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IZvLEČEK
KLJUČNE BESEDE: zdravs tve na služ ba, mno žič ne pri re di tve, šport na tek mo va nja, ukre pi, nuj na

medicin ska pomoč

Športnatekmovanjainmnožičnerekreativneprireditvesodijomeddogodkespovečanim
tveganjemzapoškodbe,nenadnesrčno-žilnezapleteindrugaobolenja,povezanazin-
tenzivnotelesnoaktivnostjo.Zatojedobraorganizacijazdravstveneslužbesciljemzago-
tavljanjakakovostneprimarne in triažnezdravstveneoskrbeudeležencevtemeljnega
pomena.Organizatortekmovanjaoz.prireditveinvodjazdravstveneslužbemoratapri zago-
tavljanjuzdravstveneoskrbenaterenuravnativskladusslovenskozakonodajo,kioprede-
ljujetopodročje.Kerpasopotrebeoz.pogojidelazdravstveneslužbenatakihprireditvah
vzakonodajiprecejohlapnoinslabodefinirani,dobrazdravstvenaoskrbatemeljipred-
vsemnaizkušnjahinznanjuvsehsodelujočih.Trebajepoznatispecifikošportnepano-
ge,znatinareditiocenotveganjazanastanekbolezniin(specifičnih)poškodb,poznatije
trebaudeležencetekmovanja,njihovezmogljivostiinzdravstvenostanjeinvedeti,kak-
šneučinkeimalahkospecifičnookolje(mraz,vročina,vlažnost)načloveškiorganizem
medintenzivnotelesnoaktivnostjo.
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Sportscompetitionsandmassiverecreationaleventsareamongtheeventsatincreased
riskforinjuries,suddencardiovascularcomplicationsandotherdiseasesassociatedwith
intensephysicalactivity.Therefore,goodorganizationofhealthserviceswiththeaim
ofprovidingqualityprimaryhealthcareandtriageofparticipantsisessential.Theorga-
nizerofthecompetitionorrecreationaleventandthechiefmedicalofficermustactin
accordancewithSlovenianlegislationthatdefinesthisarea.However,astheneedsand
workingconditionsofhealthservicesatsucheventsinthelegislationarerathervague
andnotwell-defined,goodmedicalcareisbasedprimarilyonexperienceandknowledge

1 Maja Mik ša, dr. med., Cen ter za medi ci no dela, Zavod za vars tvo pri delu, Cheng duj ska cesta 25, 1260 Ljub lja na-Po lje
2 Doc. dr. Pe tra Zupet, dr. med., prof. šp. vzg., Inšti tut za medi ci no in šport, Zgor nje Pir ni če 112 a, 1215 Med vo de; Fakul te ta

za mate ma ti ko, nara vo slov je in infor ma cij ske teh no lo gi je, Uni ver za na Pri mor skem, Gla go ljaš ka uli ca 8, 6000 Ko per;
petra.zu pet@gmail.com

597Med Razgl. 2014; 53 (4): 597–602 • Pregledni članek



ofallwhoareinvolvedintheorganization.Itisnecessarytoknowthespecificsofthe
sport;toknowhowtomakeariskassessmentofdiseasesand(specific)injuries;toknow
theparticipantsinthecompetition,theircapacityandhealthstatus;andtoknowwhat
effectscanaspecificenvironment(cold,heat,humidity)haveonthehumanbodydur-
ingintensephysicalactivity.

OrGaNIZacIJa ZdravSTvENE
SLUŽbE Na šPOrTNIH
TEKmOvaNJIH IN šPOrTNO-
rEKrEaTIvNIH PrIrEdITvaH
v SLOvENIJI
Zagotavljanjevarnostinašportnihtekmo-
vanjihinšportno-rekreativnihprireditvah
jepoveljavnislovenskizakonodajiobvezu-
joče.Organizatormoradelovativskladu
zZakonomošportu,Pravilnikomoslužbi
nujne medicinske pomoči in Zakonom
ojavnihzbiranjih(2–4).Organizatoršport-
ne prireditvemora poskrbeti za varnost
vsehudeležencevingledalcevinzagoto-
viti NMP (2).To lahko izvaja levskladu
sPravilnikomoslužbinujnemedicinske
pomoči(3).Tameddrugimdoločatudiopre-
mozaekipoNMPnaterenu(ambulantaoz.
šotorzaNMP),kiobsega(3):
• reanimacijskikovček,
• petlitrskokisikovojeklenkospriborom,
• polavtomatski defibrilator (v kolikor
v treh minutah ni mogoče zagotoviti
defibrilacije)in

• stojalozainfuzijo.

