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W szpitalu Hospital for Special Surgery dr Brian Halern był pierwszym specjalistą nie-
chirurgiem medycyny sportowej, który ukończył program specjalizacji. Dr Halpern założył 
program podstawowej medycyny sportowej w HSS – jeden z pierwszych takich programów 
szpitalnych w Stanach Zjednoczonych – oraz przez siedem lat pracował jako jego pierwszy 
kierownik. 

Dr Halpern był jednym z pionierów w dziedzinie nieoperacyjnych metod leczenia ostrych i 
przewlekłych zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Jest w tej dziedzinie liderem 
zarówno w HSS, jak i w skali kraju. Jego wizja wpływu medycyny sportowej na badania 
naukowe, edukację i leczenie pacjentów znalazła najlepsze odzwierciedlenie w roli założyciela 
Amerykańskiego Medycznego Towarzystwa Medycyny Sportowej, która jest obecnie 
największą organizacją lekarzy medycyny sportowej oraz lekarzy klubowych w USA. Przez 
długi czas był też przewodniczącym Fundacji Amerykańskiego Medycznego Towarzystwa 
Medycyny Sportowej (AMSSM). W ostatnim czasie został wyróżniony tytułem starszego 
członka korespondenta AMSSM roku 2019, co wiąże się z podróżami do Japonii w celu 
wymiany informacji na temat badań naukowych oraz najlepszych praktyk klinicznych.

W dziedzinie badań naukowych Dr Halpern jest liderem na polu opracowywania badań 
naukowych i praktyk klinicznych dotyczących zastosowania leków biologicznych w ortopedii. 
Dziedzina ta przekształciła się obecnie w medycynę regeneracyjną. Badania prowadzone w 
ramach programu medycyny sportowej HSS mają wielki potencjał w odniesieniu do leczenia 
wszystkich pacjentów i przyszłości naprawy stawów. 

Dr Halpern, znany swoim pacjentom z empatii i wielkiego serca, wraz z innymi członkami 
World T.E.A.M. Sports, organizacji łączącej zawodników niepełnosprawnych ze zdrowymi, 
wygrał Nagrodę Emmy za film dokumentalny „Vietnam: Long Time Coming”. Nakręcony w roku 
1998 film dokumentuje jego wysiłki na rzecz wdrażania leczenia ortopedycznego oraz 
rehabilitacji do powojennego Wietnamu oraz weteranów wietnamskich. W dowód uznania za 
jego działania w Wietnamie dr Halpern otrzymał, jako pierwszy, Nagrodę Humanitarną 
AMSSM.




