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Zgodovina medicine športa v 
svetu

• 1911: Inštitut za raziskave v športu, Dresden

• 1912: Kongres znanstvenega raziskovanja športa in 
telesne vabe, Oberhof

• 1913: Uporabljen termin športni zdravnik



Zgodovina medicine športa v 
svetu

• 1922: Revija s področja športne medicine, Francija

• 1928: Zimske olimpijske igre St. Moritz

• 1934: AIMS → FIMS

• 1958: specializacija iz medicine športa, Italija



Zgodovina medicine športa v 
Sloveniji

• 1947: Komite za telesno kulturo – Odsek za medicino 
športa

• 1948: Inštitut za športno medicino, Centralna športna 
ambulanta

• 1952: Sekcija za športno medicino pri Slovenskem 
zdravniškem društvu



Zgodovina medicine športa v 
Sloveniji

• Prof. dr. Alojzij Šef (1912 – 1997)

• 1950: Osnove športno – medicinskega nauka

• 1953 – 1955, 1967 – 1985: Športnomedicinske objave



Zgodovina medicine športa v 
Sloveniji



Inštitut za medicino dela

• 9.9.1971

• Dispanzer za medicino športa

• Dr. Peter Ažman, dr. Tatjana Šilc



Dispanzer za medicino 
športa v Hali Tivoli

• Prim. Vanja Vuga

• Dr. Maja Kristl



Center za medicino športa v 
ZD Ljubljana - Metelkova

• Dr. Petra Zupet

• Dr. Kristjan Lipičnik



Center za medicino športa na 
KIMDPŠ



Center za medicino športa

• Aktivnosti tako na izobraževalnem kot na raziskovalnem 
področju

• Celovito zdravstveno varstvo športnikov



Interdisciplinarni pristop

• Specialist medicine dela, prometa in športa

• Sodelovanje z drugimi deležniki



Obravnava športnika

• Anamneza

• Klinični pregled

• Preiskave



Sodelovanje z drugimi 
deležniki

• Zdravniki drugih specialnosti: specialist fizikalne in 
rehabilitacijske medicine, ortopedije, kardiologije, 
pulmologije, pediatrije, družinske medicine, klubski 
zdravnik…

• Fizioterapevt, kineziolog

• Psiholog

• Dietetik 



Zaključek

Zdravstvena zmožnost za izbrano športno panogo



Hvala za pozornost
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