VSlovenijiimajovečjišportniobjektipred-
videnprostor, ki v času tekmovanj služi
kot ambulanta.Tiprostorivglavnemniso
opremljeniinjedolžnostdežurneekipena
prireditvi,daposkrbizazgorajnavedeno
opremo.Vkolikorgrezamednarodnotek-
movanjenavišjemnivoju,jetrebapoleg
Pravilnikaoslužbinujnemedicinskepomo-
čigledeopremljenostiambulanteupošte-
vati tudi pravila mednarodne panožne
športnezveze.

Poleg osnovne primarne zdravstvene
oskrbevneposrednibližinidogodkamora
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UvOd
Organizatoršportnegatekmovanjaalimno-
žičnešportno-rekreativneprireditvejedol-
žanzagotovitiustreznozdravstvenooskrbo
natekmovališčuizdvehrazlogov.Prvira-
zlogje,damorajoudeležencitekmovanja
imeti na razpolago takojšnjo ustrezno
zdravstvenooskrbo,drugipa,dalokalne
ustanovenujnemedicinskepomoči(NMP)
zaradispecifičnegadogodkanesmejobiti
dodatnoobremenjene.Obsegzdravstvene
ekipeinpotrebneopremejeodvisenod
športnepanoge, trajanja in intenzivnosti
tekmovanjaoz.telesneaktivnostitekmoval-
cevinokoljskihdejavnikov.Zatosenered-
kodogaja,dasekončnaekipaoblikuješele
tikpredtekmovanjem,karjesevedatreba
predčasno predvideti. Vodja zdravniške
službenatekmovanjihmoraimetidovolj
izkušenj,daznavnaprejpredvidetištevilo
potrebnihposredovanjmedtekmovanjem.
Pomembnojetudi,dasemedtekmovanjem
inponjemvsipodatkiopoškodovanih/obo-
lelih tekmovalcihbeležijo inshranijo.Ti
podatkilahkokasnejeslužijotudiocenje-
vanjutrendaskozivečletinprimerjavimed
različnimitekmovanjivistišportnipanogi.
Pričakovanodstotektistih,kibodopotre-
bovali nujno medicinsko oskrbo na tek-
movališču, je odvisen od zgoraj naštetih
dejavnikov.Naprimer,pritekuna21kmje
ta odstotek 0,1–0,5%, pri teku na 42 km
0,2–2%,prikolesarjihintekačihnasmu-
čehpaokoli0,5%(1).



bitinaprireditvenemprostoruzagotovljen
tudi transport (vozilo, helikopter itd.) do
najbližjemedicinskeustanovezanadaljnjo
oskrboživljenjeogrožajočihstanj.Nujno
reševalnovoziloimapoPravilnikuosluž-
bi nujne medicinske pomoči predpisano
dodatnoopremo(3):
• 12-kanalni EKG-monitor z zaslonom,
zapisomindefibrilatorjemterzunanjim
srčnimspodbujevalnikom,

• pulznioksimeter(naakumulatorin220V),
• prenosniaparatzaumetnodihanje,
• zajemalnanosila,
• vakuumskeopornicezaokončine(enkom-
plet),

• steznikzaimobilizacijohrbtenicevsede-
čempoložaju,

• vratneopornice(vsevelikosti),
• deskozaimobilizacijootrok,
• grelnikzainfuzijein
• hladilnikzazdravila.

Vzadnjihletihsonaprireditvah,kipote-
kajoizvenurejenihcestišč,vvelikopomoč
motorništirikolesniki,kiomogočajohiter
dostopdoobolelega/poškodovanegatekmo-
valcanazahtevnejšemterenu,kamorreše-
valnovozilonemorepriti.

