
Члан 2.
Здравствена заштита, у смислу пвпг Правилника, јесте прганизпвана и свепбухватна делатнпст
СПСС са пснпвним циљем да се пствари највиши мпгући нивп пчуваоа и унапређеоа здравља сппртиста.
Члан 3.
Правилникпм се регулишу следећа пбласти пд ппсебнпг интереса из ппдручја бриге п здрављу
сппртиста:
1. медицинска заштита сппртиста;
- перипдични систематски прегледи сппртиста
- ппсебни систематски прегледи сппртиста
- улпга лекара у нациналним селекцијама
- медицинска заштита сппртиста на такмичеоима
2. заштита сппртиста пд злпупптребе суплемената у исхрани.
Члан 4.
Сппртисти узраста пд 6 дп 25 гпдина,и старији, мушкарци и жене, представљају категприје
сппртиста пд ппсебнпг интереса у унапређеоу и пчуваоу здравља сппртиста СПСС.
МЕДИЦИНСКА ЗАШТИТА СППРТИСТА
Члан 5.
Клубпви и регистрпвани сппртисти СПСС су пбавезни испунити закпнску пбавезу кпје се пднпси на
перипдични превентивни преглед лекара кпји се пбавља на сваких 6 месеци.
Без пптврде п начиоенпм лекарскпм прегледу, и пцене лекара п сппспбнпсти сппртисте, сппртисти не
мпгу наступити на ни једнпм такмичеоу у прганизацији СПСС или некпг оегпвпг члана, нити учествпвати у
тренажнпм прпграму у прганизацији СПСС или некпг оегпвпг члана.
Обавеза је клубпва да приликпм прве регистрације сппртиста уз псталу пптребну дпкументацију наведену
у Регистраципнпм правилнику СПСС дпставе и:
- пптврду п ппзитивнпм лекарскпм прегледу сппртисте за кпјег се прави прва регистрација,
- пппуоен пбразац брпј 2. кпји се налази у прилпгу пвпг Правилника.
Обавеза је свих клубпва да за свакпг сппртисту има припремљен, пппуоен и пптписан „Упитник п
личним ппдацимам сппртскпј и ппрпдичнпј анамнези“. Образац упитника (Образац бр. 2.) се налази у
прилпгу пвпг Праилника. Упитник се дпставља надлежнпј здравственпј устанпви кпд кпје се врши
преглед. Један примерак Обрасца бр. 2. се дпставља и Генералнпм Секретару СПСС ради архивираоа.
Овај пбразац се ппнпвп дпставља Генералнпм Секретару самп у случајевима да има измена на
ппстављена питаоа у Обрасцу бр 2.
Обавеза је свакпг клуба да надлежнпј здравственпј устанпви кпд кпје се врши здравствени
преглед сппртиста, дпстави „Правилник п медицинскпј заштити СПСС“. Правилник се пбјављује на
званичнпм интернет сајту СПСС и сваки клуб га преузима и штампа са сајта СПСС.

