Tělovýchovná jednota Sokol Plasy, spolek (dále „TJ“)
Oddíl: FOTBAL
ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Tělovýchovná jednota
Sokol Plasy, spolek
Ke Hřišti 553
Základní stupně zdravotních prohlídek jsou následující (viz vyhl.č. 391/2013):
331 01 Plasy
1. vstupní lékařská prohlídka,
(viz vyhl.č. 391/2013, §4)->stručný výběr informací:
Odst.(a):
Vstupní lékařská prohlídka vedle základního vyšetření obsahuje, jde-li o výkonnostního
sportovce nebo uchazeče ke vzdělávání ve sportovní škole,
Odst.(a/1): zjištění základní antropometrie,
Odst.(a/2): standardní klidové elektrokardiografické vyšetření a
Odst.(a/3): laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním
vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní
náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku.
2. pravidelná lékařská prohlídka
(viz vyhl.č. 391/2013, §5) ->stručný výběr informací:
Odst.(1): Pravidelná lékařská prohlídka se provádí za účelem zjištění změn zdravotního stavu
posuzované osoby, které by mohly vést při dalším provozování výkonnostního
sportu,vrcholového sportu nebo sportu a tělesné výchovy ve sportovních školách k poškození
zdraví této osoby nebo k poškození zdraví jiných osob, popřípadě za účelem zjištění, zda
sportovní zátěž nepřevyšuje adaptační možnosti organismu posuzované osoby…
Odst. (4): Pravidelná lékařská prohlídka se provádí jednou za 12 měsíců, pokud jiný právní předpis
upravující zdravotní způsobilost nestanoví jinak.

Prohlídku provádí praktičtí lékaři (viz zák. 373/2011, §51), protože hráči TJ spadají do tzv. výkonnostního
sportu (nikoli do sportu vrcholového).
Náklady na zdravotní prohlídky hradí hráč (resp.jeho zákonný zástupce) .
Úhradu nákladů lze (v rámci preventivních programů) uplatnit u většiny zdravotních pojišťoven.
Informace o cenách za vyšetření (pro rok2019) pro děti a dorost:
Vyšetření pro děti a dorost(Plasy, praktická lékařka pro děti a dorost, MUDr. Jitka Bezdíčková ): 200,-Kč
Před první (vstupní) prohlídkou se podle výše uvedených vyhlášek požaduje také vyšetření EKG, které praktická
lékařka nedělá. V případě dětí takovou prohlídku zajišťuje specialista, kterým je např. MUDr.Petr Jehlička,
Ph.D., který sídlí na adrese: Parková 11/a, Plzeň, budova Genetiky Plzeň (u kruh.objezdu vedle OC Olympia
Plzeň. Objednat se lze na tel.: 377 452 040.
Odkaz: https://www.genetika-plzen.cz/vysetreni/detska-kardiologie
Jedná se o preventivní vyšetření výkonnostně sportujících dětí se zaměřením na skryté srdeční vady zahrnující
EKG a echokardiografické vyšetření. Cena za takové vyšetření pro účely potvrzení pro sport je: 300,-Kč
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