Załącznik nr 16
do Regulaminu Zasady organizacyjno-finansowe Kadry Narodowej PZŻ

PROCEDURA KONSULTACJI MEDYCZNYCH I BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH
ZAWODNIKÓW KADRY NARODOWEJ PZŻ
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KONSULTACJI

MEDYCZNYCH

I

BADAŃ

Zawodnik/zawodniczka doznaje urazu podczas startu/zgrupowania/treningu.
Trener główny klasy lub lekarz kadry narodowej kontaktuje się z opiekunem PZŻ
w celu umówienia wizyty zawodnika/czki, który/a doznał/a urazu: Dominika Hardel –
dominika.hardel@rehasport.pl.
UWAGA: Zawodnik nie może sam umawiać się na konsultację oraz badania, jeśli chce
aby usługi były rozliczone z ubezpieczenia.
Umówiony/a zawodnik/zawodniczka w dniu pierwszej wizyty jest zobowiązany/a
dostarczyć:
1) druk zgłoszenia szkody (stanowiący załącznik nr 16a do Regulaminu Zasady
organizacyjno-finansowe Kadry Narodowej PZŻ);
2) pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy (stanowiące załącznik nr 16b do
Regulaminu Zasady organizacyjno-finansowe Kadry Narodowej PZŻ);
3) cesję praw z ubezpieczenia (stanowiącą załącznik nr 16c do Regulaminu Zasady
organizacyjno-finansowe Kadry Narodowej PZŻ),
4) oświadczenie (wyłącznie kadra C2, D1, D2) dotyczące pokrycia kosztów leczenia
(stanowiące załącznik nr 16d do Regulaminu Zasady organizacyjno-finansowe
Kadry Narodowej PZŻ), określające, że w przypadku gdy ubezpieczyciel uchyli
się od odpowiedzialności, zawodnik zobowiązuje się do ich pokrycia zgodnie
z wystawionymi fakturami.
Druk zgłoszenia szkody powinien być podpisany i uzupełniony, z wpisaną datą
kiedy miał miejsce uraz oraz szczegółowym opisem okoliczności zdarzenia. Dane
te są niezbędne do zgłoszenia urazu do ubezpieczyciela. W przypadku
niedostarczenia ww. dokumentów w dniu pierwszej wizyty, zawodnik jest
zobowiązany pokryć jej koszty. Niezbędna dokumentacja jest dostępna do pobrania
na stronie PZŻ.
Opiekun PZŻ (Dominika Hardel) informuje pracownika Biura PZŻ oraz lekarza kadry
o rozpoczętym leczeniu zawodnika/zawodniczki.
Po pierwszej konsultacji podejmowana jest decyzja o możliwości zgłoszenia zdarzenia/
szkody z polisy ubezpieczeniowej NNW do Ubezpieczyciela. Opiekun PZŻ w terminie 14
dni, po przeanalizowaniu dokumentacji medycznej, może poinformować zawodnikowi o
braku możliwości rozliczenia urazu z polisy ubezpieczeniowej. Koszty pokrywa wówczas
sportowiec po otrzymaniu faktury VAT (wyłącznie kadra C2, D1, D2).
Dalszy proces leczenia zleca lekarz prowadzący.
Zawodnik/zawodniczka jest zobowiązany/a informować opiekuna PZŻ /Dominika Hardel/
o przebiegu leczenia, w tym kolejnych wizytach u lekarza prowadzącego, rehabilitacji,
zleconych badaniach diagnostycznych itp.
Każdy zawodnik korzystający z polisy jest zobowiązany zakończyć leczenie zgodnie
z jego harmonogramem u lekarza prowadzącego. W przypadku niezastosowania się do
procedury, będzie musiał pokryć całkowity koszt wystawionych faktur.

W momencie niezastosowania się do powyższej procedury, wszelkie usługi realizowane
w Rehasport Clinic będą pełnopłatne i rozliczane gotówkowo w dniu odbytej konsultacji
bądź przeprowadzonego badania.
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II.

PAKIETY OPIEKI MEDYCZNEJ
1.

2.

