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Or ga ni za ci ja zdravs tve ne služ be na šport nih
tek mo va njih in mno žič nih rekrea tiv nih
pri re di tvah
Me di cal Cove rage of Sports and Recreational Mass Events
IZvLEČEK
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medicinska pomoč

Športnatekmovanjainmnožičnerekreativneprireditvesodijomeddogodkespovečanim
tveganjemzapoškodbe,nenadnesrčno-žilnezapleteindrugaobolenja,povezanazintenzivnotelesnoaktivnostjo.Zatojedobraorganizacijazdravstveneslužbesciljemzagotavljanja kakovostne primarne in triažne zdravstvene oskrbe udeležencev temeljnega
pomena.Organizatortekmovanjaoz.prireditveinvodjazdravstveneslužbemoratapri zagotavljanjuzdravstveneoskrbenaterenuravnativskladusslovenskozakonodajo,kiopredeljujetopodročje.Kerpasopotrebeoz.pogojidelazdravstveneslužbenatakihprireditvah
vzakonodajiprecejohlapnoinslabodefinirani,dobrazdravstvenaoskrbatemeljipredvsemnaizkušnjahinznanjuvsehsodelujočih.Trebajepoznatispecifikošportnepanoge,znatinareditiocenotveganjazanastanekbolezniin(specifičnih)poškodb,poznatije
trebaudeležencetekmovanja,njihovezmogljivostiinzdravstvenostanjeinvedeti,kakšneučinkeimalahkospecifičnookolje(mraz,vročina,vlažnost)načloveškiorganizem
medintenzivnotelesnoaktivnostjo.
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medical care

Sportscompetitionsandmassiverecreationaleventsareamongtheeventsatincreased
riskforinjuries,suddencardiovascularcomplicationsandotherdiseasesassociatedwith
intensephysicalactivity.Therefore,goodorganizationofhealthserviceswiththeaim
ofprovidingqualityprimaryhealthcareandtriageofparticipantsisessential.Theorganizerofthecompetitionorrecreationaleventandthechiefmedicalofficermustactin
accordancewithSlovenianlegislationthatdefinesthisarea.However,astheneedsand
workingconditionsofhealthservicesatsucheventsinthelegislationarerathervague
andnotwell-defined,goodmedicalcareisbasedprimarilyonexperienceandknowledge
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ofallwhoareinvolvedintheorganization.Itisnecessarytoknowthespecificsofthe
sport;toknowhowtomakeariskassessmentofdiseasesand(specific)injuries;toknow
theparticipantsinthecompetition,theircapacityandhealthstatus;andtoknowwhat
effectscanaspecificenvironment(cold,heat,humidity)haveonthehumanbodyduringintensephysicalactivity.

UvOd
Organizatoršportnegatekmovanjaalimnožičnešportno-rekreativneprireditvejedolžanzagotovitiustreznozdravstvenooskrbo
natekmovališčuizdvehrazlogov.Prvirazlogje,damorajoudeležencitekmovanja
imeti na razpolago takojšnjo ustrezno
zdravstvenooskrbo,drugipa,dalokalne
ustanovenujnemedicinskepomoči(NMP)
zaradispecifičnegadogodkanesmejobiti
dodatnoobremenjene.Obsegzdravstvene
ekipeinpotrebneopremejeodvisenod
športne panoge, trajanja in intenzivnosti
tekmovanjaoz.telesneaktivnostitekmovalcevinokoljskihdejavnikov.Zatoseneredkodogaja,dasekončnaekipaoblikuješele
tikpredtekmovanjem,karjesevedatreba
predčasno predvideti. Vodja zdravniške
službenatekmovanjihmoraimetidovolj
izkušenj,daznavnaprejpredvidetištevilo
potrebnihposredovanjmedtekmovanjem.
Pomembnojetudi,dasemedtekmovanjem
inponjemvsipodatkiopoškodovanih/obolelih tekmovalcih beležijo in shranijo. Ti
podatkilahkokasnejeslužijotudiocenjevanjutrendaskozivečletinprimerjavimed
različnimitekmovanjivistišportnipanogi.
Pričakovanodstotektistih,kibodopotrebovali nujno medicinsko oskrbo na tekmovališču, je odvisen od zgoraj naštetih
dejavnikov.Naprimer,pritekuna21 kmje
ta odstotek 0,1–0,5 %, pri teku na 42 km
0,2–2 %,prikolesarjihintekačihnasmučehpaokoli0,5 %(1).

