Herczeg Lajos
Főtitkár Úr részére
Éves jelentés a 2018.-as FIA Orvosi bizottságában végzett tevékenységről
1. A bizottság 2018. évi célkitűzéseinek ismertetése
2018-ban az egyik legfontosabb feladat volt az új CMO-k képzésének megszervezése, a
képzési anyag elkészítése, és ehhez kapcsolódóan a kétévenkénti és 2018-ban esedékes CMO
akkreditációs tanfolyam előkészítése. (World Motorsport Council 2017. december 6-án
kiadott tájékoztatása szerint a „H” függelék módosult a CMO és a DCMO tekintetében.)
2. A bizottságban végzett munka összefoglalása, a munka eredményeinek ismertetése
A bizottság 2018 folyamán 3 alkalommal találkozott, ezen kívül többször egyeztetés és
szavazás elektronikus úton is. A bizottsági ülések és találkozók rövid ismertetése:
• 2018. január 26. – 27. én részt vettem Le Mans-ban egy Train the Trainers
képzésen, ahol CEM Bonevallel együtt megbízást kaptunk a CMO képzési
anyag összeállítására.
• 2018. április 21. Párizs: A CMO akkreditációhoz szükséges elméleti képzés
anyagának egységesítése. Ennek elkészítésében már a találkozó előtt aktívan részt
vettem, körülbelül egy 6 órás programot állítottunk össze.
Anti alkohol, és anti doping szabályozás bevezetésével kapcsolatos teendők.
F1 pilóták minimális súlya, a szükséges súly elhelyezésének kérdése
eFAST (expanded Focused Assessment with Sonography for Trauma) lehetőségének
bemutatása.
• 2018. szeptember 7. - 8. Párizs: Medical Delgate beszámolók az év versenyeiről. A
balesetek következtében fellépő agyrázkódás diagnosztikájának kutatási
eredményei, illetve a versenyzőre vonatkozó következmények, verseny folytatása
stb. Biometrikus kesztyűk bevezetése - ez adatokat közvetít a versenyzőről (Vér
oxigénszint, pulzus stb.) 2019-től kötelező az F1-ben, ajánlott a többi versenyen.
• 2018. november 30. december 3. CMO képzés és akkreditáció. megtörtént a CMO
képzés, és a kötelező kétévenkénti akkreditáció, kiadásra kerültek az Antialkohol és a
dopping vizsgálattal kapcsolatos dokumentumok. Én a CMO képzésben , és az
Ultrahang Workshopban vettem részt mint oktató.
Bemutatkozott dr Pau Mota, az FIA új főállású orvosa, az ő feladata lesz az orvosi
kérdések koordinálása.
3. A bizottság 2019. évi célkitűzései
Elsorban a „H” függelék teljes átdolgozása a feladat. Erre a feladatra külön munkacsoport
alakult, dr Mota vezetéséve, melynek tagjai Cem Boneval, Alain Chantegret, Ian Brown és
jómagam.
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