Tájékoztató a sportorvosi vizsgálatról a Bethesda gyermekkórházban
Rendelési idő: Csütörtök 9-13
Cím: 1146 Budapest, Bethesda utca 3
Időpont kérés:
A 422-2798 telefonszámon, csütörtök 8-9 óra között. Kérem jelezzék a telefonban, hogy
curling sportolók. Kerekesszékes curling játékosok és hallássérült sportolók a
sportorvos@bethesda.hu email címen is kérhetnek időpontot.
A vizsgálat menete:
A vizsgálat előtt be kell jelentkezni a betegfelvételi pultnál.
A sportorvosi vizsgálat során a következő elemekre kell számítani: kórtörténet felvétele,
fizikális vizsgálat, EKG vizsgálat, vérnyomásmérés, vizeletvizsgálat.
A kórtörténetet kérdőív segítségével vesszük fel, a kérdőív letölthető a kórház és a
sportkórház honlapjáról is (www.bethesda.hu, www.osei.hu).
Kiskorú sportoló esetén csak a szülő által kitöltött és aláírt kérdőívet fogadunk el!
Az EKG, vérnyomásmérés és vizeletvizsgálat helyben történik, eredménye azonnal elkészül,
de (egy hónapnál nem régebbi) hozott leletet is elfogadunk.
A fizikális vizsgálat miatt a személyes megjelenés elengedhetetlen.
Konziliumok:
Minden sportolónak, aki az első versenyengedélyt kapja, szükséges ortopédiai vizsgálaton
részt venni. Rendelőnkben tájékozódó vizsgálat történik, ha szükséges, akkor a sportkórház
szakrendelésére adunk beutalót, ahol a konzílium időpont kérés nélkül, még aznap
elvégezhető. Ezután elég a leletet visszajuttatni, újabb megjelenés már nem szükséges.
35 éves kor fölött vérvizsgálat szükséges (évente), ezt helyben meg tudjuk csinálni, az
eredményét nem kell megvárni, lelet a következő rendelésre készül el.
65 éves kor fölött kardiológiai vizsgálat is szükséges (évente).
Az esetlegesen kiderülő, sportolást befolyásoló állapotok további vizsgálatokat tehetnek
szükségessé, ezeket a vizsgálat alkalmával, egyénre szabottan állapítjuk meg.
Hozott leleteket elfogadunk, de régi vizsgálat esetén ezek megismétlését kérhetjük.
A vizsgálat díja:
A Magyar Curling Szövetséggel való megállapodás értelmében a vizsgálat díját a szövetség
állja.
Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a sürgősségi (a bejelentkezés napján történő) vizsgálat
felára 5000.- Ft, ezt a szövetség nem fizeti! Kérjük, ha sürgős vizsgálatra van szükség,
akkor is jelezzék érkezésüket a fenti telefonszámon.
A versenyengedély:
Az engedélyt az összes lelet beérkezése után adjuk ki. 18-65 éves kor között egy évig
érvényes, a többi sportolónál fél évig. Ha a sportolást befolyásoló állapotra derül fény,
lehetséges, hogy a versenyengedély ennél rövidebb ideig lesz érvényes.