OrGaNIZacIJa ZdravSTvENE
SLUŽbE Na šPOrTNIH
TEKmOvaNJIH IN šPOrTNOrEKrEaTIvNIH PrIrEdITvaH
v SLOvENIJI
Zagotavljanjevarnostinašportnihtekmovanjihinšportno-rekreativnihprireditvah
jepoveljavnislovenskizakonodajiobvezujoče. Organizator mora delovati v skladu
zZakonomošportu,Pravilnikomoslužbi
nujne medicinske pomoči in Zakonom
ojavnihzbiranjih(2–4).Organizatoršportne prireditve mora poskrbeti za varnost
vsehudeležencevingledalcevinzagotoviti NMP (2). To lahko izvaja le v skladu
sPravilnikomoslužbinujnemedicinske
pomoči(3).TameddrugimdoločatudiopremozaekipoNMPnaterenu(ambulantaoz.
šotorzaNMP),kiobsega(3):
• reanimacijskikovček,
• petlitrskokisikovojeklenkospriborom,
• polavtomatski defibrilator (v kolikor
v treh minutah ni mogoče zagotoviti
defibrilacije)in
• stojalozainfuzijo.
VSlovenijiimajovečjišportniobjektipredviden prostor, ki v času tekmovanj služi
kot ambulanta.Tiprostorivglavnemniso
opremljeniinjedolžnostdežurneekipena
prireditvi,daposkrbizazgorajnavedeno
opremo.Vkolikorgrezamednarodnotekmovanjenavišjemnivoju,jetrebapoleg
Pravilnikaoslužbinujnemedicinskepomočigledeopremljenostiambulanteupoštevati tudi pravila mednarodne panožne
športnezveze.
Poleg osnovne primarne zdravstvene
oskrbevneposrednibližinidogodkamora
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bitinaprireditvenemprostoruzagotovljen
tudi transport (vozilo, helikopter itd.) do
najbližjemedicinskeustanovezanadaljnjo
oskrbo življenje ogrožajočih stanj. Nujno
reševalnovoziloimapoPravilnikuoslužbi nujne medicinske pomoči predpisano
dodatnoopremo(3):
• 12-kanalni EKG-monitor z zaslonom,
zapisomindefibrilatorjemterzunanjim
srčnimspodbujevalnikom,
• pulznioksimeter(naakumulatorin220 V),
• prenosniaparatzaumetnodihanje,
• zajemalnanosila,
• vakuumskeopornicezaokončine(enkomplet),
• steznikzaimobilizacijohrbtenicevsedečempoložaju,
• vratneopornice(vsevelikosti),
• deskozaimobilizacijootrok,
• grelnikzainfuzijein
• hladilnikzazdravila.
Vzadnjihletihsonaprireditvah,kipotekajoizvenurejenihcestišč,vvelikopomoč
motorništirikolesniki,kiomogočajohiter
dostopdoobolelega/poškodovanegatekmovalcanazahtevnejšemterenu,kamorreševalnovozilonemorepriti.
Področjejavnihprireditev,tudišportnih,
vRepublikiSlovenijiurejaZakonojavnih
zbiranjih (4). Zakon določa pogoje, ki jih
mora organizator izpolniti za pridobitev
dovoljenja za organizacijo prireditve ali
shoda.Organizatormorashodoz.prireditevorganiziratitako,da:
• boposkrbljenozared,
• ne bosta ogrožena življenje in zdravje
udeležencevalidrugihoseboz.njihovo
premoženje,
• neboogroženjavniprometin
• nebonedopustnoobremenjenookolje.
Zakonojavnihzbiranjihtudidoloča,katereprireditvezasvojoizvedbopotrebujejo
dovoljenje.Dovoljenjanaprvistopnjipodeljujeupravnaenota,naobmočjukaterese
dogodekorganizira.Nadrugistopnjiodlo-
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čaministrstvo,pristojnozaupravo.Vprimeru športno-rekreativnih prireditev in
športnihtekmovanjjedovoljenjepotrebno
zamednarodnošportnoprireditevinčlanskotekmovanjevkolektivnihšportih,čena
njem sodeluje vsaj en klub prve državne
lige,in/aliprireditvah,kjersepričakujeveč
kot 3.000 udeležencev. Po definiciji tega
zakonasomednarodnešportneprireditve
velikemednarodnešportneprireditve,kot
jihdoločazakon,kiurejapodročješporta,
mednarodnaklubskatekmovanjainnastopireprezentanc,kiseizvajajopodokriljem
mednarodnih ali nacionalnih panožnih
športnihzvezindrugešportneprireditve
vkolektivnihšportnihpanogah,nakaterih
sodelujetujklub,kijevprvidržavniligi
države,izkatereprihaja.Zakonojavnihzbiranjihnaprejdoloča,dasemedšportneprireditve v kolektivnih športnih panogah
štejejošportnatekmovanjavkošarki,nogometu,malemnogometu,rokometu,odbojki,odbojkinamivki,hokejunaledu,in-line
hokeju,hokejunatravi,vaterpolu,ragbiju
inbaseball tekme.Vokviruvlogezadovoljenjemoraorganizatorpriložitinačrtprostorovzvrisanopostavitvijozdravstvenega
varstva,pogodbooz.dogovorozagotavljanjuzdravstvenegavarstvaindokazilaorganizatorjazdravstveneoskrbe,daimajovsi
sodelujočivzdravstvenemtimuustrezno
izobrazboinopremo.Organizatorvvlogi
oceni,alibostanaprireditviogrožena zdravjeinvarnostudeležencev,inčejeodgovor
pritrdilen,podašenačrt,kakoboposkrbljenozavarovanjezdravja.Pristojnizdravstvenizavodoz.službaNMPproučipredlagane
ukrepe in poda strokovno mnenje. Če se
predlagani ukrepi razlikujejo od strokovnega mnenja pristojnega zdravstvenega
zavodaoz.službeNMP,moraorganizator
podpisatiizjavo,daboupoštevalstrokovnomnenjeinmusledil.
Čejeorganizatorjušportneprireditve
vkolektivnišportnipanogizdovoljenjem
naloženo,damorazaradiposebnovelikegatveganja,dabinaprireditviprišlodo