Področjejavnihprireditev,tudišportnih,
vRepublikiSlovenijiurejaZakonojavnih
zbiranjih (4). Zakondoločapogoje, ki jih
mora organizator izpolniti za pridobitev
dovoljenja za organizacijo prireditve ali
shoda.Organizatormorashodoz.priredi-
tevorganiziratitako,da:
• boposkrbljenozared,
• ne bosta ogrožena življenje in zdravje
udeležencevalidrugihoseboz.njihovo
premoženje,

• neboogroženjavniprometin
• nebonedopustnoobremenjenookolje.

Zakonojavnihzbiranjihtudidoloča,kate-
reprireditvezasvojoizvedbopotrebujejo
dovoljenje.Dovoljenjanaprvistopnjipode-
ljujeupravnaenota,naobmočjukaterese
dogodekorganizira.Nadrugistopnjiodlo-

čaministrstvo,pristojnozaupravo.Vpri-
meru športno-rekreativnih prireditev in
športnihtekmovanjjedovoljenjepotrebno
zamednarodnošportnoprireditevinčlan-
skotekmovanjevkolektivnihšportih,čena
njemsodelujevsajenklubprvedržavne
lige,in/aliprireditvah,kjersepričakujeveč
kot 3.000udeležencev. Po definiciji tega
zakonasomednarodnešportneprireditve
velikemednarodnešportneprireditve,kot
jihdoločazakon,kiurejapodročješporta,
mednarodnaklubskatekmovanjainnasto-
pireprezentanc,kiseizvajajopodokriljem
mednarodnih ali nacionalnih panožnih
športnihzvezindrugešportneprireditve
vkolektivnihšportnihpanogah,nakaterih
sodelujetujklub,kijevprvidržavniligi
države,izkatereprihaja.Zakonojavnihzbi-
ranjihnaprejdoloča,dasemedšportnepri-
reditve v kolektivnih športnih panogah
štejejošportnatekmovanjavkošarki,nogo-
metu,malemnogometu,rokometu,odboj-
ki,odbojkinamivki,hokejunaledu,in-line
hokeju,hokejunatravi,vaterpolu,ragbiju
inbase ball tekme.Vokviruvlogezadovo-
ljenjemoraorganizatorpriložitinačrtpro-
storovzvrisanopostavitvijozdravstvenega
varstva,pogodbooz.dogovorozagotavlja-
njuzdravstvenegavarstvaindokazilaorga-
nizatorjazdravstveneoskrbe,daimajovsi
sodelujočivzdravstvenemtimuustrezno
izobrazboinopremo.Organizatorvvlogi
oceni,alibostanaprireditviogrožena zdrav-
jeinvarnostudeležencev,inčejeodgovor
pritrdilen,podašenačrt,kakoboposkrblje-
nozavarovanjezdravja.Pristojnizdravstve-
nizavodoz.službaNMPproučipredlagane
ukrepe inpoda strokovnomnenje. Če se
predlaganiukrepirazlikujejoodstrokov-
nega mnenja pristojnega zdravstvenega
zavodaoz.službeNMP,moraorganizator
podpisatiizjavo,daboupoštevalstrokov-
nomnenjeinmusledil.

Čejeorganizatorjušportneprireditve
vkolektivnišportnipanogizdovoljenjem
naloženo,damorazaradiposebnovelike-
gatveganja,dabinaprireditviprišlodo
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ogrožanjareda,varnostiživljenjainzdrav-
jaudeležencevterdrugihoseb,odudeležen-
cevprireditveobnakupuvstopnicpridobiti
osebnepodatke(personalizacijavstopnic),
lahkozbiralepodatkeoosebnemimenu,
državljanstvuinstalnemalizačasnempre-
bivališču,intoleodposameznikov,na kate-
resetipodatkinanašajo.Osebnepodatke
lahkozbirainobdelujeleskladnospred-
pisi,kiurejajovarstvoosebnihpodatkov,in
jihlahkoposredujelepolicijizaizvrševanje
nalog,kijihimatapodoločbahtegazako-
nainobvezujočihmednarodnihpogodbah,
kidoločajoukrepezapreprečevanjenasilja
našportnihprireditvah.Organizatorjedol-
žanzbraneosebnepodatkehranitinajveč
trimeseceodprireditve,natopauničiti.

