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Szanowna Pani!
W odpowiedzi na pismo w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania
orzeczeń lekarskich zawodnikom oraz terminu ważności tych orzeczeń, wyjaśniam, co
następuje.
Podstawę uczestnictwa w rywalizacji sportowej stanowi orzeczenie lekarskie o
zdolności do uprawiania danego sportu uwzględniające - między innymi - kryterium
wieku, możliwości osobnicze oraz potencjalny wpływ sportu na rozwój i zdrowie
sportowca. Orzeczenie wydawane jest przez właściwego lekarza, po przeprowadzeniu
koniecznych badań i konsultacji.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy
uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz
zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania
orzeczenia lekarskiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1172) w § 2 określa jednoznacznie, że
orzeczenie wydaje:
•

lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do
zawodników

niepełnosprawnych

orzeczenie

może

wydać

także

lekarz

specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej;
•

w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz
zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia orzeczenie może wydać lekarz
posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w
dziedzinie medycyny sportowej.

Rozporządzenie określa również częstotliwość badań lekarskich – a zatem również
termin ważności wydanego na ich podstawie orzeczenia – następująco:
•

co 6 miesięcy – pomiary antropometryczne, ogólne badanie lekarskie wraz z
oceną stanu zdrowia jamy ustnej oraz badanie ortopedyczne;

•

co roku -

badanie elektrokardiograficzne, badanie ogólne moczu z oceną

osadu, badanie odczynu opadania krwinek czerwonych, badanie morfologii krwi
obwodowej ze wzrostem odsetkowym, oznaczenie stężenia glukozy w surowicy
krwi;
•

co 2 lata – konsultacja laryngologiczna, konsultacja okulistyczna, badanie
ostrości wzroku oraz dodatkowo: konsultacja neurologiczna i badanie
elektroencefalograficzne u zawodników uprawiających sporty walki; badanie
spirometryczne – u zawodników uprawiających płetwonurkowanie.

Tym

samym,

zawodnik

uczestniczący

we

współzawodnictwie

sportowym organizowanym przez polski związek sportowy, podlega badaniom
lekarskim niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia
umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, zgodnie z
ww. warunkami. Z poważaniem
Anna Widarska
Dyrektor
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