На основу Члана 15. Статута спортског удружења Специјалне Олимпијаде Србије,
на седници Скупштине одржаној 23.05.2012.godine у Београду,усвојен је

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ ЗАШТИТИ
СПЕЦИЈАЛНЕ ОЛИМПИЈАДЕ СРБИЈЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о медицинској заштити у Специјалној Олимпијади Србије (у даљем
тексту:Правилник) уређује се брига за очување и унапредјење здравља
спортиста,уредјују се општи и посебни интереси

у

здравственој заштити

спортиста,надзор над спроводјењем здравствене заштите спортиста како на такмичењу
тако и за време тренажног процеса.

Члан 2.
Здравствена заштита,у смислу овог Правилника,јесте организована исвеобухватна
Делатност Специјалне Олимпијаде Србије са основним циљемда се оствари највиши
могући ниво очувања иунапредјења здравља спортиста.

Члан 3.
Правилником се регулишу следеће области од посебног интереса из подручја бриге о
здрављу спортиста:
Медицинска заштита спортиста;
периодичнисистематски прегледи

посебнисистематски прегледи
медицинска заштита спортиста на такмичењима

МЕДИЦИНСКА ЗАШТИТА СПОРТИСТА
Члан 4.
Клубови и регистровани спортисти СО су обавезни испунити законску обавезу које се
односи на периодични превентивни преглед лекара који се обавља на сваких 6 месеци.
Без потврде о начињеном лекарском прегледу, и оцене лекара о способности
спортисте, спортисти не могу наступити на ни једном такмичењу у организацији СО или
неке његове чланице, нити учествовати у тренажном програму у организацији СО или
неке његове чланице.
Против спортисте, тренера и клуба који прекрше ову законску одредбу подноси се
пријава
Дисциплинској комисији СО.

Члан 5.
На основу Такмичарског правилника Специјалне Олимпијаде Србије

дозвољен је

наступ спортистима на основу позитивног лекарског прегледа који је
регистрован у такмичарску књижицу уз писмену сагласност родитеља (код малолетних
лица
Испуњеност ових услова проверова делегат на такмичењу.

Члан 6.
У циљу праћења развоја врхунских и перспективних спортиста ради се тестирање и
специјалистички преглед у заводима за спорт.Стипендисти министарства омладине и

спорта обавезнису да се два пута годишње подвргну тестирању и специјалистичким
прегледима у Републичкомзаводу за спорт и медицинуспорта.
Спортисти који не испуне ову обавезу немогу бити корисници националне стипендије
коју добијају од Министарства омладине испорта.

Члан 7.
Обим,садржај и врста прегледа који се односи на превентивни специјалистички
спортски лекарски преглед спортисте се регулише посебним правилником који
заједнички доносе Министарство здравља и Минисарство омладине испорта.

Члан 8.

Уциљу унапредјења здравствене заштите спортиста

Скупштина

Специјалне

Олимпијаде Србије именује Здравствену комисију.Здравствена комисија се састоји од
3‐5 чланова у којој сеналазе стручњаци из подручја спортске медицине и др.
Основни задатак и улога Здравствене комисије је да води генералну политику
здравствене заштите и да преко специјализованих институција проводи краткорочне и
дугорочне планове здравствене заштите спортиста

Члан 9.

На свимдомаћим такмичењима које организујеСпецијална Олимпијада Србије
клубови

који

су

њени

чланови

обавезно

је

присуство

и

лекара(доктора

медицине).Услучају да нема услова да се такмичар одмах и наместу дефинитивн
омедицинскизбрине,лекар на такмичењу ангажује тим Службе хитне медицинске
помоћи који ћепреузети бригу о наставку лечења повредјеног или болесног спортисте.

Члан 10.

На међународним такмичењима организатор је дужан да ангажује довољан број
медицинских радника(лекара имедицинских сестара), а у складу са медјународним
правилима које прописујеСпецијална Олимпијада Интернационал .Уз присуство
медицинског особља потребно је обезбедити и адекватно возило за транспорт теже
повредјених спортиста.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕОДРЕДБЕ
Члан 11.
Измене и допуне Правилника доносиСкупштина Специјалне Олимпијаде Србије , а на
предлог Здравствене комисије .

Члан 12.
Правилник се објављује на званичном интернетсајту Специјалне Олимпијаде Србије и
ступа на снагу 8(осам)дана од дана усвајања.

У Београду,24.мај 2012.године

Директор
Александар Станојевић

