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SVEČANA 10. JUBILARNA REDOVNA SKUPŠTINA
DRUŠTVA ZA ŠPORTSKU MEDICINU HLZ - Podružnica Rijeka i
UDRUGE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U ŠPORTU
Rijeka 10. studenog 2006.
Ivo Vidović

• okupljanje svih zdravstvenih djelatnika koji rade u
športu, njihova evidencija
(iskaznice/registar); 61 član !
+
• organizacija stručnih sastanaka i “okruglih stolova”
prema potrebi i interesu
članova udruge i priprema pisanih materijala sa
stručnih predavanja;
+++
• pomoći i pratiti potrebe RSS-a za športskom
medicinom;
+/• organizacija medicinske službe ev. “velikih” športskih
natjecanja;
+++
• promocija i prihvaćanje standarda športske medicine:
opseg, standard i cijena
naših usluga, licenciranje naših članova, stručnomedicinska pomoć športašima; +/- • postati kompetentna strukovna Udruga preko koje će
se organizirati svi događaji
vezani za športsku medicinu u gradu Rijeci i
Županiji;
+
U Rijeci je uz nazočnost preko 60 djelatnika u
športskoj medicini, trenera i športaša 10. studenog 2006.
održana Svečana 10. jubilarna redovna Skupština
DRUŠTVA ZA ŠPORTSKU MEDICINU
HLZ - Podružnica Rijeka i
UDRUGE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U
ŠPORTU
Rijeka 1996. - 2006.
Osnivači i utemeljitelji UZDUŠ - Rijeka:
Miroslav MEDAČ, dr.med.
Aldo SIROTICH, dr.med.
Aleksandar STOŠIĆ, dr.med.
Branimir MARIČEVIĆ, fizioterapeut
Osnovana je 10. prosinca 1996. sa svrhom i
ciljem ostvarivanja odgovarajuće zdravstvene zaštite
športaša na njihovom putu ostvarivanja vrhunskih
športskih rezultata.
Temeljne odrednice rada UZDUŠ Rijeka i njihova
realizacija tijekom 10 godina:

Osnivači: B. Maričević, A. Stošić, A. Sirotich, M. Medač
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Mr.sc. Ivo VIDOVIĆ, predsjednik HUZDUK

Mr.sc. A. STOŠIĆ, predsjednik UZDUŠ -Rijeka

• surađivati s Društvom za športsku medicinu Hrvatske
i eventualno drugim Udrugama
ove vrste koliko god ih bude; +++
• Pokušati, sukladno zakonskim odredbama i
mogućnostima / željama i s drugim
konceptom zdravstvenog zbrinjavanja športaša putem
rada naših članova, ali u našoj
organizaciji (tip športske poliklinike!?) ...
+/- -

• 2. PRVENSTVO MEDITERANA U KARATEU
Rijeka, 19.- 20. studenog 2002.
• PROVOĐENJE DOPING KONTROLE NA
PRVENSTVU EUROPE U KARATEU
ZA JUNIORE Rijeka, 12.-15. veljače 2004.
• IGRE MLADIH ALPE - JADRAN, 22.- 24. lipnja
2004. Rijeka, Kraljevica, Crikvenica
UZDUŠ je na 10. Sjednici IO RSS-a 20. studenog
1997. g. postala njena stalna članica.
Pod pokroviteljstvom Zajednice športova PGŽ
UZDUŠ je izdala
"ZDRAVSTVENI VODIČ ZA MLADE SPORTAŠE"
autora: Mr.sc. Neven MARTINOVIĆ, dr.med.
Branimir MARIČEVIĆ, fzt.
Članovi DŠM HLZ i UZDUŠ Rijeka su redom i
djelatnici reprezentacija i javni
promotori
za
poboljšanje zdravstvene zaštite športaša, a sudjelovali su
u nekoliko edukativnih emisija na TV i Radio Rijeci.
UZDUŠ je organizirala Edukacijski seminar za
antidoping kontrolore u suradnji s RSS i HOO, 23.25. lipnja 2003. Tom je prilikom 36 članova UZDUŠ
uspješno položilo test na kraju seminara i dobili
diplome o osposobljenosti. Time je Rijeka postala prvo
središte izvan Zagreba osposobljeno za vršenje
antidoping kontrole. Voditelj Edukacijskog seminara
bio je prim. Božidar FUČKAR, dr.med., predsjednik
podkomisije za doping HOO, prof. Danica GOJIĆ,
djelatnik HOO, dr.sc. Radovan MIHELIĆ, dr.med.,
predsjednik UZDUŠ i prof.dr. Mladen PERŠIĆ, dr.med.,
predstavnik RSS-a.
Članovi UZDUŠ aktivno sudjeluju u radu iz
područja športske medicine i van udruge.
UZDUŠ je članica FIMS-a (= Međunarodnog 3.
god.
udruženja športske medicine) od 2003. god.
Kao Udruga dala je potporu HLK-u realizaciji
vraćanja specijalizacije iz športske medicine u Republici
Hrvatskoj !
Tijekom jubilarne 10. skupštine, na prijedlog I.O.
Udruge zaslužnima za 10. godina rada podijeljena su
slijedeća znamenja:

Što je do sada učinjeno?
Udruga je do sada organizirala 23. tematska
predavanja po športovima s najeminentnijim
predavačima iz športske medicine od kojih su većina
i članovi naše Udruge + 4 'okrugla stola':
• IMAJU LI «ALTERNATIVNE» METODE
MJESTA U ŠPORTSKO - MEDICINSKOJ
PRAKSI SA ZORNIM PRIKAZOM;
• PROBLEMI VEZANI ZA UZIMANJE
ILEGALNIH DROGA U ŠPORTAŠA;
• MJESTO, ZNAČAJ I ULOGA UDRUGA
ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U
REPUBLICI HRVATSKOJ;
• ZDRAVSTVENA SKRB MLADIH ŠPORTAŠA;
Stručna predavanja:
• U prosjeku je na predavanjima sudjelovalo 35 slušača
i zdravstvenih i športskih
djelatnika (trenera, športaša).
• Udruga je organizirala i jedan tečaj: UZIMANJE
UZORAKA ZA DOPING.
Ukupno je sudjelovalo preko 30 najeminentnijih
predavača športske medicine iz cijele Hrvatske.
UZDUŠ je provela organizaciju zdravstvene zaštite
za vrijeme održavanja ovih natjecanja:
• 76. EUROPSKOG PRVENSTVA SENIORA U
DIZANJU UTEGA - Rijeka
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PRIZNANJA:
- dr. Miroslav MEDAČ
- Branimir MARIČEVIĆ, vft.
- mr.sc. Aleksandar STOŠIĆ, dr.med.
- dr.sc. Radovan MIHELIĆ, dr.med.
- mr.sc. Neven MARTINOVIĆ, dr.med.
- Dean MISTURA, vft.
- Nenad BIĆANIĆ, dr.med.
- mr.sc. Ivo VIDOVIĆ, dr.med.
- HUZDUK
- RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ
ZAHVALNICE:
-

dr. Aldo SIROTICH
dr. Meira KATUŠIĆ
dr. Mirjana BLAŽEVIĆ
dr. Davor AMANČIĆ
Loriana TARIBA, RSS
mr.ph. Mimi VURDELJA
prof.dr.sc. Boris LABAR, dr.med.
Zdravstvena komisija HOO
ŽUPANIJSKI SPORTSKI SAVEZ
Miro JELOVICA
DJEL ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU
GRADA RIJEKA
- Astrid MIKAC, HLK
- RADIO RIJEKA
- NOVI LIST
Stručni dio Skupštine
organiziran je kao
OKRUGLI STOL: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
ŠPORTAŠA U HRVATSKOJ - STANJE I
PERSPEKTIVE, a uvodničar je o trenutnom stanju u
Hrvatskoj bio dr. Ante ŽUPANOVIĆiz Šibenika. U
zanimljivoj i stručnoj raspravi o ulozi aktivnih Udruga
(HUZDUK, UZDUŠ, ...) u promicanju i poboljšanju
zdravstvene zaštite športaša kao i u budućnosti i
perspektivi športske medicine sudjelovali su još dr.

Mr. ph. Mimi VURDELJA, HOO
Miroslav Medač, kao moderator, mr.sc. A. Stošić,
dr.med. i B. Maričević, fzt. iz UZDUŠ - Rijeka, mr.sc.
Ivo Vidović iz Hrvatske udruge zdravstvenih djelatnika
u košarci, mr.ph. Mimi Vurdelja iz Hrvatskog
olimpijskg odbora, dr. Alan Ivković, koordinator projekta
' INSTITUT ŠPORTSKE MEDICINE HRVATSKE' i
Željko Cipčić, vft. predsjednik športske sekcije
Hrvatskog zbora fizioterapeuta.
Nakon radnog dijela Skupštine za sve sudionike je
priređen bogat domijenak i razlog više za nastavak
druženja uz uvijek aktualne teme iz športske medicine. U
zdravici povodom 10. rošđendana Udruge, njen
predsjednik A. Stošić je zahvalio svima na sudjelovanju i
pomoći u dosadašnjem radu i kao prioritetni projekt
istaknuo potrebu stvaranja odgovarajuće stručne ekipe za
revitalizaciju organizacije Osnovnih i Naprednih tečajeva
iz športske medicine u Hrvatskoj. Naglasio je kako za
takvo postignuće već postoje svi preduvijeti, a UZDUŠ Rijeka je spremna i sposobna pružiti svekoliku
organizacijsku, stručnu i edukacijsku pomoć uz
sudjelovanje stručnjaka iz HOO i HUZDUK.
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