600

Maja Mikša, Petra Zupet

Organizacija zdravstvene službe na športnih tekmovanjih in množičnih …

ogrožanjareda,varnostiživljenjainzdravjaudeležencevterdrugihoseb,odudeležencevprireditveobnakupuvstopnicpridobiti
osebnepodatke(personalizacijavstopnic),
lahkozbiralepodatkeoosebnemimenu,
državljanstvuinstalnemalizačasnemprebivališču,intoleodposameznikov,na kateresetipodatkinanašajo.Osebnepodatke
lahkozbirainobdelujeleskladnospredpisi,kiurejajovarstvoosebnihpodatkov,in
jihlahkoposredujelepolicijizaizvrševanje
nalog,kijihimatapodoločbahtegazakonainobvezujočihmednarodnihpogodbah,
kidoločajoukrepezapreprečevanjenasilja
našportnihprireditvah.Organizatorjedolžanzbraneosebnepodatkehranitinajveč
trimeseceodprireditve,natopauničiti.

PrIPOrOČILa Za OrGaNIZacIJO
ZdravSTvENE SLUŽbE
Na šPOrTNEm dOGOdKU
Športneinrekreativneprireditvepredstavljajodoločenotveganjezazdravje.Tipin
raventveganjajeodvisnaoddejavnikov,kot
sostopnjaaktivnosti,mestoprireditve,treniranostinspretnostudeležencev,časovna
organizacijainštevilogledalcev.Neglede
nato,zakakšnooblikodogodkaališportnopanogogre,jebistvenegapomena,daje
organizatorpripravljennaupravljanjeznaštetimi dejavniki tveganja (5). Cilj ocene
tveganjajepreprečitioz.zmanjšatištevilo
poškodbinživljenjeogrožajočihstanj.Kljub
obstojuzahtevnihnačelocenjevanjatveganja,sole-tapogostosplošnainstemneprimerna,takodaimajopriorganizacijizdravstvene oskrbe veliko vlogo izkušnje (6).
Poudarekjenapoznavanjušportnepanoge
vsmislupojavnosti,vrsteinmehanizma
nastanka poškodb ali akutnih življenjsko
ogrožajočihdogodkov.Multidisciplinarni
tim,kigasestavljajostrokovnjakiizmedicinešporta,imapritemposebnovlogo,ker
(pre)poznaspecifičnepotrebešportnikain
bistegastališčamoralbitivčimvečjimeri
vključenvprogramzdravstveneoskrbena
športnihdogodkih(7).Pravilnaprimarna

