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Пише: Проф. др Сло бо дан 
Жи ва нић, по ча сни 

пред сед ник Удру же ња 
ме ди ци не спор та Ср би је

ПО ЧЕ ЦИ СПОРТ СКЕ 
МЕ ДИ ЦИ НЕ У СВЕ ТУ

М
а да по сто је исто риј ски 
по да ци о ле ка ри ма ко ји 
су се бри ну ли о здра вљу 
спор ти ста на ан тич ким 

олим пиј ским игра ма или гла ди ја
то ра у ста ром Ри му, мно ги по чет ке 
мо дер не, спорт ске ме ди ци не ве зу
ју за крај де вет на е стог ве ка. На и
ме, 1883. го ди не кон стру и сан је руч
ни ер го ме тар, пр ви ин стру мент за 
ме ре ње фи зич ког ра да. Шест го
ди на ка сни је про мо ви сан је пр ви 
тред мил, а 1896. го ди не на Свет
ској из ло жби тех нич ких до стиг ну
ћа у Па ри зу при ка зан је и пр ви би
циклер го ме тар. Ка да је 1911. го ди не 
Шко тлан ђа нин Do u glas кон стру и
сао га сну вре ћу, на осно ву ана ли зе 
узо ра ка из дах ну тог ва зду ха мо гло 
се при сту пи ти ком плек сни јим раз
ма тра њи ма ве за ним за ме та бо лич
ке про ме не у ор га ни зму под ути ца
јем де фи ни са ног фи зич ког на по ра, 
као и од ре ђи ва њу фи зич ког рад ног 
ка па ци те та.

Ова от кри ћа ни су озна
чи ла са мо по чет ке мо
дер не спорт ске ме ди ци
не, већ су исто вре ме но 
пред ста вља ла пре лом ни 
тре ну так у раз во ју це ло
куп не ме ди цин ске на у
ке. До њи хо ве при ме не 
у прак си, пред мет ин
те ре со ва ња ме ди ци не 
био је ис кљу чи во бо ле
сник ве зан за по сте љу. 

Отва ра ње мо гућ но сти да се из у ча
ва ју про ме не у ор га ни зму иза зва не 
фи зич ком ак тив но шћу код здра вих 
и бо ле сних осо ба озна чи ло је ре во
лу ци о нар ни пре ла зак ме ди цин ске 
на у ке из ста тич ке у ди на мич ку фа
зу раз во ја, ко ја пред ста вља јед ну од 
основ них ка рак те ри сти ка ме ди
цин ске ми сли XX ве ка.

За но ва от кри ћа, ко ји ма се мо гло 
пра ти ти ре а го ва ње ор га ни зма на 
фи зич ки на пор и од ре ђи ва ти фи
зич ка спо соб ност, пр ви су се за ин
те ре со ва ли ле ка ри, ма хом бив ши 
спор ти сти, ко ји су се ста ра ли о здра
вљу и фи зич кој спо соб но сти на ци о
нал них еки па на об но вље ним, мо
дер ним Олим пиј ским игра ма. Већ у 
ма ју 1911. то ком одр жа ва ња Пр ве ме
ђу на род не из ло жбе хи ги је не у Дре
зде ну при ка за на је, за оно вре ме, 
до бро опре мље на спорт ска ла бо ра
то ри ја за ан тро по ме триј ске, функ
ци о нал не и ра ди о ло шке пре гле де. 
У пе ри о ду од шест ме се ци тра ја ња 
те из ло жбе по се ти о ци су мо гли да 
про ве ре сво ју фи зич ку спо соб ност 
на осно ву при ку пље них па ра ме та

ра пре и по сле ве жба ња под ме ди
цин ским над зо ром. Пр ви кон грес 
на уч них ис тра жи ва ња у спор ту, са 
60 уче сни ка, одр жан је 1912. го ди не 
у Обер хо фу у Не мач кој. По ред оста
лих, те ме кон гре са су би ле: „Зна чај 
фи зич ког вас пи та ња са хи ги јен ског 
гле ди шта“, „Же на и фи зич ка спо
соб ност“, „Ути цај ре дов ног ве жба
ња на кар ди о ва ску лар ни си стем“... 
Го ди не 1913. у Бер ли ну пр ви пут је 
зва нич но упо тре бљен из раз спорт
ски ле кар. Од 1922. го ди не у Па ри зу 
по чи ње да из ла зи пр ви спорт ско
ме ди цин ски ча со пис.

