DTaF Helbredsattest
Vejledning for stævnelæger ved
hovedtraumer og karantæne
Vejledning for stævnelæger ved karantæne efter Knock Out eller hovedtraumer:
Alle betydende hovedtraumer sidestilles med K.O. Med betydende hovedtraumer menes alle
slags hovedtraumer som eks medfører man efterfølgende er groggy, klinisk tegn til
hjernerystelse, bevidsthedstab eller har en sværhedsgrad der medfører indlæggelse til
observation eller CT-scannes.
Nedenstående algoritme bør følges, med mindre helt særlige grunde taler herfor - eks hvis
en udøver uberettiget er talt ud eller har pådraget sig en skade som ikke har relation til et
hovedtraume og dette er årsagen til at udøveren tælles ud.
Der skal idømmes karantæne ved kraftige hovedtraumer som påvirker udøveren jvf
ovenstående, selvom udøveren ikke tælles ud eller dommeren stopper kampen.
Algoritmen er ligeledes vejledende for læger som udfylder helbredsattester i de tilfælde en
udøver har pådraget sig betydende hovedtraumer udenfor stævnedeltagelse og derved ikke
har fået officiel karantæne. I tilfælde hvor en udøver jvf nedenstående algoritme burde have
karantæne, bør udøveren ikke godkendes.
KARANTÆNE
Stk. 1 I tilfælde af Knock Out (K.O.), er det stævnelægens afgørelse om der skal idømmes
karantæne, der bør som udgangspunkt idømmes karantæne.
Stk. 2 Karantænen er af minimum 4 ugers varighed jvf kampreglement artikel 18 stk 2, og
der anbefales minimum 3 måneder ved kraftige K.O. eller ved bevidsthedstab.
Stk. 3 Hvis kæmperen bliver K.O. igen eller pådrager sig betydende hovedtraume inden for
3 måneder efter første karantænes udløb, idømmes kæmperen minimum 3 måneders
karantæne.
Stk. 4 Hvis kæmperen igen K.O. eller pådrager sig betydende hovedtraume inden for 6
måneder efter anden karantænes udløb, eller inden for 1 år har pådraget sig 3 K.O. eller
betydende hovedtraumer idømmes kæmperen minimum 12 måneders karantæne. Herefter
skal kæmperen vurderes hos neurolog og øjenlæge, før ny helbredsattest kan godkendes.
Stk. 5 Hvis kæmperen K.O. igen eller pådrager sig betydende hovedtraume inden for 12
måneder efter tredje karantænes udløb, idømmes kæmperen minimum 4 års karantæne.
Stk. 6 Hvis en kæmper får 5 K.O. eller betydende hovedtraumer indenfor 4 år, idømmes
han ligeledes minimum 4 års karantæne.
Stk. 7 Ved karantæne efter stk. 5 og 6 kan denne kun ophæves efter en
speciallægeundersøgelse hos neurolog og øjenlæge, når karantænen er udløbet.
Stk. 8 Karantænerne gælder deltagelse i alle sportsgrene med hel eller delvis kontakt i
hovedet (f.eks. boksning, karate) ligesom personer der er idømt karantæner i andre
kontaktsport også er udelukket fra deltagelse i Taekwondo stævner i karantæneperioden.
Stk. 9 Overtrædelse af karantænereglerne vil medføre indberetning til Hovedbestyrelsen
med krav om eksklusion fra forbundet.
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