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„Институт за реуматологију 
унапређује здравље болесника 
са реуматским болестима, 
предузима мере у циљу 
побољшања квалитета живота 
и смањења неспособности 
оболелих од реуматских болести. 
Институт  за реуматологију 
обезбеђује ефикасне и 
безбедне здравствене услуге 
у превенцији и дијагностици 
реуматских болести, лечењу и 
рехабилитацији болесника са 
реуматским болестима користећи 
најсавременије здравствене 
технологије. Институт за 
реуматологију пружа високо 
медицинско образовање 
професионалцима у здравственој 
заштити из области интерне 
медицине, реуматологије, 
физикалне медицине и 
рехабилитације, као и других 
сродних грана медицине. 
Институт за реуматологију 
врши здравственоваспитни 
рад на пољу превенције и 
лечења реуматских болести и 
пружа одговарајућу подршку 
другим установама у лечењу 
реуматских болесника. 
Институт помаже Удружењу 
оболелих од реуматских 
болести у образовању 
болесника и унапређењу 
њиховог рада на помоћи 
себи и другим оболелима од 
реуматских болести. Институт 
за реуматологију осмишљава, 
организује и спроводи  
биомедицинска истраживања и 
примењује  њихове резултате у 
свакодневној клиничкој пракси.“

Мисија Института за рематологију
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Давне 1930. године на трећем сло-
венском лекарском конгресу у спли-
ту, професор Медицинског факулета 
у Београду др Бранислав станојевић 
залаже се за организовану борбу 
против реуматизма, чиме поставља 
темеље развоја реуматологије у ср-
бији. Професор станојевић оснива  
реуматолошку секцију српског ле-
карског друштва 1940. године и отва-
ра прву реуматолошку амбуланту у 
србији у оквиру I интерне клинике, 
табајући стазе даљег развоја реума-
тологије од маргинале дисциплине у 
оквиру интерне медицине до софи-
стициране науке какву данас позна-
јемо. настављајући пионирски посао 
професора станојевића, примаријус 
др загорка Беровић прва у србији 
оснива институцију специјализовану 
искључиво за дијагностику и лечење 
реуматских болести. решењем Из-
вршног већа србије од 4. јуна 1958. 
године оснива се Центар за реума-
тизам. Име је 1963. године промење-
но у завод за реуматизам у Београ-

ду, који почиње са радом 1. априла 
1965. године. годину дана касније, 
1966, ступа на снагу статут према 
коме је утврђен назив реуматолошки 
институт ср србије. Данашњи назив 
Институт за реуматологију добија 
1988. године.  Др загорка Беровић, 
оснивач и први директор Института, 
захваљујући  свом огромном енту-
зијазму, изузетним организаторским 
способностима и неоспорној струч-
ности, успева да окупи високоструч-
ни кадар и створи установу завидног 
реномеа. Визија др Беровић је била 
да Институт за реуматологију пред-
ставља референтни центар који ће 
другим установама у земљи да пру-
жи стручну и методолошку помоћ у 
борби против реуматизма, да стал-
но ради на усавршавању кадрова 
и да се бави научноистраживачким 
радом, поред основне делатности 
лечења болесника. од самог почет-
ка Институт је установа у потпуности 
усмерена ка потребама болесника, а 
речи др Беровић „учинити све за бо-

Институт за реуматологију  
од оснивања до данашњих дана
„Истичем велику преданост раду и залагање свих 
чланова колектива, како лекара тако и сестара, техничара, 
административног особља и спремачица које се брину да 
хигијенски услови буду на висини, свију њих који се старају 
да поклоне што већу пажњу болесницима, како у лечењу 
тако и у нези коју им пружамо, стално са мотом  “учинити 
све за болеснике” и “да је болесник увек у праву”, на њихово 
задовољство, које су увек са пуно захвалности  износили на 
састанцима које са њима одржавамо.“

Прим. др загорка Беровић,
оснивач и први директор Института за реуматологију
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лесника“ највише говоре о посвеће-
ности тадашњег кадра.

Препознајући потребу да се знање 
стечено у раду с болесницима публи-
кује и подели са колегама широм зе-
мље, др Беровић оснива часопис Acta 
Rheumatologica 1971. године, чији је 
први уредник био др Иван стојано-
вић. седиште часописа се све време, 
до данашњих дана, налази у Инсти-
туту за реуматологију, а у њему се пу-
бликују научни радови реуматолога 
из целе земље, док се у саплементи-
ма објављују радови презентовани на 
конгресима Удружења реуматолога 
србије. 

