KURATIVNA ZDRAVSTVENA OSKRBA ČLANOM TENIS SLOVENIJE
S tem dokumentom želimo pri Tenis Sloveniji skupaj s klubi, narediti pomemben korak k zdravstveni
osveščenosti in boljši zdravstveni oskrbi svojih članov – tekmovalcev, trenerjev, sodnikov in
rekreativcev. V dokumentu obravnavamo:
1. Pomoč poškodovanim tekmovalcem/-kam (akutne in kronične poškodbe) ter bolnim
tekmovalcem/-kam,
2. Pomoč pri nezgodnemu zavarovanju za aktivne in neaktivne fizične os., zavarovanja mimo
čakalnih vrst in pridobitve drugega mnenja v tujini
1. Pomoč tekmovalcem/-kam pri diagnostiki in zdravljenju poškodb ter preobremenitvi ali
bolezeni mišično skeletnega sistema
V tekmovalnem tenisu so akutne in še pogosteje preobremenitvene poškodbe zelo pogoste. Pri Tenis
Sloveniji želimo zato svojim članom zagotoviti hitro, strokovno in prvovrstno diagnostiko ter sodobno in z
dokazi podprto zdravljenje omenjenih poškodb, kakor tudi bolezni mišično skeletnega sistema. Naš
skupni cilj je, da bi tekmovalcu/-ki omogočili vrnitev v polni trening in tekmovanja v čim krajšem
času. Za uresničitev namena, smo se za sodelovanje dogovorili z dr. Klemnom Stražarjem, dr. med.,
specialistom ortopedske kirurgije, z večletnimi izkušnjami na področju športne ortopedije. V zdravljenje
bodo po potrebi vključeni tudi drugi zdravniki - subspecialisti, fizioterapevti ter kineziologi.
Postopek:
Prvi pregled v primeru akutne poškodbe, preobremenitvene poškodbe ali bolezni mišično skeletnega
sistema, se za vse kategorizirane tekmovalce in ostale člane Tenis Slovenije, lahko izvede pri
dr. Klemnu Stražarju v ambulanti MD Medicina Sanatorij Ljubljana (tel. za naročanje: 031/214444). Pri naročanju bo potrebno podati informacijo za kakšno poškodbo gre ter ali je oseba, ki potrebuje
pomoč, registrirani tekmovalec (član) Tenis Slovenije. V nekaj urah bo administracija ambulante potrdila
in osebi sporočila termin prvega pregleda. Stroške diagnostike in zdravljenja lahko pacienti krijejo sami
ali pa iz naslova paketa posebnega in pred tem sklenjenega zdravstvenega zavarovanja. Podpora in
nasvet svojim članom Tenis Slovenije, je sklenitev paketa zdravstvenega zavarovanja, opisanega v
spodnji tretji točki, s katerim se stroški diagnostike ter zdravljenja, odvisno od izbranega zavarovanja,
lahko poplačajo delno ali v celoti. V primeru sklenjenega zavarovanja, bo potrebno od zavarovalnice
pred pregledom pridobiti odobritev za specialistični pregled, če je tako navedeno v pogodbi, sklenjeni
med zavarovancem (tekmovalcem) in zavarovalnico. Na prvem pregledu se lahko določi diagnostika ter
tekmovalca po potrebi napoti ustreznemu specialistu, subspecialistu, fizioterapevtu oz. kineziologu ali
pa že ustrezno zdravljenje.
V primeru urgence, se prvi (nujni) pregledi izvedejo v urgentnih ambulantah iz naslova
obveznega/dodatnega zavarovanja ali v tujini iz naslova zdravstvenega zavarovanja v tujini. Po potrebi
se diagnostika in zdravljenje nato lahko nadaljuje v Sloveniji, po zgoraj opisanem načinu.
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2. Podpora Tenis Slovenije pri zdravstvenemu zavarovanju
Ker so čakalne dobe za zdravstveno oskrbo aktivnih športnikov praviloma (pre)dolge, samoplačniško pa
finančno zahtevne, je na tržišču kar nekaj ponudb nadstandardnih zavarovanj, ki omogočajo
zavarovancem hitro diagnostično in terapevtsko obravnavo.
Pri Tenis Sloveniji smo se zato za pomoč in svetovanje za vas, dogovorili z zavarovalno specialistko –
posrednico Bojano Kavčič, mamo Blaža Kavčiča, ki vodi zavarovalno agencijo Heureka. Bojana Kavčič
bo na podlagi športnih izkušenj, predvsem pa poznavanja posebnosti zavarovalnih ponudb, članom
Tenis Slovenije z veseljem svetovala in v primeru želje potencialnim zavarovalcem uredila najboljšo
možno zavarovalno zaščito Zavarovalnice Sava, generalnega sponzorja Tenis Slovenije. Prav tako bo v
primeru želje ali ugodnejše ponudbe zavarovalcu priporočila tudi produkte ostalih zavarovalnic. Pri
svojem delu bo zastopala zlasti interese zavarovalca in pomagala pri izvrševanju pravic ter obveznosti
iz zavarovalne pogodbe.
E-naslov: info@agencija-heureka.si ; telefon do 16 ure: 01/ 56 11 190; urgentni primeri: 041 310 001

Za dodatne informacije se lahko obrnete na gregor.krusic@tenis-slovenija.si ali pokličete 031 672 692.

Teniški pozdrav!

Gregor Krušič, direktor Tenis Slovenije
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