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Nagy munka vár az egészségügyi csapatra
a vb alatt
2017.03.30. 15:41 CET
A Semmelweis Egészégügyi Kft. végzi majd az egészségügyi szolgáltatást a 17. FINA
Világbajnokság során. A verseny- és edzéshelyszíneken túl a világbajnokság létesítményei
környékének és a szurkolói zónáinak biztonságos egészségügyi ellátása is a feladatai közé
tartozik majd, csakúgy, mint az akkreditált hotelekben felállított 24 órás szolgáltatás
biztosítása. Közvetlenül több mint félezer, az Országos Mentőszolgálat és a Vízimentők
szakembereivel együtt közvetve több mint ezer szakember figyel majd a világbajnokság
résztvevőinek egészségére.
Kovács Róbert, a Semmelweis Egészségügyi Kft. ügyvezető igazgatója foglalta össze, miről
szól a budapesti és balatonfüredi világbajnokság egyik legfelelősségteljesebb megbízatása.
„Mi biztosítjuk a világbajnokság sportolói, valamint az akkreditációval rendelkező kísérők,
csapattagok és résztvevők részére a regisztrációhoz társuló élet- és balesetbiztosítás által
már lefedett szolgáltatáson túl a verseny ideje alatt elérhető, 24 órás egészségügyi hátteret.
Bár az elit világbajnokság július 14-én, míg a masters vb augusztus 7-én indul, a feladataink
már jóval korábban elkezdődnek, hiszen a versenyzők, csapatok közül többen hetekkel
korábban érkeznek Magyarországra az akklimatizálódás vagy a különböző feladatok miatt. A
világversenyre szerveződő egészségügyi csapat irányítói posztjára korábbi tapasztalatai
alapján Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettesét kértük fel. A
kardiológus professzor több világbajnokságon is részt vett már, mint a Magyar Úszó
Szövetség orvosa.”
Az összetett tevékenység magában foglalja az akkreditált hotelekben biztosított 24 órás
paramedikus szintű egészségügyi ellátást, az egészségügyi Call Center 24 órás
elérhetőségét, valamint az elkülönített betegutak biztosítását. Egyaránt feladat a primer
(rendezvény- és edzéshelyszínen) és szekunder (kórházi/klinikai) ellátóhelyeknek a
megszervezése és kialakítása a teljes körű egészségügyi ellátás érdekében. Mindennek
összhangban kell lennie a Nemzetközi Úszó Szövetség, a FINA előírásaival és a hazai
jogszabályok feltételeivel. A feladatok közé tartozik a vonatkozó törvényi előírások betartása
mellett a szolgáltatás ellátásához szükséges gyógyászati és egyéb tárgyi eszközök, illetve a
gyógyászati készítmények biztosítása is.
„A szolgáltatás során lehetőség szerint főként a Semmelweis Egyetem szakembereinek,

szakorvosoknak, rezidenseinek, ápolóinak, asszisztenseinek, gyógytornászainak, továbbá
orvostanhallgatók a bevonásával biztosítjuk a teljes körű humán kapacitást. Ezen túlmenően
az ország egész területéről keressük azokat a szakorvosokat, szakdolgozókat, akik
csatlakoznának hozzánk a verseny idejére. Jelentkezni a http://semmelweis.hu/fina2017/
felületen keresztül lehet. A Semmelweis Egyetem kiválasztott klinikái mellett szorosan
együttműködünk majd az elsősorban a traumatológiai ellátásban közreműködő Uzsoki utcai
Kórház, valamint a balatonfüredi rendezvény komplett ellátását biztosító Veszprémi megyei
Csolnoky Ferenc Kórház szakembereivel is” – fogalmazott Kovács Róbert.
A rendezvény sikeres lebonyolításához a professzionális mentési és sürgősségi hátteret az
Országos Mentőszolgálat, a Vízimentők, valamint a Semmelweis Egyetem Központi
Sürgősségi Ellátóhelye biztosítja, vállalva azt, hogy a tevékenysége során a rendezvény
egészségügyi hátterének biztosítása mindenben megfelel a magyarországi törvényi
előírásoknak és a FINA szabályzatainak.
Az egészségügyi csapatban a felállítandó szakmai stáb mellett az Országos Mentőszolgálat
és a Vízimentők számos szakembere is benne lesz, miként az érintett külső intézmények
szakemberei is. Összességében legalább ezer egészségügyi szakember professzionális
munkájáról beszélhetünk, másfél hónapon keresztül.
A Semmelweis Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, akik jelentkeznek az orvosi stábba, a feladat
során komoly tapasztalatokat szerezhetnek.
„A jelentkezőknek elméleti és gyakorlati képzés biztosítunk, valamint természetesen
formaruhát is kapnak az érintettek. Ennek a hatalmas feladatnak a teljes szervezési,
pénzügyi, adminisztrációs és HR hátterét a Semmelweis Kft. biztosítja. A legnagyobb
kihívást a feladatok – sürgősségi ellátásból adódó – kiszámíthatatlansága, komplexitása, a
kórházon kívüli környezet adta kihívások adják, azzal is megspékelve, hogy részben az
ellátott – nem ritkán világhírű – sportolók köre, részben a különböző sportágak szigorú
szabályzata is nagyon profi és összehangolt munkát vár el mindenkitől. Hibázási lehetőség
nem lesz” – világította meg a feladat súlyát Kovács Róbert.
De mi az, ami páratlan lehetőség ebben a feladatban?
„A világbajnokság során részben a sportolók, a sportvezetők, a csapattagok mellett a
hivatalos FINA delegáltak és a nézők egyidejű, több helyszínen történő szervezett ellátása
lesz a kollégák feladata, de ennek az ellátásnak az összetettsége, és az ellátandók köre olyan
kihívást jelent, amivel nemhogy egy fiatal szakember, de még egy tapasztalt orvos is ritkán
szembesül. Mindehhez jön az ilyen rendezvények fantasztikus hangulata, na meg persze az,
hogy várhatóan a kollégák számos magyar sikernek is a szemtanúi lehetnek. Mindez együtt
bizonyosan olyan élmény lesz mindenkinek, amiből az élményen túl nagyon sokat tanulhat és
profitálhat is” – fogalmazott a Semmelweis Egészségügyi Kft. ügyvezetője.
Az egészségügyi csapatba tehát várják a jelentkezéseket a http://semmelweis.hu/fina2017/
címen.

