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Organizacija hokejske tekme z
zdravstvenega vidika

Osnova:
Zagotavljanje
zdravstvenega
varstva

a. na posamičnih tekmah
b. na nizu tekem (liga, pokal,

turnirji…)



Pismeni dogovor med organizatorjem športne
prireditve (klub) in izvajalcem zdravstvenega
varstva, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje
zdravstvene dejavnosti.

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči:
24-27 člen.



Zdravstveno varstvo na hokejski tekmi

Usmerjeno na:
a. športnike, sodnike in člane strokovnega štaba
b. obiskovalce prireditve



Ocena ogroženosti

Temelji na:
a. velikosti prireditve
b. ogroženosti z zdravstvenega vidika
c. potrebi po vrsti zdravstvenega varstva



Presoja zdravstvene ogroženosti na
prireditvi



Zdravstveno tveganje

Glede na:
a. starostno strukturo
b. zdravstveno strukturo udeležencev

(zdravstveno ogrožene skupine ljudi)



Tveganje za dogodke

a. vrsta športne dejavnosti
b. hujše telesne obremenitve udeležencev
c. nekontrolirano škodljivo oziroma nasilno

ravnanje udeležencev (alkohol, droge,
navijaške skupine…)



Vrste prireditev in zdravstvenega varstva
na prireditvah



Subjekti pri izvedbi športnega dogodka

a. organizator prireditve
b. izvajalec zdravstvenega varstva
c. upravna enota



Načrt za izvajanje zdravstvenega varstva na
hokejski tekmi

a. ime odgovorne osebe za izvajanje zdravstvenega
varstva na tekmi

b. načrt poti nujne medicinske pomoči v športnem
objektu in izven njega

c. opis ustreznih prostorov za nudenje nujne
medicinske pomoči

d. skica prireditvenega prostora
e. seznam usposobljenih članov strokovnega štaba

kluba za zagotavljanje nujne medicinske pomoči
f. seznam opreme za komunikacijo med izvajalci nujne

medicinske pomoči



Pot nujne medicinske pomoči

a. mesto ekipe nujne medicinske pomoči
b. ledena ploskev ali tribuna
c. ambulanta za nudenje medicinske pomoči ali triažni

prostor
d. pot v športnem objektu do vstopne točke
e. reševalno vozilo
f. bolnišnica



Opažanja / 1
a. pogosto otežen dostop reševalnega vozila do dvorane
b. ni stalnega mesta oziroma lokacije reševalnega vozila

pred športnim objektom
c. manjka načrt poti oziroma prevoza poškodovanega

igralca / gledalca v dvorani
d. pomanjkljiva oprema in pogoji dela v ambulanti

(AED)



Opažanja / 2
e. vstopna točka v objekt ni pod nadzorom varnostnika
f. nezadostna komunikacija z ekipo nujne medicinske

pomoči in lokacija le te ob ledeni površini
g. priporočen je dogovor pred pričetkom tekme glede

posredovanja v primeru poškodbe igralcev ali
sodnikov na ledu med ekipo NMP in strokovnima
štaboma obeh ekip

h. svetujemo izpis medicinske dokumentacije o
zdravstvenih posredovanjih na ledu in na klopeh



Statistika HK ECE Celje INL liga 2013 - 2016
62 tekem v Celju:

123 posredovanj na ledeni ploskvi
36 zdravstvenih oskrb članom
gostujoči ekip na klopi
6 prevozov v bolnišnico (4-krat
kirurška prva pomoč 1-krat okulist,
1-krat specialist ORL)
3-krat je oskrbo vršil
zobozdravnik v svoji ambulanti
2 posredovanji na tribuni
(opitost, poškodba)



NHL / 1
a. dva zdravnika v okviru medicinskega tima domače

ekipe ( eden ob igrišču, drugi v nadzorni sobi)
b. posebna pozornost je namenjena poškodbam glave in

vratnega dela hrbtenice
c. prisotnost zobozdravnika
d. telemedicina (konzultanti ostalih strok)
e. specifična vloga fizioterapevtov, maserjev in

kondicijskih trenerjev (subspecialistični tečaji)