на почетку свога постојања Ин-
ститут је имао 125 кревета и око 60 
запослених, од којих 20 лекара (10 
интерниста-реуматолога, два физија-
тра, по једног кардиолога, оторино-
ларинголога и радиолога, као и пет 
одељенских лекара), 10 медицин-
ских техничара, 23 болничара, шест 
лабораната и 27 физиотерапеута.  У 
социјалистичкој Федеративној репу-

блици југославији Институт за реума-
тологију је био водећи реуматолошки 
центар, дуго времена седиште Удру-
жења реуматолога југославије (1964-
1980. и 1986-1988), реуматолошке 
секције српског лекарског друштва 
(1961-1980. и 1982-1996) и републич-
ке стручне комисије за реуматизам и 
реуматску грозницу (1974-1991). због 
растућег броја болесника Институт 
се шири доградњом једног спрата, а 
број кревета расте на 376 током 1973. 
године. У то време Институт је био 
највећа установа те врсте у европи и 
једина самостална установа у југосла-
вији специјализована за лечење реу-
матских болести.

Капацитети и структура Института 
за реуматологију прилагођавали су 
се актуелним здравственим потреба-
ма. на почетку рада Института, реу-
матологија је била релативно млада 
дисциплина, а терапијске могућности, 
како код нас тако и у свету, врло огра-
ничене. реуматолози тога времена 
имали су, за наше данашње схвата-
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ње, веома скроман избор лекова, а 
запаљенске реуматске болести често 
су остављале тешке последице. У то 
време примењивали су се само не-
стероидни антизапаљенски лекови, 
кортикостероиди, соли злата, д-пени-
циламин и антималарици. Из тог ра-
злога продужено физикално лечење 
било је  важна окосница терапије, а 
време лежања у болници више неде-
ља, а понекад и месеци.  Препознају-
ћи потребе болесника, Институт у то 
време гради савремени одсек физи-
калне терапије, који је чак укључивао 
хидромасажне каде и базен. 

од самог оснивања у Институту 
су радиле и консултативне амбуланте 
других специјалости, као што су кар-
диолошка, неуролошка, ортопедска, 
гинеколошка и оториноларинголошка 

амбуланта, чиме је била обезбеђе-
на брза и тимска обрада болесника. 
седамдесетих и осамдесетих годи-
на, када је била велика преваленци-
ја реуматске грознице, у Институту 
је радила и хируршка сала у којој су 
оперисани крајници, а постојала је и 
гипсара где су се израђивале гипсане 
лонгете за корекцију зглобова. У Ин-
ституту је дуго радила и амбуланта за 
акупунктуру, коју је основао др стеван 
Пујовић 1977. године. 

неизоставни део дијагностике ре-
уматских болести свакако је класич-
на радиографија, а у Институту се од 
самог оснивања посвећивала велика 
пажња техникама снимања. оснивач 
службе радиолошке дијагностике др 
ангелина Кићевац Миљковић била је 
изузетан радиолог, а њена књига “ра-

„Институт за реуматологију унапређује здравље болесника са 
реуматским болестима, предузима мере у циљу побољшања 
квалитета живота и смањења неспособности оболелих од 
реуматских болести. Институт  за реуматологију обезбеђује 
ефикасне и безбедне здравствене услуге у превенцији и 
дијагностици реуматских болести, лечењу и рехабилитацији 
болесника са реуматским болестима користећи најсавременије 
здравствене технологије. Институт за реуматологију пружа високо 
медицинско образовање професионалцима у здравственој 
заштити из области интерне медицине, реуматологије, физикалне 
медицине и рехабилитације, као и других сродних грана 
медицине. Институт за реуматологију врши здравственоваспитни 
рад на пољу превенције и лечења реуматских болести и пружа 
одговарајућу подршку другим установама у лечењу реуматских 
болесника. Институт помаже Удружењу оболелих од реуматских 
болести у образовању болесника и унапређењу њиховог рада 
на помоћи себи и другим оболелима од реуматских болести. 
Институт за реуматологију осмишљава, организује и спроводи  
биомедицинска истраживања и примењује  њихове резултате у 
свакодневној клиничкој пракси.“

Мисија Института за рематологију 
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диолошки атлас реуматичних болести” 
је и данас незаобилазна литература у 
образовању радиолога и реуматоло-
га. осамдесетих година радиолошка 
служба Института за реуматологи-
ју задовољавала је не само потребе 
оболелих од реуматских болести, већ 
су се у ту обављали прегледи и оста-
лих болесника, јер друге установе у 
граду нису биле довољног капацитета 
да задовоље тражњу за радиолошким 
услугама. Поред стандардне радио-
графије у палети дијагностике биле 
су и скопије дигестивног и уринарног 
тракта, томографије зглобова и кичме, 
контрастна снимања бубрега, жучних 
путева и артографије.

