Protocol Revisió Mèdica Temporada 2020/21
Com cada temporada es requereix per part del esportistes en les categories des de Benjamí fins a Sènior passar una
revisió mèdica conforme acrediti el seu bon estat de salut per a la pràctica de l’esport, i també, com condició necessària
per tal que es pugui tramitar la llicència federativa amb l’assegurança mèdica pertinent.
1. TERMINIS: Per tal de tramitar les fitxes federatives amb total normalitat, cal que tots els esportistes hagin
enviat la revisió mèdica esportiva feta com a màxim el dia 4 de Setembre.
2. REALITZACIÓ DE LES PROVES MÈDIQUES: Es poden fer en qualsevol centre mèdic ja sigui de Molins de Rei
com de qualsevol altre població. Una vegada es disposi del document signat pel doctor conforme s’indica
que el jugador ha passat la revisió mèdica i es considera Apte per la pràctica de l’esport, s’ha de fer arribar
al CE Molins de Rei per Correu electrònic: info@handbolmolins.cat, excepte les revisions fetes en el Centre
Mèdic Araujo de Molins de Rei, ja que el centre en qüestió ja s’encarregaran d’entregar-les al club.
Per facilitar la realització de les revisions el CE Molins de Rei ha parlat amb els següents centres de Molins de Rei:
 CENTRE MÈDIC ARAUJO-Clínica de Molins: Centre a on s’han fet la majoria de Revisions en les darreres
temporades. Centre de confiança amb un ampli ventall de proves i de preus ajustats. Totes les revisions s’han d’abonar,
no treballen amb Mutues per les revisions mèdiques.
Opció
A
B
C
D
E

Nivell
Baix 1
Baix 2
Mig-Moderat
Mig -Alt
Alt

Què inclou el Reconeixement Esportiu de cada Opció:
Tensió Arterial / Pulsacions per minut /Auscultació Cardio Pulmonar
Opció A + Electrocardiograma de Repòs 1 Canal
Opció A + Electrocardiograma de Repòs 12 Canals
Opció C + Eco cardiograma Doppler Color
Opció D + Prova d’Esforç

Cost
10€
15€
25€
65€
110€

Cal concertar cita prèvia en tots els casos, trucant al telèfon que s’indica:


Revisions Opcions A i B: Del ( 15/7 al 31/7 ) i del ( 31/8 al 4/9 ) Tancat del 1 al 30/8
 Clínica Molins de Rei, c/. Passeig del Terraplè 97 (Dr. JC Araujo, de 8 a 14:30 ) -> Telèfon 655.759.141
 Centre Mèdic Araujo c/. Verge del Pilar 4 (Dr. J Fabregat del (15/7 al 31/7) i (31/8, 1/9) i (Dr. JC Araujo el 2/9
de 17 a 20h) –> Telèfon: 93 668.58.16



Revisions Opció C i D: Dies ( 17/7, 24/7, 31/7 o 2/9 ) Tancat del 1 al 30/8
 Centre Mèdic Araujo c/. Verge del Pilar 4 ( Cardiòleg Dr. JM Casan, sols fa aquesta revisió a persones de 15
anys o més grans 17/7, 24/7 i 31/7) i (Dr.JC Araujo el 2/9, totes les edats) -> Telèfon 93 668.58.16.



Revisions Opció D i E: Juliol i Agost a Clínica Sagrada Família c/. Torres i Pujalt 11-29 Barcelona: Cal Trucar per
concertar visita 93 510.00.03 indicant que veniu per compte del Centre Mèdic Araujo per fer revisió mèdica
esportiva i l’Opció Escollida ( Rev+Electro12c+ECO ) o ( Rev+Electro12c+ECO+ProvaEsforç). En aquest cas heu de
recollir el resultat de la revisió conforme es apte i enviar a info@handbolmolins.cat

 metgesdmolins: Centre ubicat a Passeig del Terraplè 10, Molins de Rei Tel 93.668.63.21, fan proves mèdiques
esportives, en aquest cas no totes les Tipologies, les que realitzen són:
Opció
1
2
3




Nivell
Mig-Moderat
Mig -Alt
Mig -Alt

Què inclou el Reconeixement Esportiu de cada Opció:
Revisió Mèdica+ Electrocardiograma de Repòs 12 Canals
Opció 1 + Ecocardiograma Doppler Color
Opció 1 + Prova d’Esforç

Cost
29€
75€
75€

S’ha de Demanar Cita Prèvia presencialment o Telefònicament: Indicant Opció a fer, i en el cas de tenir
Mutua indicar quina es té per saber si l’accepta el centre i si cobreix la revisió escollida.
Si no te’ns Mutua o el Centre no treballa amb la vostra Mutua, o la Mutua no cobreix la revisió mèdica
(Sobretot Prova d’Esforç), s’ha d’abonar l’import indicat.
Obert del 15/7 al 4/9, Agost inclòs ( tot i que amb menys hores disponibles durant l’Agost )