zdravstvenaoskrbainkratekodzivničassta
dejavnika,kipomembnoprispevatakuspešnostiintrajanjutakozgodnjekotpozne
rehabilitacije,povratkušportnikavigroin
preživetjepoživljenjeogrožajočihdogodkih.
Priorganizacijišportnihtekmovanjoz.
športno-rekreativnihprireditevsejetreba
držatinekaterihnačelinpriporočil:
• Tekmovanje, ki se odvija zunaj, naj bo
organiziranovčasu,kookoljskipogojine
bodonegativnovplivalinasposobnosti
alizdravjetekmovalcev.Vodjazdravstveneslužbemoraimetipristojnost,datekmovanjeodpove,četipogojipotencialno
škodujejozdravjutekmovalcem.
• Tekmovanje,kiseodvijazunaj,najbibilo
odpovedano,čejetemperaturaokolja višjaod28 °Calinižjaod–20 °C.
• Organizatormorapriorganizacijitekmovanjvvzdržljivostnihšportihposkrbeti
zazadostnoponudbotekočinzogljikovimihidratinaprogi.
• Na prizorišču tekmovanja oz. startu in
cilju mora biti dovolj prostora za tekmovalce,gledalceinzdravstvenoosebje.
Slednjemumorabitiomogočennemoten
dostopdotekmovalcev,reševalnegavozilainprostizvozzavozilo.Privzdržljivostnihšportihnajbodopostajeprvepomoči
3–5 kmnarazeninprostodostopnereševalnimvozilom.
• Udeležencitakošportnihtekmovanjkot
rekreativnih prireditev bi morali pred
udeležbo na teh tekmovanjih opraviti
preventivnizdravstvenipregled.Tako bi
zmanjšali tveganje za poškodbe/zdravstveneokvaremedtekmovanjem.
• Udeleženci rekreativnih prireditev bi
moralipredtekmovanjemizpolnitiposebnevprašalnike,kjerbipodalipodatke
osvojemdotedanjemintrenutnemzdravstvenem stanju.
• Predrekreativnoprireditvijo(običajnoso
le-tevzdržljivostnegaznačaja)jesmiselno
organiziratiizobraževanjazaudeležence,
nakaterihsepodanasveteopravilnem
treningu,uživanjuogljikovihhidratov
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predtekmovanjem,uživanjutekočinin
hranilmedtekmovanjem,telesniaktivnostiobakutnihobolenjih(npr.povišanatelesnatemperatura),telesniaktivnosti
obkroničnihobolenjihitd.(8).
• Zdravstvenoosebjenaprizoriščunajbi
imelo pooblastila, da lahko predčasno
ustavioz.odstraniizigreudeleženca,ki
kažeznake,danisposobenkončatitekmovanja.
• Otekmovanjuoz.prireditviinpredvidenemštevilunapotenihvnadaljnjooskrbojetrebaobvestitilokalnobolnišnico.
• Zagotovitijetrebaustrezennujenprevoz
vbolnišnicozaudeležence,kisovživljenje
ogrožajočemstanju(reanimacijskovozilo,nujnoreševalnovozilo,helikopter).
Vodjazdravstveneslužbemoraževeč mesecevpreddogodkomaktivnosodelovatizorganizatorjemtekmovanja/prireditve.Le tako
lahkosledivsemnačelom,napisanimzgoraj.
