Rolul şi responsabilităţile medicului / asistentului medical
Medicul/asistentul medical are un rol foarte important în cadrul grupului, el va asista si consilia
seful de grup în orice problemă medicală care poate fi determinantă în selectarea membrilor
echipei. Va lua legătura şi va colabora (dacă este necesar) cu medicul curant al fiecărui copil, în
condiţii speciale va cere părintelui/tutorelui orice informaţii suplimentare relevante pentru a se
asigura că, pe durata pelerinajului, copilul va primi asistenţa medicală potrivită.
În cazul în care apar situaţii medicale deosebite medicul/asistentul medical care nu este înregistrat
şi nu are drept de profesare pe teritoriul Franţei trebuie să ceară ajutorul unui coleg/înlocuit cu un
cadru medical cu drept de exercitare a profesiei (din acelaşi hotel dacă este posibil).
El este responsabil cu evaluarea, planificarea şi implementarea programului de asistare medicală
în cadrul grupului şi trebuie să lucreze în strânsă legătură cu şeful grupului şi cu familiile
copiilor, folosind competenţele/abilităţile asistenţilor voluntari pentru a se asigura că pelerinii vor
primi îngrijire medicală adecvată.
Responsabilităţi înainte de pelerinaj
•
•
•
•
•
•

Să viziteze copiii şi familiile acestora/centrul de plasament pentru a evalua îngrijirile
medicale de care copiii au nevoie.
Să relaţioneze/ia legătura cu medicul curant al copiilor sau orice alt personal medical
relevant, în cazurile speciale.
Să-şi perfecţioneze acele abilităţi necesare acordării îngrijirii medicale necesare şi
specifice de care un copil poate avea nevoie la un moment dat.
Să stabilească împreună cu şeful grupului alocarea camerelor în aşa fel încât să se asigure
o asistare optimă a copiilor.
Să se consulte cu şeful grupului relativ la oportunitatea înscrierii în grup a pelerinilor a
căror condiţie fizică sau mentală îi pot împiedica să profite de acest pelerinaj la Lourdes.
Să se consulte cu şeful de grup şi să se asigure că fiecare membru al grupului poate să
participe şi să beneficieze cât mai mult de acţiunile înscrise în programul grupului.

Responsabilităţi pe durata pelerinajului
Medicul/asistentul medical răspunde de stocarea în siguranţă şi de administrarea medicamentelor
pentru oricare din membrii grupului.
Medicaţia pentru fiecare pacient în parte trebuie notată cu exactitate într-o fişă şi administrată în
conformitate cu indicaţiile medicului curant:
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-

Asiguraţi-vă că nu există schimbări de ultim moment în tratamentul prescris unui pacient.
Familiarizaţi-vă cu tratamentele şi medicamentele pe care trebuie să le administraţi.
Medicamentele administrate vor fi cele prescrise de medicul copilului. Medicul/asistentul
medical poate administra următoarele medicamente fără prescripţie medicală doar în baza
prospectului furnizat de producător:
-un sirop uşor pe bază de miere şi lămâie contra tusei
-Paracetamol,Capol 6+, Paralink (cu excepţia pacienţilor
iau carbamazepine sau Tegreol) pentru febră şi dureri
-Ibuboprofen (Nurofen, Brufen) pacienţilor care iau
Carbamazepine pentru febră sau dureri

-

Informaţi-vă dacă, în caz de criză, pacientului trebuie să i se mărească doza de
medicamente sau există alte medicamente, proceduri, etc. care îl pot ajuta în aceste situaţii.
Aflaţi dacă există şi alte metode /proceduri non-medicale care pot scoate pacientul din
criză.
Oferiţi informaţii ori de câte ori un membru al grupului le solicită, apelaţi la ajutorul
asistenţilor voluntari care au aptitudini în domeniul asistenţei medicale.
În caz de îmbolnăvire a unui membru al grupului, asiguraţi-vă că acesta primeşte îngrijirea
necesară. Pot exista situaţii în care va fi nevoie să-l însoţiţi în ţară, să rămâneţi alături de el
în spital sau să-l supravegheaţi în permanenţă.
Medicul/asistentul medical trebuie să aibă asupra sa o trusă medicală ori de câte ori grupul
părăseşte hotelul (HCPT pune la dispoziţie medicamente şi alte produse necesare pentru
trusa de prim ajutor în caz de nevoie – Farmacia HCPT din Hotel Solitude).
Întocmiţi o fişă medicală pentru fiecare copil (si adult dacă este necesar), menţionaţi
medicamentele pe care acesta le ia, orice eveniment neobişnuit care poate apărea în starea
lui de sănătate, orice tratament sau prim ajutor pe care l-aţi dat. Fişele medicale le returnaţi
şefului de grup care le va trimite la
HCPT/Asociaţia MARIA şi o copie o daţi părinţilor pentru a fi remisă medicului curant al
copilului.
Aceeaşi grijă trebuie acordată şi asistenţilor medicali, trebuie să aveţi cunoştinţă de
problemele lor medicale şi dacă există pericolul unor urgenţe: în boli de astmă, diabet,
epilepsie.

-

-

Medicul/asistentul medical trebuie să fie informat cum să ceară ajutor în cazuri deosebite. Luaţi
legătura cu medicul responsabil cu hotelul în care sunteţi cazaţi, aflaţi unde îşi au sediul, cum pot
fi contactaţi şi ce puteţi face în caz de urgenţă dacă aceştia nu pot fi contactaţi imediat.
În cazul unor urgenţe medicale survenite în Lourdes sau în excursii în afara oraşului se ia legătura
cu medicul alocat grupului (în cazul în care grupul nu este însoţit de un cadru medical sau are
numai asistent medical). Dacă acesta nu este disponibil se contactează Medical HQ (primul etaj la
Hotel Solitude) unde există în permanenţă un medic de serviciu, de asemenea, la recepţia Hoteluli
Solitude există un nr. de telefon al medicului de serviciu.
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Responsabilităţi după încheierea pelerinajului
Discutaţi cu părinţii/tutorii despre eventualele evenimente de natură medicală survenite la copil
pe durata pelerinajului şi asistenţa pe care a primit-o acesta.
Fişele medicale le returnaţi şefului de grup care le va trimite la HCPT/Asociaţia MARIA şi o
copie o daţi părinţilor pentru a fi remisă medicului curant al copilului.
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