Zakresy obowiązków i odpowiedzialności dla Lekarza w ramach ekipy na zawody
europejskie/światowe Olimpiad Specjalnych dla osoby w ramach powierzonej funkcji:
(opracowane na podstawie zakresów obowiązków przekazywanych przez organizatorów) igrzysk
światowych/europejskich Olimpiad Specjalnych)
Zatwierdzone uchwałą Komitetu Krajowego w dniu 27.02.2016 oraz po korektach uchwała KK 26.02.2018
Korekty 2018 na podstawie materiałów przesłanych przez organizatorów Światowych Letnich Igrzysk
Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi w 2019 roku z dn. 30.11.2017
Lekarz ekipy:
Przed Igrzyskami
 Nadzoruje proces dopuszczenia pod względem medycznym zawodników i wszystkich członków ekipy
do Igrzysk (udziału w zawodach i podróży), czyli:
 Sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji zawodników i innych członków ekipy (skład
podstawowy i rezerwa - formularze zgłoszeniowe dostępne w Biurze Narodowym OSP Polska),
włącznie ze skierowaniem na dodatkowe konsultacje u lekarzy specjalistów.
 upewnienie się, że właściwa dokumentacja medyczna zostaje złożona w odpowiednim terminie do
organizatorów Igrzysk.

Dokonanie przeglądu stanu zdrowia ekipy (skład podstawowy, rezerwa) na obozie
przygotowawczym.
 Uczestniczyć w procesie planowania i dokonania zakupów wyposażenia medycznego na wyjazd
ekipy: zrealizowanie zakupów, w tym leków i innych niezbędnych elementów wyposażenia oraz
przygotowanie apteczek i innych środków medycznych na obóz przygotowawczy jak i na wyjazd na
Igrzyska (związane to jest ze współpracą z Biurem Narodowym w kwestii budżetu przewidzianego na
ten cel oraz z wizytami w Biurze Narodowym Olimpiad Specjalnych Polska w celu zweryfikowania
tego co znajduje się w magazynie i fizyczne przygotowanie apteczek i toreb lekarskich, z
uwzględnieniem tego co jest już w posiadaniu BN).
 Przygotowanie i przeprowadzenie procesu szczepień ochronnych w przypadku konieczności..
 Przygotować i przeszkolić trenerów i innych członków ekipy z zasad postępowania w celu
eliminowania zagrożeń medycznych podczas podróży, Igrzysk i obozu przygotowawczego
 Przeprowadzić wstępną identyfikację zagrożeń medycznych dla każdego członka ekipy.
 Poznać stan zdrowia wszystkich członków ekipy i zapewnić lub być w stanie pomóc w zapewnieniu
odpowiedniej opieki medycznej.
 Zapewnić opiekę medyczną uczestnikom obozu przygotowawczego do Igrzysk i wszystkich innych
spotkań przygotowawczych przez Igrzyskami.
 W przypadku stwierdzenia przeciwwskazań medycznych do udziału w zawodach (igrzyskach)
wystawia pisemną opinię.
W czasie Igrzysk
 Współpracować z innymi lekarzami (jeśli są takowi w ekipie), personelem medycznym wyznaczonym
przez Special Olympics lub Komitet Organizacyjny Igrzysk, zawodnikami, trenerami, rodzicami oraz
kierownictwem ekipy oraz postępować według standardów i procedur wyznaczonych przez
organizatorów danych Igrzysk.
 Wraz z kierownictwem ekipy uczestniczyć w podejmowaniu działań zmierzających do ochrony zdrowia
i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim członkom ekipy włączając w to zarządzanie podawaniem
leków zgodne z lokalnym prawem i ograniczeniami w praktyce lekarskiej.
 Podejmować decyzję o powrocie lub nie, zawodnika do rywalizacji lub zajęć po doznanym urazie w
trakcie obozu/Igrzysk.
 Zapoznać się z odpowiednio przygotowaną informacją dostarczoną przez Special Olympics.
 Towarzyszyć każdemu członkowi ekipy jeśli zajdzie potrzeba hospitalizacji owego członka ekipy
włącznie z pozostaniem w szpitalu na noc.

Uchwała Komitetu Krajowego z dn. 27.02.2016 i Uchwała KK z dn. 26.02.2018












Współpracować z personelem medycznym zawodów w przypadkach koniecznej nocnej opieki
medycznej dla ekipy .
Uczestniczyć w spotkaniach wyznaczonych przez Special Olympics.
Dostosować się do lokalnych etycznych, medycznych i prawnych zwyczajów oraz ograniczeń w
praktyce lekarskiej.
Podróżować z ekipą i współpracować z zawodnikami, DALami, trenerami, innymi lekarzami,
członkami Komitetu Organizacyjnego w przypadku gdy zawodnik lub inny członek ekipy wymaga
opieki medycznej.
Kontaktować się z personelem medycznym Igrzysk w odpowiedzi na diagnozy, leczenie, kontynuację
opieki w przypadku zdarzeń medycznych.
Zgłosić zdarzenie medyczne odpowiednim służbom po upewnieniu się, że zdrowiu i bezpieczeństwu
zawodnika lub innego członka ekipy nic nie zagraża.
Posiadać kopie wszystkich formularzy medycznych
Znać stan zdrowia wszystkich zawodników aby mieć pewność, że wszystkie leki są zażywane o
odpowiednich porach.
Podejmować decyzje o możliwościach lub wykluczaniu z uczestnictwa członków ekipy z oficjalnych
punktów programu Igrzysk i innych elementów jeśli wymaga tego stan zdrowia danej osoby (w tym
także podróży, Ceremonia Otwarcia, Zamknięcia itp.)
Uczestniczyć w ocenach zdrowia i być świadom wszystkich wyników badań przeprowadzonych
podczas programu Zdrowi Sportowcy.

Po Igrzyskach



Przygotować i przedstawić raport na temat wszystkich aktywności medycznych wykonanych w
trakcie trwania Igrzysk (wzór raportu będzie dostarczony przez SOI)
W przypadku przeciągających się lub niezakończonych procedur medycznych musi w pełni
uczestniczyć w nich aż do ich zakończenia.

Uchwała Komitetu Krajowego z dn. 27.02.2016 i Uchwała KK z dn. 26.02.2018

