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• Είλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ αξρηθό πξνιεπηηθό ηαηξηθό έιεγρν
όισλ ησλ αζιεηώλ πξηλ μεθηλήζνπλ ηελ ελαζρόιεζε ηνπο
κε θάπνην άζιεκα,θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ πεξηνδηθή
πξνιεπηηθή παξαθνινύζεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο
ηνπο.
• Ελεκεξώλεηαη ,παξαθνινπζεί,ζπκβνπιεύεη θαη ζπκβάιιεη
ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ αζιεηώλ,ζε
ζπλεξγαζία πάληνηε κε επαγγεικαηίεο πγείαο άιισλ
εηδηθνηήησλ.
• πκκεηέρεη ζε ζπλεξγαζία κε δηαηξνθνιόγν ζηελ
δηακόξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαηξνθήο ησλ αζιεηώλ κε
ζηόρν ηελ εμαζθάιηζε θαιήο πγείαο,ηε δηαηήξεζε ηδαληθνύ
ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ πνπ
εμαξηώληαη από ηε θύζε ηνπ αζιήκαηνο θαη ηηο
ηδηαηηεξόηεηεο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο επνρήο.
• Φξνληίδεη γηα ηελ ζεξαπεία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
ηξαπκαηηζκώλ ησλ αζιεηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηαηξνύο
άιισλ εηδηθνηήησλ θαη κε θπζηνζεξαπεπηέο.

• Ελεκεξώλεηαη θαη παξαθνινπζεί ηηο θαξκαθεπηηθέο αγσγέο πνπ
ιακβάλνπλ νη αζιεηέο,ιακβάλνληαο κέξηκλα γηα ηελ ελίζρπζε
ηνπ νξγαληζκνύ ηνπο κε ζπκπιεξώκαηα (π.ρ βηηακίλεο)ζηα
πιαίζηα πάληα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη δενληνινγίαο.
• Ελεκεξώλεη,παξαθνινπζεί θαη πξνθπιάζεη ηνπο αζιεηέο ζε
ζέκαηα dopping θαη ειέγρεη θάζε νπζία πνπ ιακβάλνπλ.
• Είλαη ππεύζπλνο λα θξίλεη εάλ ν ηξαπκαηηζκέλνο ή άξξσζηνο
αζιεηήο είλαη ζε ζέζε λα επαλέιζεη ζηηο αζιεηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε θαζνξίδεη ηνλ
απαξαίηεην ρξόλν απνρήο.
• Λακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςεη ηνπο
αζιεηέο από εμσγελείο επηβαξπληηθνύο παξάγνληεο (πςόκεηξν,
πνιύ θξύν ή δέζηε θηι).

• Ελεκεξώλεηαη γηα ηνλ εξγνθπζηνινγηθό έιεγρν ησλ
αζιεηώλ,ειέγρνληαο ηελ θαηάζηαζε ηνπ κπηθνύ ζπζηήκαηνο,ηελ
αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία,ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ
ζπζηήκαηνο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ αεξόβηνπ θαη ηνπ αλαεξόβηνπ
κεηαβνιηζκνύ.
• Πξνζθέξεη ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν ζηα
πιαίζηα ηεο αξρηθήο εθηίκεζεο θαη ησλ πξώησλ βνεζεηώλ,θαη
απνθαζίδεη εάλ ν αζιεηήο πξέπεη ή όρη λα κεηαθεξζεί ζε θάπνην
λνζειεπηηθό θέληξν ,πόηε θαη πώο.
• Έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε λα απνθαζίζεη εάλ ν αζιεηήο είλαη
ζε ζέζε λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ κε κνλαδηθό
γλώκσλα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ.

• Σεξεί πξσηόθνιια,ζπκκεηέρεη ζε θιηληθέο έξεπλεο θαη ζε
ζηαηηζηηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αζιεηηαηξηθή,κε ζηόρν
ηε ζπλερή εμέιημε θαη ηε βειηίσζε ησλ γλώζεσλ θαη ησλ
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.
• Λακβάλεη κέξηκλα κε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηνπο
αζιεηηθνύο νξγαληζκνύο,ώζηε λα παξέρεηαη πγηέο θαη
αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα ηνλ αζιεηή.