Vodjazdravstveneslužbejevčasupriprav
odgovorenzanabavomedicinskeopreme in
izborzdravstvenegaosebja,natekmovanju
samempajenjegovavlogapredvsemnadzorinkoordinacijadelazdravstveneekipe.
Slednjeveljapredvsemvprimerih,kose
tekmovanje odvija na širokem območju
(npr.maratonskitek,kolesarjenje).Odgovorenjetudizazagotavljanjeustreznekomunikacijemedzdravstvenimosebjemindrugimisodelujočiminatekmovanju(policija,
varnostniki,prostovoljci,sodnikiitd.).
Zdravstvena ekipa mora imeti znanja
spodročjaobravnavešportnihpoškodbin
urgentnihstanj.Pravilagledeštevilazdravnikovnašteviloudeležencevsoodvisnaod
vrste športa. Pri vzdržljivostnih športih
(maraton,ultramaraton,ironman itd.)obstajajo mednarodna priporočila, po katerih
najbizdravstvenaekipana1.000tekmovalcevštelapribližno20članov.Odteganaj
bibilavsajtretjinazdravnikov.Vciljnem
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prostorunajbisenahajalo60 %članovekipe,10 %nasamiciljničrtiin20 %obprogi.Poprogi,vavtomobilih,nakolesihali
motorjih, naj bi patruljiralo 10 % članov
zdravstveneekipe(9).
Ob vrhuncu tekmovanja se na večjih
tekmovanjihz10.000do20.000udeleženci,kotjenaprimervSlovenijiLjubljanski
maraton,pogostozgodi,davčasovnienotieneminutepomočzdravstvenegaosebja
potrebujeodštiridošestudeležencev.To
predstavljavečjoobremenitev,kotjoimajo
najboljobremenjenitravmatološkiindrugi
urgentnicentri,zatomorabitiekipaNMP
na taki prireditvi dobro uigrana in mora
jasnopoznatispecifičnepostopkeobravnaveobolelih/poškodovanihtekmovalcevter
seravnatipoustreznidoktrini(10).
Naprireditvahzvečkot3.000udeleženciinnaprireditvahvneugodnihklimatskih
razmerahmorabitinatekmovališčuprisotnovsajenopolnoopremljenoreševalno
vozilo.Zaprireditvezmanjkot3.000udeležencipamorajobitioprireditviobveščeni
ponudnikinujnihprevozovinvčasuprireditvetudinavoljo.

ZaKLJUČEK
Zdravstvenaoskrbanamnožičnihdogodkih
morabitipravočasnonačrtovanainorganizirana.Vnaprejjetrebanareditiocenotveganja,kiizhajaizvečdejavnikovsciljem
dobrezdravstveneoskrbetakošportnikov
kotgledalcev.Upoštevatijetrebaspecifičnostišportainlastnostišportnikov(mladi,
starejši, vrhunski, rekreativni itd.), saj to
vplivanapojavnostpoškodbinurgentnih
stanj.Zdravstvenitimmorabitidobro povezanzorganizatorjem,seznanjensprostori
alikrajem,kjersedogodekodvija,izdelanamorabitipodpornamrežazavsemorebitnedogodke,kerselenatanačinlahko
zagotovizdravstvenooskrbonazadovoljivi
ravni.
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