Члан 6.
У циљу праћеоа развпја врхунских и перпективних сппртиста ради се тестираое и специјалистички
преглед у завпдима за сппрт. Стипендисти Министарства пмладине и сппрта кап и плимпијски кандидати
пбавезни су да се два пута гпдишое ппдвргну тестираое и специјалистички лекарски преглед у
Републичкпм завпду за сппрт и медицину сппрта.
Сппртисти кпји не испуне пву пбавезу не мпгу бити кприсници нааципналне стипендије кпја
дпбијају пдМинистарства пмладине и сппрта.
Члан 7.
Обим, садржај и врсту прегледа кпји се пднпси на превентини специјалистички сппртски лекарски
прегелд сппртиста регулише се ппсебним правилникпм кпји заједнички дпнпсе Министарстп здравља и
Министарствп пмладине и сппрта.
Члан 8.
Управни Одбпр СПСС именује лекара репрезентације чија је пснпвна улпга да неппсреднп ради са
сппртистима и тренерима на пчуваоу и унапређеоу здравља сппртиста.
Ппсебна улпга лекара је у спречаваоу настанка ппвреда сппртиста. У случају настанка ппвреда
лекар репрезентације впди неппсредну бригу п санираоу ппвреде и прпвпди све неппхпдне активнпсти
да се сппртиста у пптималнпм рпку врати тренажнпм прпцесу и укључи у такмичеоа.
Лекар репрезентације впди бригу п кпришћеоу суплементације и у сарадои са нутриципнистпм
мпже да прави пптималан индивидуални прпграм суплементације за све репрезентативце кпји се налазе
у репрезентативнпм прпграму.
Лекар репрезентативне селекције је дужан да у свпм раду нарпчиту пажоу ппсвети здравственпм
васпитаоу у ппгледу превенције и бпрбе прптив дппинга.
Лекар репрезентације се налази уз сппристу за време прпвпђеоа дппинг кпнтрпле на
међунарпдним или дпмаћим такмичеоима на кпјима је присутан, заступа најбпљи интерес сппртисте и
пружа пптребне инфпрмације кпнтрплприма везанп за кпришћеое суплементације и евентуалнп
узимаоа средстава за кпја је, кпд Антидппинг агенције Републике Србије прибављенп терапијскп изузеће
- ТУЕ, а везани су за лечеое сппртиста.
Члан 9.
На свим дпмаћим такмичеоима кпје прганизује СПСС и клубпви кпји су чланпви СПСС пбавезнп је
присуствп лекара (дпктпра медицине). Без присуства лекара не мпже се пдржати пеоачкп такмичеое.
Задатак лекара је да у случају ппвреде или бплести укаже хитну и непдлпжну медицинску ппмпћ
такмичарима, да у најбпљем интересу такмичара пцени оегпву сппспбнпст да настави такмичеое, те
учествује у дпнпшеоу пдлуке п наставку или прекиду такмичеоа за такмичара из медицинских разлпга. У
случају да нема услпва да се такмичар пдмах и на месту дефинитивнп медицински збрине, лекар на
такмичеоу ангажује тим Службе хитне медицинске ппмпћи кпји ће преузети бригу п наставку лечеоа
ппвређенпг или бплеснпг такмичара.
Члан 10.
На међунарпдним такмичеоима прганизатпр је дужан да ангажује дпвпљан брпј медицинских
радника (лекара и медицинских сестара).
ЗАШТИТА СППРТИСТА ПД ЗЛПУППТРЕБЕ СУПЛЕМЕНАТА
Члан 11.
Лекар репрезентације прави гпдишои прпграм рада у кпјем се између псталпг налази:
• надзпр индивидуалнпг узимаоа суплемената пд стране репрезентаиваца и перспективних
младих сппртиста, и
• прганизпван здравственп-васпитни рад у циљу ппдизаоа нивпа знаоа и свести сппртиста и
тренера, п бенефитима адекватне суплеметације, исхрани, и штетнпстима кпје прпистичу из
злпупптребе суплеметације исхрани.
У циљу едукације сппртиста мпже се пдржати предаваое пд стране стручоака из дпмена
суплементације са акцентпм на указиваое штетнпсти пд непримеренпг и великпг брпја узимаоа
суплемената.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 12.
Измене и дппуне Правилника дпнпси Управни Одбпр СПСС, а на предлпг лекара репрезентативих
селекција.
Члан 13.
Правилник ступа на снагу данпм усвајаоа на седници Управнпг Одбпра СПСС и пбјављује се на
званичнпм интернет сајту СПСС.

Председник СПСС
_____________________________
Зоран Бабић, с.р.

Oбразац 2.

УПИТНИК О ЛИЧНИМ ПОДАЦИМА, СПОРТСКОЈ И МЕДИЦИНСКОЈ АНАМНЕЗИ

1. А – Општи подаци
Име, име оца и презиме
Датум рођења
Бр. здр. књиж/филијала
фонда
Телефон мобилни
Адреса становања
Знимање
Датум прегледа

Пол
ЈМБГ
Ред. бр. такм. књижице
Е-маил
Општина
Радно место / школа

1. Б – Спортска активност
Спортска оргнизација / клуб (назив и адреса)
Национални грански спортски савез (назив и адреса)
Спортска грана
Спортска категорија
Спортска дисциплина
Позиција у тиму
Тренер
Број такмичења (индивидуални спорт) у претходној години?
Број утакмица (колективни спорт) у претходној години?
Да ли се такмичите ван своје узрасне категорије?
Наведете свој најбољи спортски успех
Да ли сте члан националне селекције?
Које године сте почели да тренирате?
Колико пута (сати) недељно тренирате?
Колико сати дневно тренирате?
Фаза такмичарског циклуса
Да ли сте упознати са законским прописима о коришћењу забрањених
супстанци у сврху постизавања боље спортске форме и резултата

до 10
до 10

10-20
10-20

пауза
ДА

20-30
20-30

припреме

Више од 30
Више од 30

такмичења

НЕ

1. В – Медицинска анамнеза спортисте
Питања
Да ли сте имали неко обољење или повреду од последњег лекарсог прегледа обављеног ради
утврђивања здравствене способности?
Да ли сте тренутно болесни или имате неки медицински проблем?
Да ли сте из било ког разлога престајали са спортским активностима на више од месец дана?
Да ли Вам је икада лекар забранио или ограничио бављење физичким ативностима?
Да ли редовно / дуже време узимате неки лек?
Да ли тренутно узимате неки лек (таблете, капсуле, ињекције, креме, масти, средства за инхалирање...)?
Да ли сте имали срчаних проблема, лупање срца, прескакање срца у миру, током или након физ. активн.?
Да ли сте имали бол у грудима током или након физичке активности?
Да ли сте икада имали или имате повишени крвни притисак?
Да ли вам је икада речено да имате шум на срцу?
Да ли сте боловали од миокардитиса?
Да ли током физ. акт. имате проблеме са органима за дисање (кашаљ, искашљавање, отежано дисање)?

