َّالطافی
دستَسالعول ًحَُ تکویل ضٌاسٌاهِ هعایٌات پیص اص فصل
کلیِ باضگاّْا هلضم بِ سعایت ایي دستَسالعول دس اًجام هعایٌات پیص اص فصل ٍ تکویل ضٌاسٌاهِ
پضضکی باصیکٌاى بَدُ ٍ الصم است قبل اص عقذ ّشگًَِ قشاسداد دس لیگ چْاسدّن ًسبت بِ اسسال اصل
ضٌاسٌاهِ تکویل ضذُ پضضکی بِ کویتِ پضضکی فذساسیَى جْت تاییذ ٍ صذٍس کاست سالهت اقذام
ًوایٌذ.
 – 1دس اٍلیي گام بایذ فشم استاًذاسد هعایٌات پیص اص فصل سا کِ دس ایي فایل  PDFقشاس داسد داًلَد
ًوَدُ ٍ بِ تعذاد باصیکٌاى خَد تکثیش ًواییذ.
 -2هقتضی است قسوت پشٍفایل باصیکي بِ صَست دقیق ،کاهل ٍ با خط خَاًا تَسط باصیکي تحت ًظش
پضضک تین تکویل گشدد.
 –3قسوت ضشح حال تَسط پضضک داسای حذاقل گشیذ  Cفذساسیَى فَتبال ٍ یا هتخصص پضضکی
ٍسصضی بِ صَست دقیق تکویل ٍ هحل هشبَطِ دس  CLEARANCE FORMهْش ٍ اهضا گشدد.
 - 4هعایٌات قلبی ٍ عشٍقی تَسط هتخصص قلب ٍ عشٍق (تشجیحافَق تخصص اکَکاسدیَگشافی ٍ آضٌا
بِ هعایٌات غشبالگشی قلب ٍسصضی )اًجام گشدد.
 باصیکٌاًی کِ سابقِ اًجام اکَکاسدیَگشام دس سال ّای گزضتِ داسًذ ٍ ّیچگًَِ ًکتِ هثبتی گضاسشًطذُ است اص اًجام اکَ کاسدیَگشام هعاف هیباضذ.دس صَست ٍجَد ًکات هثبت اًجام هجذداکَ
الضاهی است  ( .هستٌذ اًجام اکَ دس سال ّای گزضتِ بایذ اسایِ گشدد دس غیش ایٌصَست اًجام اکَ
حتی دس صَست داضتي سابقِ اکَی قبلی الضاهی است )

 ّوگی پاساهتش ّا بِ صَست دقیق بش حسب فشم هشبَطِ تَسط کاسدیَلَطیست تکویل گشدد(دقتفشهاییذ دس پاساهتش دسخَاست ضذُ بصَست کوی عیٌا ،عذدرکش ضَد ٍاص دسج هَاسدی هاًٌذ ًشهال یا
طبیعی خَدداسی گشدد).
 اًجام الکتشٍکاسدیَگشام بصَست سالیاًِ الضاهی است ٍ گضاسش آى بایذ تَسط هتخصص قلب ٍعشٍق بش طبق هَاسد دسخَاست ضذُ دس فشم عیٌا تکویل گشدد.
 اًجام تست ٍسصش بشای باصیکٌاى باالی  35سال الضاهی است. دس اًتْا هحل هشبَطِ دس  CLEARANCE FORMتَسط کاسدیَلَطیست هْش ٍ اهضا گشدد. هستٌذات اکَ ًَ ،اسقلب ٍ تست ٍسصش (دس صَست اًجام) بایذ دس صهاى تحَیل ضٌاسٌاهِ بِ کویتِپضضکی تحَیل گشدد.
 - 5اًجام هعایٌات اسکلتی – عضالًی تَسط هتخصص استَپذی (تشجیحا فَق تخصص صاًَ ٍ آضٌا بِ
استَپذی ٍسصضی)ٍ یا پضضکی ٍسصضی الضاهیست.
دس تکویلوعایٌات دس تواهی هَاسدکِ داهٌِ حشکتی دسخَاست ضذُ الصم است صٍایا بصَست دقیق دس
ضٌاسٌاهِ دسج گشدد .
هحل هشبَطِ دس  CLEARANCE FORMتَسط هتخصص هشبَطِ هْش ٍ اهضا گشدد.
 –6اًجام آصهایطات دس آصهایطگاُ هعتبش الضاهی است .هستٌذات اًجام آصهایص بایذ بِ ّوشاُ ضٌاسٌاهِ
سالهت بِ کویتِ پضضکی تحَیل گشدد.
 –7فشم تغزیِ صشفا بایذ تَسط هتخصص تغزیِ تکویل گشدد .
تَضیح :بذیْی است کلیِ هستٌذات پیَست ضٌاسٌاهِ پضضکی پس اص بشسسی ٍ تاییذ بِ ّوشاُ کاست
سالهت باصیکٌاى بِ باضگاُ عَدت خَاّذ ضذ.

