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СПОРТСКИ МИКС ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
У СУСРЕТ 1. СРПСКОЈ МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ СПОРТСКЕ МЕДИЦИНЕ ГОВОРЕ ОРГАНИЗАТОРИ ИЗ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И КЛИНИКЕ АСПЕТАР

Београд је
центар света

ЕЛИТА НА СЦЕНИ ПРЕСТОНИЦЕ
Најбољи конгрес спортске медицине у 2015. години на свету поставиће Београд на пиједестал.
- Ова Конференција представља повратак на светску сцену Завода
за спорт и медицине спорта Републике Србије. Аспетар доводи у Београд светску спортско медицинску елиту. Само за путне трошкове
својих стручњака за конгрес у Београду, Аспетар ће потрошити око
500.000 евра. Већина њих су отказали друге конгресе да би дошли у
српску престоницу јер је воле и имају доста старих пријатеља. Пријатељство и традициционалне везе су победили и сви поново желе да
виде Завод за спорт и медицину спорта као лидера у широј регији Југоисточне Европе. Аспетар штампа за ту прилику „Аспетар спорт медисин журнал“ у 10.000 примерака где је на насловној страни слика
министра омладине и спорта Србије Вање Удовичића – у суперлативу је Небојша Поповић, најавио Прву српску међународну конференцију спортске медицине у Београду.

ТВОРЦИ НАЈВЕЋЕГ ПРОЈЕКТА: Александра Влаховић, Горан Бојовић, Предраг Перуничић, Вања Удовичић, Урош Богдановић (лево), Кристијано Еирале, Небојша Поповић, Хаким Чалаби и Дин Кенеалy (десно)
Фото: Архива ЗСМС

Најпризнатији лекари,
стручњаци у области
медицине спорта
предаваће на
тродневном конгресу
(од 21. до 23. маја)
у главном граду

И

деја о сарадњи Завода за спорт
и медицину спорта Републике Србије и спортско-медицинске болнице Аспетар из Катара почела је 2014. године када се на
инцијативу, познатог и цењеног у

ЗА ДОБРОБИТ
СРПСКОГ СПОРТА
Бојовић је навео да су болница
Аспетар и Завод сродне у начину размишљања и да имају заједнички циљ, а то је здравље
наших спортиста.
- Прва Српска конференција
спортске медицине је јединствена прилика да се размене
и стекну нова знања у области
медицине спорта – речи су Бојовића, који је овом приликом
позвао све заинтересоване да
дођу на Конгрес а све за добробит српског спорта.

свету професора Небојше Попови- бинацијом боја две заставе, Срби- формата на коме учествују најзна- – рекао је на почетку разговора а
ћа, родила идеја о потенцијалној са- је и Катара, те самим тим указује на чајнија имена данашњице из обла- у најави Конференције Горан Борадњи две земље. Чувени спортиста свој значај и порекло. А цела идеја, сти медицине спорта и спортских јовић, директор Завода за спорт и
и бивши рукометни репрезентати- наравно, уз покровитељство Мини- наука. Значај читавог догађаја, који медицину спорта.
вац каквог памти стара Југославија, старства омладине и спорта Србије, је и најава новог поглавља, препо- Завод са преко пола века поПоповић је постао изузетно цењен министра Вање Удовичића...
знало је и Министарство омлади- стојања, има велики стручни пои у круговима врхунске хирурги- Част ми је и задовољство да не и спорта, у намери да подстакне тенцијал, најсавременију опрему
је, ортопедије и медицине спорта најавим Прву српску међународ- нове, савремене приступе у погле- и дугу спортску традицију, и на то
уназад више од 20 година.
ну конференцију спортске медици- ду науке у спорту, а све то у интере- смо поносни. Чињеница да је наКонференција у мају је само по- не. По први пут у Србији, органи- су очувања здравља и остварива- ша установа већ пуних 59 година
четак стручне сарадње која је пла- зоваћемо едукативни скуп светског ња што бољих спортских резултата једина институција овог ранга у
нирана од 2014. године са очекивањем да
ће као таква бити препознатљива у читавом региону и имати
свој живот и наредрург у Европи. Оперисао
них година. Управо
На највећем конгресу
је колена свих чувених
из тог разлога, жеља
у свету присуствовафудбалера у Европи. Хисамих организатора и
ће еминентне званице
рург консултант је Реал
носилаца Конферениз разних институциМадрида, Милана, Арсеције, пре свега дирекја спортско медициннала, Ливерпула... Доктора Завода за спорт
ских, бројни медији...
тор Мусавек из Минхеи медицину спорта
Карим Кан, главни
на најпознатији хирург у
РС Горана Бојовића
уредник Бритиш журсвету за препоне. Уради
и директора болнинала Спортске меди1.400 операција препоце Аспетар из Катара,
цине и аутор најбољег
на годишње, потом продр Калифе Алкувауџбеника спортске мерија, је да се напрадицине на енглеском језику. Гуермази из Бостона, професор Пелиција из Рима светски спортски кардиолог,
ви заједнички лого
фесор радиологије који је публиковао преко 300 стручБрус Хамилтон из Новог Зеланда, директор Инстикоји ће као такав биних чланака. Аутор је неколико књига и заменик главног
тута за спорт у Оукланду. Долазак су најавили и Мити симбол пре свега
уредника „Журнал о радиологији“ који излази у 200.000
шел Д Хуџ, преседник већ 25 година здравствене
пријатељства и препримерака. Професор Роалд Бар из Норвешке први
комије ФИФА и др Ричард Буџет, новоизабрани препознатљивости ове
је експерт у свету за превенцију спортских повреда,
седник здравствене комисије Међународног олимКонференције. Сам
Марк Мартенс из Белгије је најчувенији спортски хипијског комитета.
лого је настао ком-

