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FISA Orvos Bizottság üléseinek összefoglalója

A FISA Orvos Bizottsága három alkalommal ülésezett.
Az év első ülése mindig a FISA Március első hétvégéjén megrendezésre kerülő u.n. összevont
bizottsági ülésen (Joint Comission Meeting) kerül megrendezésre. A bizottsági ülésekre a FISA
szabályai szerint a kiutazásokat az illetékes nemzeti szövetség, míg az ott tartózkodást, ellátást a FISA
fedezi.
1.Ülés: helyszíne: Brandenburg (Német o). A Berlin keleti külső vonzáskörzetében lévő régi német
város 4 csillagos szállodája adott otthont a FISA bizottság tagjainak. A Péntek du –majd Szombaton
de és du megrendezett Orv. Bizottság ülései során szinte valamennyi bizottsággal találkoztunk
különböző igényű megbeszélésekre az előzetes programnak megfelelően.
A fő téma ezen a szezonnyitó ülésen mindig az éves VK, VB, EB programok során felmerülő Sport EŰ
feladatok megoldása. A FISA Orv. Bizottsága ugyanis az elmúlt évek alatt összeállított egy u.n.”
Medical Cook Book”-nak nevezett kiadványt, amelyből minden FISA versenyre nézve vannak EŰ
előírások .Hol helyezkedjenek pl. el az orvosi vizsgálók, a fekvő szoba,a szükséges műszerek, továbbá
a vízből és a vízről mentés feladatainak részletes taglalása, a versenyzők dopping vizsgálatának
aprólékosan előírt követelmény rendszere. A dopping vizsgálatok részletes lépései. A helyszínen
szolgálatot adó vízi mentők részletes elhelyezkedése, mozgásuk a vízen stb.
Ugyancsak részletesen foglalkoztunk az Adaptív evezős versenyzők helyzetével. A FISA részéről
ismételten felmerült, hogy az Adaptív versenyzők verseny távja ugyancsak 2000 m legyen. Ez nagy
vitát váltott ki mind az Orvosi mind pedig a többi bizottságokban. Ugyanis nincsenek valós adatok
arra vonatkozóan, hogy milyen hatást vált ki a megnyújtott 1000m-ről 2000 m-re esetleg
meghosszabbított verseny táv az Adaptív versenyzők egészségi állapotára.
2. ülés: helyszíne: München VK.-A szombat-vasárnap tartott ülésen a VK –fal kapcsolatban felmerülő
aktuális Sport EŰ feladatok kerültek elsősorban megbeszélésre. Mindemellett a WADA új
szabályozóinak hatása a versenyzőkre. Mintavételek gyakoriságának kérdései. A csapat orvosok
teendői és teendők akkor, ha nincsen csapat orvos. Kapcsolat a helyi a pályán szolgálatot teljesítő EŰ
szolgálattal. Feladat megosztásokból eredő teendőink.
3. ülés: helyszíne: Budapest Art –Hotel. - Hosszú, vitáktól sem mentes szervezést követően a MOB
által 90%-ban támogatott (500.000Ft) ülésen az előzetes terveknek megfelelően elsősorban Sport EŰ
kérdések, míg a harmadik ülés programjainak megfelelően kisebb részben dopping ügyek kerültek
napirendre. Az Orvos Bizottság teljes létszámmal érkezett meg Canadából, USA-ból, Japánból,
Németországból, Dániából, Franciaországból. - Az első napon, péntek du mintegy 3 órás
megbeszélést folytattunk a szezon alatt tapasztalt háti sérülések tényleges és vélelmezett okairól
illetve azok megelőzésének lehetőségeiről. Mennyiben játszanak szerepet az egyre merevebb evezős
eszközök? A második napon szombaton de. a Semmelweis Egyetem Kardiológiai központját
látogattuk meg Merkely professzor úrral történt előzetes egyeztetés után. A teljes délelőtt során 4
előadást hallgattunk meg az Intézet előadóitól akik Peking óta sorozat vizsgálatokat végeztek és
végeznek Európa egyik legkorszerűbb Cardio-CT berendezésével az olimpiai sportágak válogatott
versenyzőin - evezőseinket is beleértve - azt tisztázandó, hogy van-e olyan rejtett és az eddig végzett
rutin szív vizsgáló módszerekkel fel nem fedezett elváltozásuk,amelyek befolyást gyakorolhatnak az
egyes sportoló teljesítményére. Hosszú szakmai megbeszélés és vita alakult ki az evezős sportra
leszűrhető tanulságokról és bizonyos szakmai ajánlások elkészítéséről, amelyet bizottságunk 2012
első ülésén fogunk tovább tárgyalni. Az ülést szombaton du. folytattuk a WADA által javasolt egyes
gyógyszerkészítmények kivonásáról, illetve egyes dopping vizsgálatok meg változtatására vonatkozó
új szabályok 2012-2013-ra tervezett bevezetéséről. Szombaton este az orvosi bizottság ülését lezáró
vacsorán vett részt a bizottságunk szinte teljes létszámban a városligeti Robinson étteremben. A
vacsorán megjelent a Semmelweis Egyetem Testnevelési Kar Dékánja Dr. Tóth Miklós professzor, a

MOB Orv.Biz. Elnöke dr. Berkes István professzor, a MOB Sport igazgatója Szabó Bence vívó olimpiai
bajnokunk. Kitűnő helyszínen, nagyon jó hangulatú vacsora volt, amelynek során Dr. Alain Lacoste a
bizottságunk francia elnökétől átvehettem a FISA ón kupáját eddigi a FISA szervezetéért és a
nemzetközi evezésért végzett munkám elismeréseként. A FISA Orvos Bizottságban végzett munka
határai a mindig sokkal szélesebbek egy egyszerű bizottsági munkánál.
A két és fél napos évzáró konferencia során módot ejtettünk Budapest és környéke gyors
bemutatására is. Budapest karácsonyi kivilágításban lenyűgözte a vendégeket és érezni lehetett,hogy
az évzáró Orvos Bizottsági ülésen túl egy sikeres sport diplomáciai hatású eseményt is sikerült
létrehozni.
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