То ком одр жа ва ња II Зим ске олим
пи ја де 1928. го ди не у Сент Мо ри цу 
(St. Mo ritz), ор га ни зо ван је са ста
нак 32 ле ка ра из 11 на ци о нал них 
олим пиј ских се лек ци ја на ко јем 
је фор ми ра но Ме ђу на род но удру
же ње спорт ске ме ди ци не (Fe de ra
tion In ter na ti o nal de Me di ci ne Spor ti
ve – FIMS). Де фи ни са ни су основ ни 
ци ље ви Удру же ња – раз ме на ин
фор ма ци ја и ис ку ста ва ве за них за 
ис тра жи ва ња и прак тич не аспек
те спорт ске ме ди ци не. Tај до га ђај 
сма тра се зва нич ним да ту мом на
стан ка спорт ске ме ди ци не као но
ве ме ди цин ске ди сци пли не. 

Исте го ди не, то ком IX Лет њих 
олим пиј ских ига ра у Ам стер да
му одр жан је пр ви кон грес FIMSа, 
уз уче шће 286 ле ка ра из 30 зе ма
ља. Пр ви ста тут FIMSа од ре дио је 
три прав ца де ло ва ња: (1) про мо ци ја 
на уч них ис тра жи ва ња у обла сти ма 
би о ло ги је, пси хо ло ги је и со ци о ло
ги је спор та, (2) про мо ци ја ис тра жи
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ва ња ме ди цин ских пр о бле ма ве за
них за тре нинг и так ми че ња и (3) 
ор га ни зо ва ње ме ђу на род них кон
гре са спорт ске ме ди ци не.

FIMS је да нас до бро ор га ни зо
ва на ме ђу на род на про фе си о нал
на ин сти ту ци ја ко ја об у хва та и ко
ор ди ни ра ак тив но сти ви ше од 120 
на ци о нал них асо ци ја ци ја спорт
ске ме ди ци не из це лог све та, ве
ли ког бро ја ин ди ви ду ал них чла
но ва и мул ти на ци о нал них гру па. 
Ово чи ни FIMS нај ве ћом фе де ра

ци јом на ци о нал них ме ди цин ских 
асо ци ја ци ја на све ту, са сто ти на ма 
хи ља да ле ка ра и дру гих струч ња ка 
ан га жо ва них у раз ли чи тим под руч
ји ма ме ди ци не спор та. При мар ни 
ци ље ви FIMSа су про мо ци ја ис
тра жи ва ња и раз во ја спорт ске ме
ди ци не ши ром све та, по моћ спор
ти сти ма у до сти за њу оп ти мал не 
так ми чар ске спо соб но сти уна пре
ђе њем њи хо вог ген ског по тен ци
ја ла, здра вља, ис хра не, ква ли тет не 
ме ди цин ске за шти те и тре нин га. 

Као свет ска асо ци ја ци ја, FIMS је по
де љен на кон ти нен тал на и ре ги о
нал на удру же ња.

РАЗ ВОЈ СПОРТ СКЕ 
МЕ ДИ ЦИ НЕ У СР БИ ЈИ

Пр ви ор га ни зо ва ни ле кар ски пре
гле ди спор ти ста у Бе о гра ду за по че
ли су још 1925. го ди не, да кле три го
ди не пре осни ва ња FIMSа, на кон 
тра гич ног до га ђа ја на јед ној фуд
бал ској утак ми ци од и гра ној 1924. 

Проф. др Во ји слав 
Ар но вље вић

Проф. др Во јин 
Смо дла ка

Др Ми лу тин 
Ив ко вић

Проф. др Ми хај ло 
Ан дре је вић

Проф. др Дра ган 
Јо вић

МЕ ДИ ЦИ НА СПОР ТА У СР БИ ЈИ >>>>>>>>>>>>

ВЕ ЛИ КА ИМЕ НА 
МЕ ДИ ЦИ НЕ СПОР ТА

Др Ми лу тин Ив ко вић (1906–1943.), ле кар дер ма то лог, ле-
ген дар ни де сни бек и ка пи тен фуд бал ске ре пре зен та ци-
је Ју го сла ви је. Уче сник Свет ског пр вен ства у Мон те ви деу. 
Глав ни уред ник ме сеч не ре ви је за спорт Мла дост. Као ак-
ти ван уче сник по кре та от по ра у Бе о гра ду ухап шен од Ге-
ста поа и стре љан у Ја јин ци ма. Ње го во име да нас но си Дом 
здра вља Па ли лу ла. 