Еминентне званице на скупу

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

региону, била је и најбоља препорука водећим стручњацима болнице Аспетар за почетак сарадње. Светски признати и познати
доктори чувене болнице из Дохе
сигурно да постављају нове стандарде у раду са врхунским такмичарима – подвукао је директор Завода.
Врхунска болница, какав је Аспетар данас, пружа лекарима из читавог света најсавременије усавршавање из области медицине спорта и
сарадњу са најбољим лекарима из
области хирургије, ортопедије, кардиологије, рехабилитације. Могућност да се елита каквом располаже
Аспетар данас представи Београду на једном месту је изузетна част
али захваљујући пре свега упорности доктора Небојше Поповића и
директора Завода за спорт Горана
Бојовића, постала је за Београд и
Србију стварност.
Оно што ће Београд да покаже
овим скупом је да Србија такође
има сјајне лекаре који не заостају
за колегама из других крајева света.
После Конференције у мају, сигурно
је да ће Београд цео свет посматрати потпуно другачијим очима...
СЛЕДЕЋЕГ ЧЕТВРТКА
(„Превентивни прегледи,
значај и препоруке
у савременом спорту“)

НАУЧНИ ОДБОР

ГОРАН БОЈОВИЋ

ХАКИМ ЧАЛАБИ

НЕБОЈША ПОПОВИЋ

ТАМАРА ГАВРИЛОВИЋ

Мр Горан Бојовић, директор
Завода за спорт и медицину
спорта РС, је економиста са
богатим искуством у комерцијалним и производним компанијама. За директора Завода
именовала га је Влада Републике Србије 2014.
Пре него што је постављен за
директора Завода, Бојовић је радио као директор програма у фирми Звезда Хелиос из Горњег Милановца,
Дуга ИБЛ – Београд, помоћник директора ДЦБ Хелиос – Београд, директор производње у фирми А.Д.
Хенколор – Београд, генерални директор фирме РТР
Братсво – Јединство из Прибоја, помоћник директора производне компаније РМХК Трепча из Косовске
Митровице и комерцијални директор фабрике боје
и лакова ЕXТРА из Вучитрна.
Био је члан Скупштине Ватерполо клуба Раднички
КГ и члан УО Рукометног клуба Епоxид Прибој , Ватерполо савеза Србије и Јадранске лиге у ватерполу...

Др Хаким Чалаби је врхунски лекар и специјалиста медицине спорта који
је звање стекао на Универзитету у Паризу 1993. године.
Један од највећих стручњака на пољу медицине
спорта иза кога стоји више од 20 година искуства али и један је од водећих
фигура болнице Аспетар данас. Признат као дугогодишњи директор медицинског сектора у фудбалском
клубу (Париз Сен Жермен) радио је са најпознатијим
фудбалерима данашњице.
Од 1995. године члан је „Клиник ду Спорт“, једне од првих специјализованих установа тог типа у
Европи.
Члан је Аспетара од 2009. године али је био и водећи лекар Националног тима Алжира у фудбалу на
СП 2010. године у Јужноафричкој Републици и Светском првенству у Бразилу 2014.

Др Проф. Небојша Поповић
је био један од пионира ортопедске хирургије од оснивања
болнице Аспетар 2007. године.
Укупно четири деценије искуства као ортопед и и 25 година
као лекар на водећим позицијама у престижним установама. Пре доласка у Катар, био је
дугогодишњи Клинички начелник одељења за ортопедију као и начелник Програма за спортску медицину у Универзитетској болници
у Лијежу. Носилац је две докторске титуле у ортопедској хирургији и ванредни је професор за ортопедску
хирургију (Вејл Корнел Медикл колеџ). Велики печат
је оставио и на пољу клиничког истраживања али и у
едукацији и објављеним публикацијама. Богата спортска каријера када је био врхунски рукометаш и прослављени репрезентативац, чак и олимпијски шампион у рукомету 1972. године, обогтила је каријеру
овог сјајног лекара.

Др Тамара Гавриловић је
специјалиста медицине спорта од 2012. године. Од почетка своје докторске каријере
стални је члан докторског тима Завода за спорт и медицину
спорта РС са више од 9 година
искуства у раду са врхунским
спортистима. После више од
10 година бављења спортом када је завршила каријеру у одбојци, радила је као клупски лекар у периоду од 2000. до 2003. године. Од 2006 је на позицији
лекара опште праксе, од 2012 као начелник одељења Ташмајдан, данас је на позицији помоћника директора за медицину и психологију у Заводу. Поље
интересовања је пре свега физиологија напора као
и применљивост различитих протокола у тестирању врхунских спортиста. Као специјалан гост боравила је на Универзитету у Хавани 2010. године где се
радило на идеји о компарацији антропометријских
параметара врхунских одбојкаша.