лабораторијска дијагностика је 
била основа развоја савремене дија-
гностике реуматских обољења. од са-
мог почетка рада Института за реума-
тологију у лабораторији су постојали 
одсеци за хематолошка, биохемијска 
и бактериолошка испитивања, а по-
себна пажња се посвећивала развоју 
имуносеролошког одсека, кључног за 
дијагнозу и праћење активности по-
јединих важних реуматских болести. 
Микробиолог др јован Качаки, који је 
био и први шеф лабораторије, бавио 
се бактериолошким и имунолошким 
испитивањима. он је провео дужи 
период на усавршавању у рочестеру 
(саД) код тада водећег имунолога у 
области реуматских болести, проф. 
др Џона Ваугхана и потом је дао на 
Институту први импулс развоју иму-
носеролошких метода у дијагностици 
и праћењу болесника са системским 
болестима везивног ткива. Увео је 
основне серолошке тестове: одре-
ђивање реуматоидног фактора Latex 
RF и Rose-Wаалеровим тестом, одре-
ђивање укупних антинуклеусних ан-
титела (ANA) техником индиректне 
имунофлуоресценције, одређивање 
имуноглобулинских класа радијалном 

имунодифузијом и одређивање анти-
стрептолизина о у серуму. Увео је и 
тест за идентификацију лупус ћелија, 
као и тестове за мерење CH50 вред-
ности серумског комплемента и одре-
ђивање компоненти комплемента C3 
и C4. наведени тестови су тих годи-
на чинили стандардни спектар иму-
нолошких испитивања у реуматским 
болестима.  Касније је др Владимир 
Мирчетић, микробиолог, наставио 
рад  на усавршавању имуносеро-
лошких тестова. Први је у тадашњој 
југославији увео тест за одређива-
ње антиперинуклеусних антитела, 
критидија тест за анти-ДнК антитела, 
унакрсну имуноелектрофорезу за ан-
ти-Sm и анти-U1RNP антитела, тест за 
антихистонска антитела, одређивање 
антинуклеусних антитела на HEp-2 
ћелијама, одређивње антисрчаних 
антитела, одређивање антитела на 
јерсиније у постинфекцијским ар-
тритисима и прву  верзију теста за  
ANCA антитела. Др Љиљана Коваче-
вић  уводи специфичне коагулационе 
тестове. Др Мирјана Шефик Букили-
ца  је увела цитоспин метод за одре-
ђивање ANCA антитела, као и ELISA 
технику за одређивање антикардио-
липинских антитела као и антитела на 
цитрулинисане пептиде. У сарадњи 
са Удружењем гастроентеролога доц. 
др Мирјана Шефик Букилица је прва 
у региону увела тестове за одређива-
ње концентрације биолошких лекова 
у серуму као и антитела на биолошки 
лек. Последњих година је интензив-
но радила на развоју истраживачког 
дела рабораторије, а оформљен је и 
део лабораторије за рад са ћелијским 
културама.

Велика прекретница у развоју Ин-
ститута десила се 10. јануара 1980. 
године када је Институт постао на-
ставна база Медицинског факултета и 
расадник за образовање реуматолога 
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тадашње југославије. У Институту по-
чиње да се развија интензиван на-
учноистраживачки и педагошки рад, 
који негују и данашње генерације ре-
уматолога.

од самог оснивања бројни рад-
ници Института за реуматологију до-
били су престижне награде за свој 
пожртвовани труд. највећи број њих 
добио је орден рада са златном зве-
здом. Међу лауреатима су др загорка 
Беровић, др јулијана николић, др Ми-
лица Будимир, др ангелина Кићевац, 
др Властимир Младеновић, др Душан 
Вукотић, др Ђорђе лукачевић, др сте-
ван Пујовић. 

У оквиру Института постоји библи-
отека Института која традиционално 
поседује најсавременије светске уџбе-
нике из реуматологије као и десетине 
домаћих и страних часописа који ре-
довно стижу. У ери пре појаве интерне-
та библиотека је имала огроман значај 
за едукацију реуматолога, а од самог 
почетка рада структура часописа који 
су стизали у библиотеку покривала је 
све значајне области реуматологије и 
физикалне медицине. У библиотеци се 
налази и богата збирка белетристике, 
која стоји на располагању болесници-
ма и запосленима и која се редовно 
обнавља новим издањима. 

