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Stručni seminar HUZDUK-a za liječnike i fizioterapeute
Vodice, 6. i 7. lipanj 2015.

Obavezni stručni seminar HUZDUK-a održan je 6. i
7. Lipnja 2015. U Vodicama, gdje je ponovno vraćen
nakon što se tamo, u kontinuitetu, održavao niz godina.
Prvi dan našeg stručnog seminara započeo je prije podne
otvorenjem,uz pozdravni govor predsjednika HUZDUKa prof. dr. Smerdelja. Prvo predavanje održao je prof. dr.
Prpić, vrlo zanimljivom temom "Epilepsija i sport", što je
prvi puta izneseno na bilo kojem dosadašnjem skupu iz
područja sportske medicine. Slijedeća tema bila je"
Potres mozga i sport", koju je umjesto prof. Radića
prezentirao također prof. dr. Prpić, na što smo mu posebno
zahvalni. Dr. Budimir održao je predavanje na temu
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"Osnove testiranja plućnih funkcija" sa nizom primjera
pulmoloških pregleda kod mlađe populacije. Nakon
prvog dijela predavanja, dosta učesnika sudjelovalo je u
raspravama o iznijetim temama. U poslijepodnevnom
dijelu rada seminara dr. Bogović iznio je na nizu
primjera,uspješnost djece,koja se bave različitim
sportskim aktivnostima. Predavanje "Dijabetes i sportska
aktivnost" održala je dr. Stilinović Sabljić. Otvarajući
pitanja kako se i u kojoj mjeri športaši i rekreativci mogu
izlagati fizičkim naporima uz vrlo potrebnu disciplinu, te
primjenu neophodnih terapijskih mjera za dijabetes.
Poslijepodnevni rad seminara završio je dr. Ivančev u ime

sponzora STADA doo, održavši predavanje "Itami"-prvi
diklofenak naljepak u Hrvatskoj. Prema već ustaljenoj
praksi drugi dan našeg stručnog seminara bio je posvećen
praktičnom radu,t.j. radionicama sa izabranim temama.
Prva tema bila je "Mogućnost manualne medicine kod
prednje koljenske boli u športaša". Naš poznati stručnjak
dr.Stošić, vrlo opširnim izlaganjem zainteresirao je
prisutne sudionike dokazujući uspješnost tog tretmana u
pojedinim slučajevima. Drugu temu izložio je vfzt.
Mistura o postupku liječenja "Morbus Osgood Schlatter".

Nakon rasprava o prethodnim temama pristupilo se
obavljanju radioničkog dijela, čemu se pridružio i vfzt.
Soldan Nakon skoro dvosatnog praktičnog rada uslijedila
je uobičajena podjela potvrdnica, a zatim zatvaranje
seminara. Potrebno je napomenuti da je za vrijeme
stručnog seminara,održana i redovna skupština
HUZDUK-a, gdje se u brojnim diskusijama raspravljalo o
radu u proteklom razdoblju, te i o nekim novim
smjernicama za što uspješnije djelovanje naše udruge.
Dr. Ivo Vidović
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