Проф. др Во ји слав Ар но вље вић (1895–1989.), кар ди о лог, 
ре дов ни члан СА НУ, ди рек тор Про пе дев тич ке кли ни ке и де-
кан Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду (1946–1948.). До а јен 
срп ске кар ди о ло ги је и ду го го ди шњи пред сед ник Ју го сло-
вен ског кар ди о ло шког дру штва. У број ним пу бли ка ци ја ма 
ис ти цао здрав стве ни зна чај те ле сног ве жба ња и спор та. Об-
ја вио пр ви струч ни чла нак из обла сти спорт ске ме ди ци не 
у Ср би ји под на зи вом „Ути цај спор та на ср це“ у ли сту Прав-
да 1931. го ди не. Ор га ни зо вао на ста ву из спорт ске ме ди ци не 
на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 

Проф. др Во јин Смо дла ка (1912–2002.), пр ви ле кар у Ср-
би ји ко ји је ме ди ци ну спор та ода брао као про фе си о нал но 
опре де ље ње, пр ви спе ци ја ли ста спорт ске ме ди ци не у на-
шој сре ди ни, пр ви док тор на у ка и про фе сор у овој обла сти 
на Ме ди цин ском фа кул те ту и Фа кул те ту за фи зич ку кул-
ту ру у Бе о гра ду и Вој но ме ди цин ској ака де ми ји. Ду го го ди-

шњи члан Из вр шног од бо ра FIMS-а и ге не рал ни се кре тар 
X Kонгреса FIMS-а. Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул-
те та Др жав ног уни вер зи те та у Њу јор ку. Ау тор ве ли ког бро ја 
мо но гра фи ја, уџ бе ни ка и књи га ко је су зна чај но до при не-
ле афир ма ци ји и уна пре ђе њу ме ди ци не спор та у окви ри-
ма са вре ме не ме ди цин ске на у ке.

Проф. др Ми хај ло Ан дре је вић – Ан дреј ка (1898–1989.), 
ин тер ни ста, га стро ен те ро лог, пр о фе сор Ме ди цин ског фа-
кул те та у Бе о гра ду. Ле во кри ло БСК-а у пе ри о ду од 1911. до 
Пр вог свет ског ра та. Во ђа фуд бал ске ре пре зен та ци је Ју-
го сла ви је на Свет ском пр вен ству у Мон те ви деу. Је дан од 
ини ци ја то ра осни ва ња „ту шко вог фон да“. Пред сед ник Ју го-
сло вен ског но го мет ног са ве за (1937–1941.). Осни вач и пр ви 
пред сед ник Сек ци је за спорт ску ме ди ци ну СЛД, пр ви пред-
сед ник Удру же ња спорт ских ле ка ра Ју го сла ви је. Од 1938. го-
ди не, пу них 40 го ди на члан из вр шног од бо ра ФИ ФА-е, а 
ка сни је по ча сни члан ФИ ФА-е и ФИМС-а. Ор га ни за тор и 
уче сник ве ли ког бро ја кон гре са и струч них ску по ва у обла-
сти ме ди ци не спор та у зе мљи и ино стран ству. 

Проф. др Дра ган Јо вић (1931–1992.), про фе сор фи зи ја три-
је и спорт ске ме ди ци не на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе-
о гра ду. Осни вач и пр ви шеф Ка те дре за спорт ску ме ди ци-
ну на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Осни вач и пр ви 
ди рек тор Ин сти ту та за спорт ску ме ди ци ну у окви ру Ју го-
сло вен ског за во да за фи зич ку кул ту ру и ме ди ци ну спор-
та. Ор га ни зо вао здрав стве ну за шти ту у ма сов ном спор ту 
у Бе о гра ду пре ко мре же од 16 спорт ских ам бу лан ти у свим 
спорт ско-ре кре а тив ним цен три ма.
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го ди не. Та да је Бе о град ски лоп тач
ки под са вез до нео од лу ку о оба ве
зним ле кар ским пре гле ди ма сво јих 
чла но ва два пу та го ди шње. Пре гле
де су оба вља ли ле ка ри – во лон те ри 
у не у слов ним пр о сто ри ја ма под са
ве за, а за фи нан си ра ње са ни тет ског 
ма те ри ја ла и де жур ста ва ко ри шће
на су сред ства из „Ту шко вог фон да“. 
Ка ко се због не ре дов не упла те чла
на ри на по сле не ко ли ко го ди на овај 
фонд по сте пе но уга сио, та да шњи 
пред сед ник здрав стве ног од бо ра 
Бе о град ског лоп тач ког под са ве за 
др Ми лу тин Ив ко вић – Ми лу ти нац, 
обра тио се за по моћ проф. др Во ји
сла ву Ар но вље ви ћу, управ ни ку Ин
тер не про пе дев тич ке кли ни ке у Бе
о гра ду. Овај је као ве ли ки при ја тељ 
спор та на сво јој кли ни ци 1936. го
ди не осно вао пр ву спорт ску ам бу
лан ту и за ше фа име но вао др Ла за
ра Ста но је ви ћа. У овој ам бу лан ти је, 
по ред не ко ли ци не ода бра них ле ка
ра, ка сни је ис так ну тих про фе со ра 
Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра
ду, ра дио и та да мла ди ме ди ци нар 
др Во јин Смо дла ка, ко ји се сма тра 
до а је ном мо дер не спорт ске ме ди
ци не у Ср би ји. 