Институт за реуматологију је пру-
жио подршку и учествовао у оснива-
њу Удружења оболелих од реуматских 
болести  (орс).  од самог оснивања 

орс-а 9. 10. 2007. год. започета је ин-
тензивна међусобна сарадња, што је 
значајно унапредило комуникацију 
између лекара и оболелих, омогући-
ло бољу информисаност болесника 
и помогло реуматолозима да боље 
спознају потребе оболелих од реу-
матских болести. на самом Институту 
редовно се одржавају предавања и 
саветовања за болеснике,  а од 2013. 
год. на  годишњим конгресима реума-
толога учествују и болесници, члано-
ви орс-а.         

Данашњи изглед Институт за реу-
матологију добија у периоду од 2005. 
до 2010. године када је директор, 
проф. немања Дамјанов, започео ве-
лике радове на реконструкцији и оса-
времењавању Института. зграда је те-
мељно реновирана, замењен је кров, 
ојачани су бетонски стубови и носеће 
греде у циљу побољшања стабилно-
сти зграде. Комплетно су замењене 
водоводне, канализационе, венти-
лационе и електричне инсталације. 
Урађена је термоизолација фасаде, а 
стари прозори замењени новим са 
термичком изолацијом. све болеснич-
ке собе су комплетно реновиране, а 
свака соба добила је своје купатило, 
што је значајно допринело не само 
комфору болесника већ  представља  
и додатну меру за спречавање појаве 
болничких инфекција. током ренови-
рања Института уграђене су инстала-
ције за компјутерску мрежу, против-

наша намера је да у највећој могућој мери спречимо све 
индивидуалне и социјалне последице реуматских болести, 
спроводећи поступке у оквиру медицине засноване на 
доказима, ефикасне иновативне методе лечења, савремене 
процедуре научноистраживачког рада и ефикасног  
преноса знања.

Визија Института за реуматологију
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пожарно обавештавање и заштиту, 
аудио систем и систем за видео-над-
зор. набављени су бројни савремени 
апарати укључујући и два дигитална 
апарата за радиографију, магнетну 
резонанцију за снимање периферних 
зглобова и меких ткива, два  апарата 
за остеодензитометрију, три најсавре-
менија ултразвучна апарата, уређај за 
видеокапилароскопију, нови савреме-
ни електромионеурограф, а у целини 
су стари апарати замењени новим са-
временим апаратима за физијатријско  

лечење. радиолошко одељење има 
модеран заокружен систем анализе и 
похрањивања дигиталних радиограф-
ских и записа магнетне резонанције, 
уз могућност слања и примања слика 
у високој резолуцији путем интернета. 
тиме је могућа анализа слика на да-
љину. набављено је више од стотину 
компјутерских јединица и модерни 
сервери великог капацитета. опре-
мљена је савремена лабораторија за 
експерименталну реуматологију; ку-
пљени су ламинар и CO2 инкубатор 

наш циљ је да очувамо и унапредимо квалитет живота и 
способност за рад оболелих од реуматских болести. за 
остварење тог циља неопходно је стално унапређивање 
квалитета клиничког и научног рада. то постижемо избором 
најбољих зравствених радника и сталним усавршавањем људи и 
услова за рад и збрињавање оболелих. 
од 2006 до 2015. године смо примили 11 младих доктора 
медицине чија је просечна оцена на студијама 9,27 (8,34 – 9,97), 
које даље школујемо и помажемо им да добију вишемесечне 
стипендије за усавршавање у  најбољим светским центрима 
за реуматологију. од 2006 до 2015. године успели смо да 
набавимо најсавременије апарате за дијагностику и лечење 
реуматских болести (дигитални рендгени, магнетна резонанција, 
савремени апарати за DEXA мерење густине и чврстине костију, 
најбољи апарати за дијагностику ултразвуком, најсавременија 
лабораторијска опрема, нови капиларскоп, нови еМнг апарат, 
нови апарати за физикалну терапију...). У претходних 10 
година темељно смо реновирали зграду (нове инсталације, 
изолација фасаде, трокреветне и двокреветне болесничке собе 
са купатилима...) и увели електронски информациони систем 
који значајно помаже у раду, чувању и контроли података. 
основали смо посебну службу за мерења активности болести, 
ефикасности и безбедности лечења.
стално унапређење знања и услова рада једини је пут ка 
остварењу наших циљева у будућности.

