ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ MEZINÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KOMISE FIS
PORTOROŽ 24.5.2017
Jméno: Jiří
Příjmení: Obenberger
Zástupce OSÚ: Lékařská komise
Termín účasti: 23.5.- 25.5.2017
Průběh jednání Lékařské komise FIS:
Jednání proběhlo podle předem schváleného programu dne 24.5.2017 mezi 9 a 16
hodinou v salonku „Aurora 1“ Grand hotelu Bernardin v Portoroži. Po obvyklém přivítání
byla schválena pracovní náplň stejně jako zápis z předchozí schůze v Curychu.
Následovaly podrobné zprávy od „Medical Supervisors“ z MS a Juniorských MS. Po
stránce lékařského zabezpečení a průběhu dopingových kontrol proběhly všechny akce
hladce s výjimkou Juniorského MS v severských disciplínách v Park City (USA), kde
L.Gaul (USA) musel zasahovat do organizace a personálního zastoupení lékařského
zabezpečení, které bylo obsazeno zcela nekompetentními lékaři bez jakékoli praxe, čemuž
odpovídalo i jejich nedokonalé vybavení. Sám musel suplovat lékaře závodu, kterého měl
původně kontrolovat.
V roli „FIS Medical Supervisor“ jsem se účastnil FIS Snowboardového MS Juniorů na
Klínovci a ve Špindlerově Mlýně v únoru a březnu 2017. Podrobnou zprávu z těchto
závodů posílám v příloze.
FIS ukončila po 9 letech veškerou spolupráci s Oslo Sports Trauma Research Center
(OSTRC), který vytvořil FIS Injury Surveillance System (FIS ISS).
Následovaly zprávy „Projektové skupiny“ (Project group), která nahradila původní pracovní
skupiny:
Hyvärinnen (FIN) referoval o Světové IOC konferenci o prevenci úrazů a nemoci ve sportu
(IOC World Conference on Prevention of injury and illness in sport).
Escoda (AND) upozornil na roli týmového lékaře v úrazovém statusu, čímž probudil diskusi
o ochraně sportovce při jeho zranění.
Frey (SUI) poukázal na problém práce týmového lékaře při tréninku a závodech v cizině
s možností aktivně se podílet na zdravotnické práci. Diskuse byla uzavřena s tím, že je
nutné konzultovat právní odbor („legal committee“) a celou záležitost řešit s jeho pomocí.
Frey (SUI) dále upozornil na problém oficiálního dovozu léků do zahraničních zemí pro
potřeby vlastních sportovců, což v definitivním řešení nutno projednat ve spolupráci s
„legal committee“.
Gaul (USA) vystoupil s příspěvkem jak lépe vést organizační výbory juniorských MS. Je
třeba přísně rozlišovat to, co je na papíře a to, co je realita. Poukázal na skutečnou
nedostatečnou znalost deklarované lékařské péče, která musí odrážet věková specifika
zúčastněných sportovců.

Lereim (NOR) poukázal na potřebu sdílení odborných znalostí lékařského zabezpečení
v rámci závodních organizačních výborů. Potřeba se týká připravenosti na náhlé
neočekávané události, předání informace o nich jednotlivým týmům a vzájemné
komunikaci mezi týmy, organizačním výborem a jejich lékaři.
Van Den Broecke (BEL) a Hörteter (GER) navrhli prosadit předsednictví v samostatném
sympozium o zimních sportech v rámci kongresu EFMSA v Glasgow 2018.
Van Den Broecke (BEL) navrhl vytvoření poradních center (Centre of Excellence) pro
sportovce různých disciplín sdružených pod FIS.
Schůze pokračovala názornou presentací Andew Cholinského (NEZ), FIS koordinátora, o
mezinárodním hnutí „Bring Children to the Snow“, jejímž cílem je zapojit děti do zimních
sortovních aktivit.
Damsgaard (DEN) referoval formou kazuistik o zajímavých dopingových kauzách.
Shute (GBR) a Hyvärinen (FIN) referovaly o teplotních limitech při běhu na lyžích jako
výsledku lékařského semináře v Lahti.
Přijaty byly návrhy kandidátů na pozice FIS Medical Supervisor:
FIS MS v Alpských disciplínách v ARE (SWE) 5.-17.2.2019
FIS MS v Severských disciplínách v Seefeldu (AUT) 19.2-3.3.2019
FIS MS v Freestylu a Snowboardu v Park City (USA) 1.-10.2.2019
Kirsty Burrows (GBR), koordinátor projektu Mezinárodního Olympijského Výboru (MOV),
vystoupila s prezentací „Prevence sexuálního obtěžování a zneužívání ve sportu“, kde
poukázala na jejich vysoké procento vzhledem k rizikovému faktoru, který představuje
vlastní sport. Shute (GBR) zmínila britský model
Termín příští schůze v Curychu 5.10.2017

V Praze dne 1.6.2017

Podpis: Jiří Obenberger