3.

Koszty leczenia w podróży zagranicznej (KL) - obejmuje m.in. koszty leczenia,
pomocy medycznej poniesione przez poszkodowanego za granicą:

kadra narodowa PZŻ (wszystkie grupy szkoleniowe) 6000 osobodni S.U. per os.
150.000,00 zł na każde zdarzenie.
Koszty następstw nieszczęśliwych wypadków NNW – ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium RP oraz
zagranicą:

kadra narodowa (grupy szkoleniowe: A1, A2, B1,B2, C1) – 35.000,00 zł,

szeroka kadra (pozostałe grupy szkoleniowe) – 20.000,00 zł.
Koszt NNW rozszerzonej o KL - obejmuje koszty leczenia poniesione przez
poszkodowanego wyłącznie na terenie RP:

kadra A1, A2, B1, B2, C1 – 15.000,00 zł per osoba plus koszty rehabilitacji:
10,000,00 zł per os.

kadra KNS K NOL, C2, D1, D2, KNŻN – suma ubezpieczenia oraz rehabilitacji
łącznie 10.000,00 zł

III. POZOSTAŁE PROCEDURY MEDYCZNE
Zgłoszenie szkody lub problemu medycznego wg poniższego schematu.
Stany polegające na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się
objawów pogorszenia zdrowia, których bezpośrednim następstwem może być poważne
uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagające
podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia takie jak:
rany, oparzenia, urazy głowy, urazy kręgosłupa i złamania kończyn, zwichnięcia
stawów, ciała obce, brak drożności dróg oddechowych, ostre zatrucia, ostre dolegliwości
bólowe, należy niezwłocznie zgłosić pod tel. alarmowy: 112.
3. Każdy z zawodników zobowiązany jest do posiadania karty EKUZ – Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego.
4. Przed przystąpieniem do treningu specjalistycznego przy kontuzji trwającej powyżej 21
dni:
1) uzyskać zdolność sportowo-lekarską,
2) uzyskać zgodę trenera przygotowania fizycznego na przystąpienie do treningu
specjalistycznego.
5. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań zdolności sportowolekarskiej.
6. Każdy z zawodników kadry narodowej seniorów klas olimpijskich oraz
kadry narodowej młodzieży i juniorów (grupa C1 i C2) zobowiązany jest
do przeprowadzenia testów z zakresu przygotowania fizycznego (min. 2x w roku) zakres badań i testów uzgadniany z osobami odpowiedzialnymi ze strony PZŻ:
1) fizjologiem Tomaszem Grzywaczem (badania wydolnościowe), adres e-mail:
tomasz.grzywacz@rehasport.pl, tel. +48 605 072 172,
2) trenerem przygotowania fizycznego - Mariuszem Golińskim, adres e-mail:
mariusz.golinski@rehasport.pl, tel. +48 664 440 179,
3) trenerem
przygotowania
fizycznego
grup
młodzieżowych
Jarosławem
Protasewiczem, adres e-mail: j.protasewicz@pya.prg.pl, tel. +48 604 085 976.
7. Każdy z zawodników kadry narodowej seniorów klas olimpijskich oraz kadry narodowej
młodzieży i juniorów (grupa C1 i C2) zobowiązany jest do przeprowadzenia min. 1x w
roku badania EEG Biofeedback: psycholog PZŻ Milena Lachowicz, adres e-mail:
milena.lachowicz@rehasport.pl, tel. +48 665 830 665.
8. Każdy z zawodników kadry narodowej seniorów klas olimpijskich oraz kadry narodowej
młodzieży i juniorów (grupa C1 i C2) zobowiązany jest do zaliczenia 1x
w roku testu ze znajomości przepisów i wiedzy antydopingowej.
9. Stosowanie leków przez zawodnika odbywa się za zgodą lekarza kadry PZŻ.
10. Wszelkie odżywki i suplementy stosowane przez zawodnika muszą uzyskać akceptację
lekarza kadry PZŻ i są wydawane zgodnie z Regulaminem zakupu i wydawania
odżywek w PZŻ.
1.
2.
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