Проф. др немања Дамјанов, директор Института
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и створени су услови за гајење ћелиј-
ских култура. лабораторија је добила 
и савремене дијагностичке апарате, 
као што су: модерни биохемијски ана-
лизатор, апарат за хемилуминисцен-
цију, спектрофотометар, хематолошки 
анализатор, ELISA читач. од 2009. 
год. у  Институту за реуматологију је 
уведен прво амбулантни, а потом и 
болнички информациони систем Ин-
фомедис, што је значајно модернизо-
вало вођење медицинске документа-
ције, чувања и анализе медицинских 
података и олакшало рад запослених.  
од 2013. године лабораторијски ин-
формациони систем SLIS у одељењу 
лабораторијске дијагностике знатно 
је повећао ефикасност рада, скратио 
време издавања анализа и смањио 
могућност грешке на најмању могућу 
меру.  од 2014. године SLIS је постао 
интегративни део Инфомедиса, што је 
омогућило  тренутан пренос резулта-
та од лабораторије до ординирајућег 
лекара. У 2014. години у Институту за 
реуматологију је основана служба за 
планирање, организацију, евалуацију 
и медицинску информатику. У оквиру 
ове службе се налази одељење за 
клиничка мерења које на најсавре-
менији начин користи валидиране 
методе за оцену активности болести, 
функцијског стања и квалитета живо-
та оболелих. на тај начин се значајно 
побољшала објективност у процени 
стања оболелих и потребе за евенту-
ланом променом лечења ради бољег 
успеха у заустављању активности бо-
лести и спречавању оштећења згло-
бова. 

Институт је модерно опремљена 
установа која располаже свим неоп-
ходним ресурсима за савремену дија-
гностику и лечење реуматских боле-
сти. Институт има савремене апарате 
за дигиталну радиографију, више вр-
хунских ултразвучних апарата, затим 

апарат за магнетну резонанцу, апара-
те за остеодензитометрију, апарат за 
електромионеурографију, микроскопе 
за капилароскопију, више апарата за 
спровођење физикалних третмана и 
савремену лабораторију. 

основну област интересовања Ин-
ститута чине болесници оболели од 
хроничних артитиса, у првом реду ре-
уматоидног артритиса, запаљенске бо-
лести зглобова од које болује 0,3 - 0,5% 
популације. 

Другу велику област рада Института 
за реуматологију чине системски васку-
литиси и системске болести везивног 
ткива, као што су системски еритемски 
лупус, сјегренов синдром и системска 
склероза.

лечење остеопорозе је још један 
битан сегмент рада Института за реу-
матологију. Институт располаже савре-
меним остеодензитометрима, који не 
само да су у стању да детектују густину 
костију, што служи за рану дијагнозу и 
праћење одговора на терапију, већ по-
седује и специјалан систем за процену 
архитектуре костију, који је веома кори-
стан и за доношење терапијских одлу-
ка у компликованим случајевима.

У Институту се лече и оболели од 
хроничних дегенеративних обољења 
мишићно-скелетног система, као што 
су различите артрозе (шака, колена, 
кукова), бол у леђима, врату итд. Поред 
тога, лече се и болесници оболели од 
хроничног мишићно-скелетног бола и 
од фибромијалгије. 

Поред савремених хемијских лекова, 
за лечење болесника се користе моћни 
биолошки лекови. они се примењују 
по посебним протоколима, а болесни-
ци их добијају преко специјализованог 
одсека за биолошку терапију. 

У служби за физикалну медицину 
раде посебно обучени физијатри за 
третман реуматских болести и при-
мењују се све методе класичне физи-
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калне терапије укључујући  електро-
процедуре, термопроцедуре, ласер, 
кинезитерапију.

Када код болесника лечење посто-
јећим лековима и другим методама ле-
чења не даје задовољавајуће резулта-
те, постоји могућност да се у Институту 
укључе у лечење новим лековима који 
се налазе у развоју а у оквиру клинич-
ких испитивања. Клиничка испитивања 
се спроводе по законом строго дефи-
нисаној процедури, на основу добро-
вољног писаног пристанка болесника 
који је упознат са коришћу и ризицима 
испитивања, као и на основу одлуке 
етичког одбора и агенције за лекове 
који су одобрили такво испитивање.