NHL / 2
f. triažni prostor ob izstopu z ledene

ploskve
g. ambulanta (trije prostori, enako

tudi za gostujoče moštvo)
h. RTG
i. ultrazvok
j. vsaj dve reševalni vozili
k. posebna vloga varnostne službe
l. povsem ločeni službi za

zdravstveno zaščito športnikov in
gledalcev



Medicinska oskrba v klubih
Medicinski del strokovnega štaba (medical team)
a. zdravnik
b. diplomirani zdravstvenik (medicinska sestra)
c. fizioterapevt
d. maser
e. strokovnjak za prehrano in prehranska dopolnila
f. psiholog
g. konzultanti (ortoped, internist, zobozdravnik…)
h. ostali člani s pridobljenimi znanji s področja

zdravstvenega varstva



Medicinska oziroma zdravstvena oskrba
hokejistov v Sloveniji



Problemi / 1
a. zdravstveno varstvo v klubu je samo na področju

zagotavljanja nujne medicinske pomoči na prireditvi
b. zapostavljanje preventivnih ukrepov
c. ni sodelovanja zdravstvene službe pri fizični in psihični

pripravi hokejistov
d. zelo različni pristopi k prehrani hokejistov in

svetovanja uporabe prehranskih dopolnil



Problemi / 2
e. doping
f. pomanjkljiv nadzor nad rehabilitacijo poškodovanih

igralcev
g. slaba komunikacija z izbranimi osebnimi zdravniki
h. problem preobremenjenosti pri otrocih
i. specifična obravnava hokejistk



Vloga klubskega zdravnika / 1
a. preventiva
b. kurativna dejavnost
c. nadzor rehabilitacije
d. vodenje in organizacija

medicinskega tima v okviru
strokovnega štaba kluba



Vloga klubskega zdravnika / 2
e. sodelovanje z drugimi člani

strokovnega štaba
f. nadzor nad prehrano

športnikov
g. skrb za počitek in spanje

športnikov
h. posebna skrb je namenjena

mladim hokejistom
i. nadzor športnega poligona



Preventiva
a. preventivni pregledi
b. zdravstvena vzgoja
c. cepljenja



Tveganja pri posameznikih
a. dednost
b. odnos do lastnega zdravja
c. odnos do nasvetov
d. odvisnosti



Otroci
Tekmovalni šport pozitivno vpliva na telesni,
emocionalni in intelektualni razvoj adolescentov
ter spodbuja socialno želeno vedenje.



Otroci
Ukvarjanje z intenzivnim tekmovalnim športom v
otroštvu lahko pomeni tveganje za otrokov
biološki, psihološki in socialni razvoj. Vsebina in
oblika treninga mora biti prilagojena otrokovi
razvojni stopnji. Posebno pozornost moramo
nameniti preprečevanju preobremenitvenih
poškodb. Trening otrok mora biti pedagoško in
medicinsko nadzorovan.



Preventivni pregledi igralcev hokeja
a. ocenjuje se celovit odgovor organizma na neko

določeno obremenitev
b. pogoste intenzivne obremenitve lahko izzovejo

bolezensko stanje praktično na vsakem organskem
sistemu

c. športniki se težko sprijaznijo z morebitnimi
bolezenskimi stanji in jih pogosto poskušajo
prikriti



Medicina igra v hokeju pomembno vlogo. Po eni strani
s preventivnimi ukrepi skrbi za pravilen psihofizični

razvoj mladih športnikov, po drugi strani pa preprečuje
posledice večjih bolezenskih sprememb in poškodb
igralcev. Naloga vodstev klubov je, da stremijo k čim

kvalitetnejši vzpostavitvi sistema zdravstvenega varstva
svojih članov.