PrIPOrOČILa Za OrGaNIZacIJO
ZdravSTvENE SLUŽbE
Na šPOrTNEm dOGOdKU
Športneinrekreativneprireditvepredstav-
ljajodoločenotveganjezazdravje.Tipin
raventveganjajeodvisnaoddejavnikov,kot
sostopnjaaktivnosti,mestoprireditve,tre-
niranostinspretnostudeležencev,časovna
organizacijainštevilogledalcev.Neglede
nato,zakakšnooblikodogodkaališport-
nopanogogre,jebistvenegapomena,daje
organizatorpripravljennaupravljanjezna-
štetimi dejavniki tveganja (5). Cilj ocene
tveganjajepreprečitioz.zmanjšatištevilo
poškodbinživljenjeogrožajočihstanj.Kljub
obstojuzahtevnihnačelocenjevanjatvega-
nja,sole-tapogostosplošnainstemnepri-
merna,takodaimajopriorganizacijizdrav-
stvene oskrbe veliko vlogo izkušnje (6).
Poudarekjenapoznavanjušportnepanoge
vsmislupojavnosti,vrsteinmehanizma
nastankapoškodbali akutnihživljenjsko
ogrožajočihdogodkov.Multidisciplinarni
tim,kigasestavljajostrokovnjakiizmedi-
cinešporta,imapritemposebnovlogo,ker
(pre)poznaspecifičnepotrebešportnikain
bistegastališčamoralbitivčimvečjimeri
vključenvprogramzdravstveneoskrbena
športnihdogodkih (7).Pravilnaprimarna

zdravstvenaoskrbainkratekodzivničassta
dejavnika,kipomembnoprispevatakuspe-
šnostiintrajanjutakozgodnjekotpozne
rehabilitacije,povratkušportnikavigroin
preživetjepoživljenjeogrožajočihdogodkih.

Priorganizacijišportnihtekmovanjoz.
športno-rekreativnihprireditevsejetreba
držatinekaterihnačelinpriporočil:
• Tekmovanje, ki seodvija zunaj, naj bo
organiziranovčasu,kookoljskipogojine
bodonegativnovplivalinasposobnosti
alizdravjetekmovalcev.Vodjazdravstve-
neslužbemoraimetipristojnost,datek-
movanjeodpove,četipogojipotencialno
škodujejozdravjutekmovalcem.

• Tekmovanje,kiseodvijazunaj,najbibilo
odpovedano,čejetemperaturaokolja viš-
jaod28 °Calinižjaod–20 °C.

• Organizatormorapriorganizacijitekmo-
vanjvvzdržljivostnihšportihposkrbeti
zazadostnoponudbotekočinzogljikovi-
mihidratinaprogi.

• Naprizorišču tekmovanjaoz.startu in
ciljumora biti dovolj prostora za tek-
movalce,gledalceinzdravstvenoosebje.
Slednjemumorabitiomogočennemoten
dostopdotekmovalcev,reševalnegavozi-
lainprostizvozzavozilo.Privzdržljivost-
nihšportihnajbodopostajeprvepomoči
3–5 kmnarazeninprostodostopnereše-
valnimvozilom.

• Udeležencitakošportnihtekmovanjkot
rekreativnih prireditev bi morali pred
udeležbo na teh tekmovanjih opraviti
preventivnizdravstvenipregled.Tako bi
zmanjšali tveganje za poškodbe/zdrav-
stveneokvaremedtekmovanjem.

• Udeleženci rekreativnih prireditev bi
moralipredtekmovanjemizpolnitiposeb-
nevprašalnike,kjerbipodalipodatke
osvojemdotedanjemintrenutnemzdrav-
stvenem stanju.

• Predrekreativnoprireditvijo(običajnoso
le-tevzdržljivostnegaznačaja)jesmiselno
organiziratiizobraževanjazaudeležence,
nakaterihsepodanasveteopravilnem
treningu,uživanjuogljikovihhidratov
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predtekmovanjem,uživanjutekočinin
hranilmedtekmovanjem,telesniaktiv-
nostiobakutnihobolenjih(npr.poviša-
natelesnatemperatura),telesniaktivnosti
obkroničnihobolenjihitd.(8).