Поред здравствене делатности, 
Институт има веома развијену и на-
учну делатност. лекари  Института су 
укључени у бројне научне пројекте, 
укључујући и међународне, и спрово-

де бројна истраживања у реуматоло-
гији, а у Институту постоји и савремена 
лабораторија за ћелијске културе, која 
омогућава истраживања запаљења и 
различитих других процеса на молеку-
ларном нивоу. 

захваљујући свим својим ресурсима 
Институт за реуматологију је устано-
ва која својим болесницима може да 
пружи медицинску помоћ на највишем 
нивоу, поштујући препоруке европ-
ске лиге за борбу против реуматизма 
и медицину засновану на доказима, 
чиме обезбеђује квалитет здравствене 
заштите упоредив  са најбољим европ-
ским институцијама. 

Организациона структура 
Института за реуматологију

не одступајући од идеје водиље 
оснивача прим. др загорке Беровић, 
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Институт за реуматологију је и даље 
установа прилагођена да на најбољи 
могући начин задовољи потребе бо-
лесника и да у исто време обезбеди 
најбољи могући квалитет здравстве-
них услуга које пружа.  органе упра-
вљања Института за реуматологију 
чине: директор, управни и надзорни 
одбор. Директор има четири помоћ-
ника и то: за медицинске послове, 
за научноистраживачку делатност, 
за немедицинске послове и за пла-
нирање, организацију, евалуацију и 
медицинску информатику. стручне 
органе Института чине: стручни са-
вет, стручни колегијум, етички одбор 
и Комисија за унапређење квалитета 
рада. 

Комплексни спектар услуга које 
обавља Институт за реуматологи-
ју организован је кроз више служби. 
Медицински сектор Института за реу-
матологију се састоји од шест болнич-
ких одељења, одељења за специја-
листичко-консултативне прегледе, 
одељења за радиолошку дијагности-
ку, одељења за лабораторијску ди-
јагностику, службе за физикалну ме-
дицину и рехабилитацију, одсека за 
фармацеутску здравствену делатност 
и дневне болнице. У оквиру оде-
љења за специјалистичко-консулта-
тивне прегледе налази се одсек за 
остеодензитометријску, ултразвучну, 
електромионеурографску и капила-
роскопску дијагностику, као и оде-
љење за клиничка мерења. немеди-
цински сектор Института састоји се од 
службе за правне и финансијске по-
слове, која има одељење за правне 
послове и одељење за финансијске 
послове и службе за техничке и друге 
сличне послове. Према уредби Вла-
де републике србије о плану мреже 
здравствених установа, Институт за 
реуматологију поседује  170 болнич-
ких постеља. 

У Институту су запослена 244 рад-
ника на неодређено време и они су 
плаћени од стране рФзо. од укупног 
броја запослених 179 је медицинских 
радника, а од тога 47 лекара од којих 
је 11 доктора наука, осам магистара 
наука и шест примаријуса. Институт 
из сопствених средстава плаћа и 20 
радника који су запослени на одређе-
но време, а њихов рад је неопходан 
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Помоћник директора за
медицинске послове  

Стручни савет

 
Стручни колегијум 

Етички одбор

Комисија за квалитет рада

Помоћник директора за
организацију, планирање,
евалуацију и медицинску

информатику  

Помоћник 
директора за

немедицинске 
послове

Помоћник 
директора за

научно-
истраживачку и 

образовну 
делатност

Организациона схема 
Инситута за реуматологију
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за одговарајућу здравствену заштиту 
оболелих од реуматских болести.  Ин-
ститут је и наставна база Медицин-
ског факултета, у којој раде три про-
фесора, два доцента и три клиничка 
асистента, а где се обављају сви видо-
ви наставе за студенте основних сту-
дија, постдипломских студија и више 
здравствених специјализација и ужих 
специјализација. 

Органи управљања Института за 
реуматологију су:

Директор: проф. др немања Да-
мјанов 

Управни одбор: прим. мр сц. мед. 
др ненад лујић, председник управ-
ног одбора, др зорка раичевић,  
александар Пантелић,  прим. др ру-
сомир Б. Милетић, прим. мр сц. мед. 
Драгана Палић обрадовић, прим. др 

 

Медицински
сектор

 Немедицински
сектор
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одељењe 2

 
 

 

Болничкo
одељењe 3

 
 

 

Болничкo
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Болничкo
одељењe 4б

 
 

 

Болничкo
одељењe 5

 
 

 

Болничкo
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рехабилитацију
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лабораторијску

