Datum: 01.02.2014

Zadeva: Nujen zdravniški pregledi za naše nogometaše U15 do U19
Izkušnje so nas pripeljale do dejstva, da je zdravje naših nogometašev v prvi vrsti in zato smo se odločili
narediti korak naprej. Obvezni zdravniški pregledi so kot preventiva k morebitnem ogrožanju zdravja naših
članov oz. ugotavljanja le teh in tako hitrejšega odpravljanja le teh.
V NŠ NK Krško smo se odločili, da morajo imeti vsi naši tekmovalci opravljen nujen specifičen zdravniški
pregled, ki traja eno leto. Tako bomo dodatno obvešeni o zdravju naših nogometašev, ki bodo morali
opraviti naslednji pregled, ki bo zajemal:
-

Obremenitveni test srca
Splošni zdravniški pregled
Pregled krvi in urina

Vsak, ki bo želel igrati v tekmovalnih ekipah, bo moral letno opraviti v zimski pavzi oz. od decembra do
februarja opraviti ta pregled in imeti pozitivne izvide za normalno ukvarjanje s športom.
Tako boste vi kot starši imeli jasno sliko o zdravju vašega nogometaša, ki je dnevno obremenjen s treningi
in tekmami v NŠ NK Krško. V NŠ pa bodo imeli trenerji dokazilo o zdravju nogometaša in sposobnosti
obremenitve njegovega organizma.
Vsi nogometaši se vpišete na sezname, ki bodo objavljeni na oglasni deski v klubu prijaviti na vam
ustrezni termin. Preglede bomo opravili v Aristotel, zdravstveni center d.o.o. (na Vidmu v ulici pri Petrolovi
bencinski, Aškerčeva ulica).
S seboj morate imeti na pregledu:
1. Mladoletniki morate imeti s seboj POOBLASILO O OPRAVLJANJU ZDRAVNIŠKEGA PREGLEDA v točno tem
zdravstvenem domu (le ta dobite na spletni strani pod rubriko mladinska šola v pdf obliki)
2. Prav tako pa mora imeti nogometaš s seboj svojo zdravniško kartoteko od osebnega zdravnika.

Kar se tiče plačila je na pred samim pregledom v znesku 30 EUR na nogometaša (polna cena je 70 EUR,
od tega smo se dogovorili za 30EUR njihovega sponzorskega vložka in 10 EUR, ki jih bo prispevala NŠ za
vsakega nogometaša).
Vodja projekta ZDRAVNIŠKIH PREGLEDOV je Alojz Mlakar (mobi: 041-974-624), kjer dobite tudi dodatne
informacije in kamor morate prinesti potrdilo (obrazec, ki ga dobite na spletni strani nkkrško/mladinska
šola/zdr. pregledi) o opravljenem pregledu.

Pripravil:
Vodja NŠ NK Krško, Rok Zorko