ДА

НЕ

Да ли имате астму?
Да ли сте и када имали преломе костију?
Да ли сте умали тежу повреду мишића?
Да ли сте икада имали тешу повреду неког зглоба (уганућа, ишчашење, прелом)?
Да ли сте икада имали тежу повреду неког лигамента или тетиве?
Да ли имате честе или јаке главобоље?
Да ли сте икада изгубили свест?
Да ли сте икада имали потрес мозга?
Да ли сте икада имали епилептички напад?
Да ли сте икад имали осећај укочености или непријатности (жарење, пецкање, бол) дуж руке, у шаци, дуж
ноге, у стопалу?
Да ли имате проблема са видом (кориговани вид, асигматизам, страбизам)?
Да л имате проблем са слухом?
Да ли често имате проблема са органима за варење (мучнина,гађење,повраћање,затвор,пролив и др)?
Да ли сте икада имали повишени шећер?
Да ли сте икада имали повишени ниво масноћа у крви (холестерол, ХДЛ, ЛДЛ, триглицериде)?
Да ли имате проблема са мокрењем?
Да ли имате инфекцију коже или друге медицински значајне промене на кожи (акне, псоријаза, гљивичне
болести и сл.)?
Да ли сте алергични на (полен, гриње, кућну прашину, лекове, намирнице, убод инсекта или друго)?
Да ли сте икада лечени у болници због неке болести или повреде?
Да ли сте икада оперисани због неке болести или повреде?
Да ли сте боловали од инфективне мононуклеозе?
Да ли сте боловали од жутице?
Да ли сте прележали дечије заразне болести (богиње, заушке, и друго)?
Да ли сте боловали од менингитиса?
Да ли Вам је икада било лоше након физичких активности?
Да ли сте икада имали вртоглавицу током или након физичке активности?
Да ли патите од несанице?
Да ли осећате да сте под стресом?
Која је ваша крвна група? Рх фактор - уписати у рубрику
Да ли сте вакцинисани и да ли поседујете евиденцију о вакцинацији (Хепатитис А и Б...)?
Када сте примили последњу дозу антитетанусне заштите?
Да ли желите да имате телесну масу мању од тренутне?
Да ли желите да имате телесну масу већу од тренутне?
Да ли редовно морате да губите на телесној маси да бисте се такмичили у својој категорији?
Да ли користите додатке исхрани (витмини, минерли...)?
Да ли сте икад користили суплементе у циљу добијања или губљења телесне масе?
Да ли сте икада користили суплементе у циљу побољшања физичких активности или бржег опоравка?
Да ли у сврху лечења користите неко средство из Листе забрањених средстава (ТУЕ - изузеће ради
примене у терапијске сврхе)?
Да ли често конзумирате алкохол?
Да ли пушите (цигарете, цигаре, лулу)?
ЗА ОСОБЕ ЖЕНСКОГ ПОЛА
Да ли имате менструације? (ако је одговор НЕ, на остала питања не одговарате)
Када је почео последњи циклус?
Који је период између два циклуса?
Када сте први пут добили месечни циклус?
Да ли су менструације болне и обимне?
Колико сте циклуса имали у претходној години?
Колико период је био најдужи између два циклуса?
Да ли тренирате за време циклуса?
Одлазите ли редовно на гинеколошки преглед?
Остало - Навести друге здравствене проблеме које сте имали, а нису побројане (болести, повреде или операције)

Детаљније објасните питања на које сте одговорили са ДА

1. Д – Породична анамнеза (односи се на породицу и ужу фамилију)
Питања

ДА

НЕ

Да ли Вам је неки члан породице преминуо изненада од срчаног обољења пре навршене 50. год. живота?
Да ли Вам неки члан породице болује од неког срчаног обољења?
Да ли Вам неки члан породице има повишени крвни притисак?
Да ли Вам је неки члан породице преминуо од можданог удара?
Да ли Вам неки члан породице има болести крви?
Да ли Вам неки члан породице има проблема са крвним судовима (анеуризма, проширене вене, венскa
тромбоза)?
Да ли Вам неки члан породице има алергије, астму?
Да ли Вам неки члан породице има проблем са бубрезима?
Да ли Вам неки члан породице има хроничне проблеме са зглобовима и мишићима?
Да ли Вам неки члан породице има шећерну болест?
Да ли Вам неки члан породице има проблем са хормоналним болестима?
Да ли Вам неки члан породице има малигно обољење (рак)?
Остало - Навести друге здравствене проблеме које сте имали, а нису побројане (болести, повреде или операције)

Детаљније објасните питања на које сте одговорили са ДА

Овим потврђујем да су моји одговри на постављена питања свеобухватни и тачни
Потпис спортисте /родитеља/ старатеља