дијагностику
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финансијске
послове
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друге послове
 Одсек за

остеодензитометрију  

Одсек за ултразвучну
дијагностику

 

Одсек за
електромиографију 

Одсек за
капилароскопију  

Одељење за
радиолошку
дијагностику

 

Одељење за
фармацеутку
здравствену

делатност

 

Главна сестра
Института 

Директор
Института за

реуматологију  

Стручни
органи

 

Управни одбор Надзорни одбор 

Помоћник директора за
медицинске послове  

Стручни савет

 
Стручни колегијум 

Етички одбор

Комисија за квалитет рада

Помоћник директора за
организацију, планирање,
евалуацију и медицинску

информатику  

Помоћник 
директора за

немедицинске 
послове

Помоћник 
директора за

научно-
истраживачку и 

образовну 
делатност

Организациона схема 
Инситута за реуматологију
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Марија терек и прим. мр сц. мед. др 
Драгослав јаблановић 

Надзорни одбор: Драгана но-
вовић, дипл. пх. спец. председник 
надзорног одбора, Ивана Милади-
новић, струковни правник, Весна јан-
ковић, дипл. инж, проф. др радмила 
Петровић, Милкица зарупски, ВМс

Помоћник директора за меди-
цинске послове: доц. др горан ра-
дуновић

Помоћник директора за науч-
ноистраживачку и образовну де-
латност: доц. др Мирјана Шефик Бу-
килица

Помоћник директора  за орга-
низацију, планирање, евалуацију 
и медицинску информатику: клин. 
асс. др сц. мед. Предраг остојић

Помоћник директора за не-
медицинске послове: Весна Пајић 
Миндеровић, дипл. правник

Главна медицинска сестра Ин-
ститута: ВМс светлана зековић

Стручни органи Института су: 
Стручни савет: председник: проф. 

др нада Вујасиновић ступар
Стручни колегијум: директор, 

помоћници директора и шефови оде-
љења и одсека

Етички одбор: председник: клин. 
асс. др сц. мед. Вера Милић

Комисија за унапређење ква-
литета рада: председник: др татјана 
јовић

организација Института је успо-
стављена тако да може да одговори 
захтевима ефикасности и рационал-
ности рада Института. рад Института 
се одвија у оквиру организационих 
јединица, са тачно утврђеним дело-
кругом рада.

У циљу ефикасног и рационалног 
обављања делатности, у Институту су 
образоване следеће организационе 
јединице:

1)  Болничка одељења - служе 
за стационарну дијагностику, лечење, 
негу и рехабилитацију оболелих од 
реуматских болести

Болничко одељење II - шеф оде-
љења: проф. др нада Вујасиновић 
ступар, гл. сестра: ВМс снежана 
славковић

Болничко одељење III - шеф оде-
љења: кл. асист. др сц. мед.  Вера Ми-
лић, гл. сестра: ВМс Боса радовчић

Болничко одељење IVа - шеф оде-
љења: доц. др горан радуновић  гл. 
сестра: ВМс јелена Митковић

Болничко одељење IVБ - шеф оде-
љења: проф. др Марија радак Перо-
вић, гл. сестра: ВМс ранка Ивановић

Болничко одељење V - шеф оде-
љења: кл. асист. др сц. мед. Предраг 
остојић, гл. сестра: ВМс јелица Мишић

Болничко одељење VI - в. д. шефа 
одељења: др оливера станковић, гл. 
сестра: ВМс станка Максимовић

2) Одељење за специјалистичко-
консултативне прегледе - обавља: 
специјалистичке прегледе и консулта-
ције по упуту изабраног лекара; пријем 
и збрињавање ургентних стања; пре-
гледе и дијагностичку обраду болесни-
ка упућених на болничко лечење.

- шеф одељења: др слободан-
ка Ђорђевић Контић, гл. мед. сестра: 
Вања јовановић

- одсек за остеодензитометрију 
(шеф одсека: прим. др Катарина си-
мић Пашалић) 

- одсек за ултразвучну дијагности-
ку (шеф одсека: мр сц. мед. др слави-
ца Продановић)

- одсек за електромиографску ди-
јагностику

- Капилароскопска дијагностика
3) Дневна болница; јединица у 

којој се оболели од реуматских бо-
лести лече у условима једнодневног 
боравка у Институту.  
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 - шеф дневне болнице: др слађа-
на Живојиновић

-  одсек за лечење запаљенских 
реуматских болести, гл. мед. сестра: 
Биљана арсин

-  одсек за праћење и контролу 
биолошког лечења, гл. мед. сестра: 
оливера Младенов

4) Служба за физикалну меди-
цину и рехабилитацију – лечи и ре-
хабилитује хоспитализоване и амбу-
лантне болеснике.