Спорт ска ам бу лан та је ра ди ла два 
пу та не дељ но по два са та све до по
чет ка Дру гог свет ског ра та. Пре гле
ди су би ли бес плат ни. Са сто ја ли 
су се од узи ма ња лич них по да та
ка, анам не зе, пре гле да це лог те ла, 
ренд ген ског пре гле да плу ћа и ср
ца, узи ма ња ор то ди ја гра ма ср ца, 
из во ђе ња стресте ста ко ји се са сто
јао од 20 чуч ње ва са сто ли цом у ру
ка ма, ла бо ра то риј ског пре гле да кр
ви и ури на и по по тре би узи ма ња 
елек тро кар ди о гра ма. Фуд ба ле ри се 
ни су мо гли так ми чи ти без пре гле
да ко ји су би ли оба ве зни два пу та 
го ди шње, и без до зво ле и пот пи са 
ле ка ра ове ам бу лан те. То ком ра да 
ам бу лан те (1936–1941) пре гле да но 
је око 2.000 фуд ба ле ра и ма њи број 
дру гих спор ти ста.

Не по сред но на кон осло бо ђе ња 
1945. го ди не, на ини ци ја ти ву проф. 
др Ми хај ла Ан дре је ви ћа – Ан дреј ке, 
у окви ру Срп ског ле кар ског дру штва 
фор ми ра на је Сек ци ја за спорт ску 
ме ди ци ну. У то вре ме у СЛДу је би
ло са мо 12 спе ци ја ли стич ких сек ци
ја. Од пе де се тих го ди на у ве ћим гра
до ви ма у Ср би ји по чи ње осни ва ње 
ам бу лан ти и дис пан зе ра спорт ске 
ме ди ци не. За хва љу ју ћи ан га жо ва
њу проф. Смо дла ке у ме ђу на род ним 
асо ци ја ци ја ма, 1954. го ди не Бе о град 
до би ја ор га ни за ци ју X Kонгреса 

FIMSа ко ја је успе шно ре а ли зо ва
на. Го ди не 1959. уве де на је спе ци
ја ли за ци ја „фи скул тур не“ ме ди ци
не, а 1970. го ди не на Ме ди цин ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду фор ми ра на је 
Ка те дра за спорт ску ме ди ци ну. 

У ме ђу вре ме ну је осно ва но Удру
же ње за спорт ску ме ди ци ну Ју го
сла ви је (УСМЈ) ко је је оку пља ло чла
но ве сек ци ја за спорт ску ме ди ци ну 
из свих ре пу бли ка СФРЈ. По чи ње да 
из ла зи пр ви ју го сло вен ски струч ни 
ча со пис „Шпорт но ме ди цин ске Об ја
ве“ у Љу бља ни на срп ско хр ват ском 
је зи ку. Го ди не 1971. за ла га њем проф. 
др Дра га на Јо ви ћа, у окви ру Ју го сло
вен ског за во да за фи зич ку кул ту ру 
фор ми ран је Ин сти тут за ме ди ци ну 
спор та, ко ме је, по ред оста лог по ве
рен струч ни над зор над ра дом свих 
ам бу лан ти и дис пан зе ра спорт ске 
ме ди ци не у Ср би ји.

Кра јем се дам де се тих го ди на об
ја вље не су две из ван ред не мо но
гра фи је др Ве сне Ђур ђе вић, „Ер го
ме три ја“ и „Спорт ско ср це“, ко је су 
уз низ дру гих пу бли ка ци ја и одр
жа них ску по ва зна чај но уна пре ди
ли струч ни ни во ра да у овој обла
сти. До по чет ка де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка у Ср би ји раз ви је на је 
мре жа спорт ских ам бу лан ти и дис
пан зе ра у окви ру до мо ва здра вља, 
ка дров ски оспо со бље на да за до во
љи по тре бе за овим ви дом здрав
стве не за шти те. Спорт ска ме ди ци на 

се из у ча ва ла на че ти ри ме ди цин
ска фа кул те та у Ср би ји: у Бе о гра ду, 
Но вом Са ду, Ни шу и Кра гу јев цу, на 
ко ји ма су ор га ни зо ва ни про гра ми 
спе ци ја ли за ци је. 