• Zdravstvenoosebjenaprizoriščunajbi
imelo pooblastila, da lahko predčasno
ustavioz.odstraniizigreudeleženca,ki
kažeznake,danisposobenkončatitek-
movanja.

• Otekmovanjuoz.prireditviinpredvide-
nemštevilunapotenihvnadaljnjooskr-
bojetrebaobvestitilokalnobolnišnico.

• Zagotovitijetrebaustrezennujenprevoz
vbolnišnicozaudeležence,kisovživljenje
ogrožajočemstanju(reanimacijskovozi-
lo,nujnoreševalnovozilo,helikopter).

Vodjazdravstveneslužbemoraževečmese-
cevpreddogodkomaktivnosodelovatizor-
ganizatorjemtekmovanja/prireditve.Le tako
lahkosledivsemnačelom,napisanimzgoraj.
Vodjazdravstveneslužbejevčasupriprav
odgovorenzanabavomedicinskeopreme in
izborzdravstvenegaosebja,natekmovanju
samempajenjegovavlogapredvsemnad-
zorinkoordinacijadelazdravstveneekipe.
Slednjeveljapredvsemvprimerih,kose
tekmovanje odvija na širokem območju
(npr.maratonskitek,kolesarjenje).Odgovo-
renjetudizazagotavljanjeustreznekomu-
nikacijemedzdravstvenimosebjemindru-
gimisodelujočiminatekmovanju(policija,
varnostniki,prostovoljci,sodnikiitd.).

Zdravstvenaekipamora imetiznanja
spodročjaobravnavešportnihpoškodbin
urgentnihstanj.Pravilagledeštevilazdrav-
nikovnašteviloudeležencevsoodvisnaod
vrste športa. Pri vzdržljivostnih športih
(maraton,ultramaraton,iron man itd.)obsta-
jajo mednarodna priporočila, po katerih
najbizdravstvenaekipana1.000tekmoval-
cevštelapribližno20članov.Odteganaj
bibilavsajtretjinazdravnikov.Vciljnem

prostorunajbisenahajalo60%članoveki-
pe,10%nasamiciljničrtiin20%obpro-
gi.Poprogi,vavtomobilih,nakolesihali
motorjih, naj bi patruljiralo 10% članov
zdravstveneekipe(9).

Ob vrhuncu tekmovanja se na večjih
tekmovanjihz10.000do20.000udeležen-
ci,kotjenaprimervSlovenijiLjubljanski
maraton,pogostozgodi,davčasovnieno-
tieneminutepomočzdravstvenegaosebja
potrebujeodštiridošestudeležencev.To
predstavljavečjoobremenitev,kotjoimajo
najboljobremenjenitravmatološkiindrugi
urgentnicentri,zatomorabitiekipaNMP
na takiprireditvidobrouigrana inmora
jasnopoznatispecifičnepostopkeobravna-
veobolelih/poškodovanihtekmovalcevter
seravnatipoustreznidoktrini(10).

Naprireditvahzvečkot3.000udeležen-
ciinnaprireditvahvneugodnihklimatskih
razmerahmorabitinatekmovališčupriso-
tnovsajenopolnoopremljenoreševalno
vozilo.Zaprireditvezmanjkot3.000ude-
ležencipamorajobitioprireditviobveščeni
ponudnikinujnihprevozovinvčasuprire-
ditvetudinavoljo.

ZaKLJUČEK
Zdravstvenaoskrbanamnožičnihdogodkih
morabitipravočasnonačrtovanainorga-
nizirana.Vnaprejjetrebanareditiocenotve-
ganja,kiizhajaizvečdejavnikovsciljem
dobrezdravstveneoskrbetakošportnikov
kotgledalcev.Upoštevatijetrebaspecifič-
nostišportainlastnostišportnikov(mladi,
starejši,vrhunski, rekreativni itd.), saj to
vplivanapojavnostpoškodbinurgentnih
stanj.Zdravstvenitimmorabitidobro pove-
zanzorganizatorjem,seznanjensprostori
alikrajem,kjersedogodekodvija,izdela-
namorabitipodpornamrežazavsemore-
bitnedogodke,kerselenatanačinlahko
zagotovizdravstvenooskrbonazadovoljivi
ravni.
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