Ιατρός Brian C. Halpern
Ο Δρ. Brian Halpern ήταν ο πρώτος αθλητίατρος στο νοσοκομείο Hospital for Special Surgery
(HSS) με μετεκπαίδευση ως υπότροφος και πιστοποιημένη ειδικότητα (board certified) που δεν
χρησιμοποίησε χειρουργική προσέγγιση. Ο Δρ. Halpern ίδρυσε το πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας
Αθλητιατρικής Φροντίδας (ΠΑΦ) στο HSS – ένα από τα πρώτα προγράμματα ΠΑΦ σε
νοσοκομείο στις Ηνωμένες Πολιτείες – και θήτευσε ως ο πρώτος διοικητής (Chief of Service)
του για επτά έτη.
Ο Δρ. Halpern είναι ένας από τους πρωτοπόρους στη μη χειρουργική προσέγγιση των οξέων
και χρόνιων μυοσκελετικών προβλημάτων και έχει ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτό τόσο στο
HSS όσο και στις ΗΠΑ γενικότερα. Ο ρόλος του ως Ιδρυτής της Αμερικανικής Ιατρικής
Εταιρείας Αθλητιατρικής, η οποία είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός αθλητιάτρων και ιατρών
αθλητικών ομίλων στις ΗΠΑ αποτελεί παράδειγμα του οράματός του για το πώς ο τομέας της
αθλητιατρικής μπορεί να επιδράσει στην έρευνα, στην παιδεία και στη φροντίδα των ασθενών.
Εκτός αυτού, διετέλεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα Πρόεδρος του Ιδρύματος της
Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας Αθλητιατρικής (AMSSM). Πιο πρόσφατα, διακρίθηκε με τον
τίτλο «AMSSM Senior Traveling fellow» για το 2019 και έτσι θα ταξιδέψει στην Ιαπωνία με
σκοπό την ανταλλαγή ερευνητικών και βέλτιστων κλινικών πρακτικών.
Στον τομέα της έρευνας, ο Δρ. Halpern έχει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη ερευνητικών και
κλινικών πρακτικών όσον αφορά τη χρήση ορθοβιολογικών προϊόντων. Αυτός ο τομέας έχει
εξελιχθεί τώρα σε τομέα αναγεννητικής ιατρικής. Η έρευνα που διεξάχθηκε στην υπηρεσία ΠΑΦ
του HSS έχει σπουδαίες προοπτικές για τη θεραπεία όλων των ασθενών και για το μέλλον της
αποκατάστασης των αρθρώσεων.
Γνωστός στους ασθενείς του για την ενσυναίσθηση και τη μεγάλη καρδιά του, ο Δρ. Halpern,
μαζί με άλλα μέλη του World T.E.A.M. Sports, ενός οργανισμού που ενώνει αθλητές με
προσαρμοστικότητα και ευρωστία σε αθλήματα, βραβεύθηκαν με Emmy για το ντοκιμαντέρ
«Vietnam: Long Time Coming». Αυτή η ταινία του 1998 καταγράφει τις προσπάθειές του να
προσφέρει ορθοπεδική φροντίδα και υπηρεσίες αποκατάστασης στους απόστρατους πολέμου
του Βιετνάμ και στους απόστρατους του Βιετνάμ μεταπολεμικά. Ο Δρ. Halpern τιμήθηκε για το
έργο του στο Βιετνάμ και ήταν ο πρώτος που έλαβε το βραβείο «AMSSM Humanitarian
Award» για τις ανθρωπιστικές προσπάθειές του.
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