Го ди не ра то ва и санк ци ја за у ста
ви ле су раз вој спорт ске ме ди ци не 
у Ср би ји. Удру же ње спорт ске ме
ди ци не Ју го сла ви је ви ше ни је по
сто ја ло, члан ство у ме ђу на род ним 
асо ци ја ци ма је пре ки ну то, при су
ство на ших пред став ни ка на ме ђу
на род ним ску по ви ма све де но је на 
спо ра дич но, не ко ли ко ам бу лан ти 
спорт ске ме ди ци не је за тво ре но, а у 
Ми ни стар ству здра вља рас пра вља
ло се и о уки да њу ове спе ци јал но
сти, Ин сти ту та и мре же спе ци ја ли
зо ва них уста но ва. 

Ипак, од по ло ви не де ве де се тих 
го ди на, спорт ска ме ди ци на се по
ла ко по но во раз ви ја. Одр жан је ве
ћи број кон гре са (од ко јих се по 
зна ча ју из два ја Де се ти кон грес 
Европ ског ко ле џа спорт ских на у ка 
– ECSS), сим по зи ју ма, се ми на ра и 
кур се ва; ус по ста вље на је са рад ња 
са ме ђу на род ним струч ним асо ци
ја ци ја ма, ор га ни зо ва но је уче шће 
на ших струч ња ка на ме ђу на род
ним струч ним ску по ви ма ши ром 
све та, об ја вље но је ви ше од 20 мо но
гра фи ја, уџ бе ни ка и пре во да струч
не ли те ра ту ре, по кре ну то је из ла
же ње струч ног ча со пи са Спорт ска 
ме ди ци на, осно ва на је Ан ти до пинг 
аген ци ја Ср би је...

На по чет ку 2000. го ди не у Ср би
ји би ло је ви ше од 100 спе ци ја ли ста 
спорт ске медицинe. Од укуп ног бро
ја ак тив них (90), ви ше од по ло ви
не (48) ра ди ло je у Бе о гра ду. То ком 
2000. го ди не у За во ду за ме ди ци ну 
спор та, за јед но са 11 дис пан зе ра и 
осам ам бу лан ти спорт ске ме ди ци
не ши ром Ср би је, оба вље но је ви
ше од 100.000 си сте мат ских пре гле
да уче сни ка у спор ту и око 80.000 
дру гих пре гле да и ин тер вен ци ја. 
И по ред тих им по зант них ре зул та
та, за бри ња ва да је та да спро ве де на 
ан ке та по ка за ла да је основ на ме
ди цин ска опре ма нај ве ћим де лом 
амор ти зо ва на, за ста ре ла или је не
до ста ја ла и да су сме штај ни усло ви 
у мно гим ам бу лан та ма би ли не за
до во ља ва ју ћи. 

И по ред ни за ма те ри јал них, ор
га ни за ци о них и дру гих не ре ше
них про бле ма, мо же се сма тра ти 
да спорт ска ме ди ци на у Ср би ји да
нас не за о ста је за стан дар ди ма ко
је су сво је вре ме но ус по ста ви ли на
ши еми нент ни прет ход ни ци. //

МЕ ДИ ЦИ НА СПОР ТА У СР БИ ЈИ >>>>>>>>>>>>

ТУ ШКОВ ФОНД
то ком утак ми це из ме ђу ре пре зен та-
ци ја Бе о гра да и До ње Ау стри је одр жа-
не 25. ју на 1924. го ди не, гол ман на шег 
ти ма Ла још Шен фелд зва ни ту шко до-
био је уда рац у ле ву сла би ну по сле че-
га је пао као гро мом по го ђен. Пре нет 
је у бол ни цу, где је опе ри сан, али је 
под ле гао по вре ди за то што му је пр-
сла од троп ске ма ла ри је уве ћа на сле-
зи на. Ова смрт је уз бу ди ла спорт ски 
Бе о град, па су ле ка ри чла но ви клу-
бо ва за по че ли са пре гле ди ма игра ча, 
де жур стви ма на утак ми ца ма и ор га-
ни зо ва њем здрав стве них сек ци ја при 
клу бо ви ма. Ка сни је је осно ван „ту-
шков фонд“ са ци љем здрав стве ног и 
со ци јал ног оси гу ра ња игра ча. (Из ау-
то ри зо ва ног ру ко пи са проф. др Во ји-
на Смо дла ке, Њу јорк 1990).




