
DEFINISJON PÅ "STEVNETS MEDISINSKE ANSVARLIGE"            (heretter kalt SMA)

Betegnelsen stevnets medisinsk ansvarlig (heretter kalt SMA) kan innehas av følgende ;

a Lege

b Sykepleier

c Ambulansepersonell utdannet etter NOU 76/2 eller fagarbeider ambulanse

For kategori b+c forutsettes det kompetanse innen akuttmedisin og erfaring fra trafikkulykker

ANSVARSOMRÅDE 

SMA er ansvarlig for den medisinske tjenesten ved stevnet

Sanitets- og ambulansetjenesten ved stevnet er underlagt SMA når det gjelder tiltak og behandling

VED ANKOMST TIL STEVNET SKAL SMA UTFØRE FØLGENDE ;

Kontakte stevnets leder og informere om sin tilstedeværelse

Gjøre seg kjent med "instruks for stevnets medisinsk ansvarlige"

Avtale med stevnets leder om hvor SMA skal befinne seg når stevnet avvikles.

Gjøre seg kjent med den sanitets- og ambulansetjeneste som forefinnes på stevnet

Gjøre seg kjent med det medisinske utstyr som forefinnes på stevnet

Såfremt sådant forefinnes, skal SMA ikle seg uniformering som benyttes for SMA

ARBEIDSOPPGAVER UNDER STEVNET

Iverksette medisinske behandlingstiltak i forbindelse med skade og sykdom under stevnet

Kommunisere med AMK ved skade og sykdom som krever ytterligere behandling

RAPPORTERING / REGISTRERING VED SKADE OG SYKDOM

Alle deltakere ved stevnet som har vært involvert i avkjøring eller velt skal på eget initiativ la seg

fremstille for SMA

Alle deltakere som fremstiller seg for SMA skal registreres på skaderapport-skjema

Også funksjonærer, publikum og andre som fremstilles skal registreres på skaderapport-skjema

Ved alvorlig skade/sykdom som krever transport fra bane til sykehus skal stevnets leder informeres

så snart som mulig.

Såfremt det er rekvirert helikopter for transport av den skadede, skal stevnets leder informeres så

snart som mulig, slik at adekvat landingsplass kan klargjøres.

Såfremt SMA vurderer at han/henne må forlate banen for å følge pasienttransport, skal stevnets

leder informeres så snart dette er praktisk mulig.

Såfremt SMA etter vurdering av deltaker finner at det av medisinske årsaker er uforsvarlig at denne

deltaker fortsetter sin deltakelse i stevnet, skal stevnets leder informeres om dette.

ARBEIDSOPPGAVER ETTER STEVNETS AVSLUTNING

Innlevere samtlige skaderapporter til stevnets leder

Redegjøre for alvorlige skader som bør følges opp av stevnets ledelse

Innlevere medisinsk håndbok i sekretariat sammen med identitetsmerke

ANNET

Offisielt reglement for medisinsk tjeneste ved hastighetsløp finnes vedlagt.


