FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBY
COMISSIO SANITARIA FCR. TEMPORADA 2019-2020
Benvolguts,
En primer lloc voldríem agrair la inestimable col·laboració per part de tots vosaltres en
relació als Reconeixements Mèdics. Ha estat dificultós iniciar de forma oficial aquests
Reconeixements però els resultats obtinguts han estat millors del que s'esperava.
Com es va informar en el seu dia, els Reconeixements Mèdics es realitzen cada 2
anys. Per això durant la temporada 2019-2020, tot jugador que hi ha passat el RME
durant la temporada 2018-2019 no haurà de fer-ho aquesta temporada.
Recordeu que totes les noves incorporacions a partir del 01/09/19 hauran de passar la
REM.
Està previst que a partir de la temporada 2020-2021, s'apliquin els diferents nivells de
RME, és a dir el Tipus I per als menors de 14 anys, el Tipus II per Sub 16 fins Sèniors i
el Tipus III per a majors de 35 anys.
Volem insistir que les Revisions Mèdiques han de realitzar-se en centres mèdics
acreditats per la Generalitat i anar signats per especialistes en Medicina de l'Esport.
Aquesta temporada s'ha assumit com un inici en les revisions pel que hem estat
tolerants amb les formes de fer les mateixes, però hem de mentalitzar els Clubs que
les revisions es facin d’acord amb la llei.
S'informa que des de la Comissió s'està realitzant una Enquesta enviada a tots els
Clubs, per tenir coneixement dels mitjans sanitaris tant humans com materials, que es
disposen per a poder valorar les necessitats dels mateixos i treure les conclusions
pertinents. Agrairíem que els Clubs que no hagin contestat ho facin els més aviat
possible.
Des de la Comissió amb el suport de la Junta de l'FCR voldríem augmentar la
seguretat des del punt de vista sanitari dels nostres jugadors. Per això volem implantar
de manera progressiva una cobertura assistencial en totes les categories. Es va a
promoure la formació en el nivell I de la World Rugby a tots aquells, (metges,
fisioterapeutes, infermeres, auxiliars sanitaris, delegats, jugadors, pares, etc.) que
vulguin adquirir els coneixements fonamentals i bàsics per poder atendre en primera
instància a un jugador en el camp de joc.
Això esperem poder iniciar-lo durant la propera temporada.
Per últim informar que durant el mes de Maig o Juny del 2020 està previst organitzar
una Jornada per al personal sanitari dels Clubs, sobre diferents temes relacionats amb
la Medicina del Esport.
Sense mes enviar-vos una cordial salutació
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