- шеф службе: мр сц. мед. др сне-
жана новковић, главни терапеут: Ку-
слев Владимир, виши физиотерапеут

5) Одељење за  лабораторијску 
дијагностику - обавља лабораториј-
ске методе испитивања и истражива-
ња у циљу дијагностике (имунолошке, 
хематолошке, биохемијске и микроби-
олошке) и лечења хоспитализованих 
и амбулантних болесника.

- шеф одељења: доц. др Мирјана 

Шефик Букилица, гл. лаборант: слави-
ца стековић

6) Одељење за радиолошку ди-
јагностику - обавља радиолошка 
испитивања  и радиолошку обраду 
болесника (користећи рендген апа-
рате, апарат за магнетну резонанцију 
и апарате за ултразвучну дијагности-
ку) за потребе болничких одељења и 
одељења за специјалистичко-консул-
тативне прегледе, у циљу што успе-
шније дијагностике, односно лечења 
реуматских болесника.

 - шеф одељења: прим. др срђан 
Шерић, гл. техничар: Владо јелинек, 
виши рендген техничар 

7) Одсек за фармацеутску здрав-
ствену делатност (болничка апоте-
ка) - фармацеутска здравствена делат-
ност - снабдевање лековима и другим 
медицинским материјалом болничких 
одељења за потребе хоспитализова-
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Болничко 4а одељење

Болничко 2 одељење

Болничко 4б одељење

Болничко 3 одељење



Институт за реуматологију, Београд 21

Болничко 6 одељење

Одељење за лабораторијску дијагностику

Болничко 5 одељење

Одељење за радиолошку дијагностику
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Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

Одсек за фармацеутску здравствену делатност

Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе
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Служба за техничке и друге послове

Радници Службе за техничке послове

Служба за правне и финансијске послове

Директор Института са својим помоћницима, главном сестром и најближим сарадницима
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Табела 1:  КаДрОвСКа СТрУКТУра ИНСТИТУТа  
за рЕУмаТОлОГИјУ 1995 - 2015.

1995. 2005. 2015.

Интернисти 32 28 26

Физијатри 9 8 10

Педијатри 1 1 1

Радиолози 1 2 2

Имунолози и микробиолози 3 2 1

Фармацеути и биохемичари 3 2 2

Неуролози и психијатри 1 1 0

Здравствени сарадници 0 1 1

Клинички лекари 4 3 7

Више медицинске сестре 14 10 15

Виши лабораторијски техничари 0 0 2

Виши физиотерапеути 34 28 23

Виши рендген техничари 2 3 5

Медицинске сестре 56 52 62

Лабораторијски техничари 16 17 16

Рендген техничари 5 1 1

Физиотерапеути 11 7 4

Фармацеутски техничари 1 1 1

Немедицински радници 54 41 30

Техничка служба 60 57 35

УКУПНО 307 265 244

Табела 2: ОБИм раДа 1995 - 2014.
1995. 2005. 2014.

Број амбулантно-поликлиничких услуга 58792 46299 68365

Број хоспитализованих болесника 2434 3822 5920

Просечна дужина хоспитализације (дани) 22,06 17,13 6,30 
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1995
Број радника Број амбулантних 

поликлиничких услуга
Број хоспитализованих 
болесника

307

58.000

2.400

3.800

5.900

46.000

68.000

265

244

2005 2015

них болесника и рад на унапређењу 
лечења реуматских болесника.

 - шеф одсека: мр пх. Катарина гошић

8) Служба за научноистраживач-
ку и образовну делатност - органи-
зује научноистраживачки рад у домену 
реуматских болести (инциденција, пре-
валенције, етиологија, патогенеза, кли-
ничке, лабораторијске, радиолошке и 
друге манифестације, лечење, рехаби-
литација и оцена радне способности);

 - шеф службе: доц. др Мирјана 
Шефик Букилица

9) Одељење за организацију, пла-
нирање, евалуацију и медицинску 
информатику - бави се медицинском 
информатиком, планирањем, евалуа-
цијом и организовањем повезивања 
рада различитих служби ради рацио-
налнијег и усаглашеног пословања, а у 
циљу осавремењавања и унапређења 
стручномедицинског рада у Институту;

- шеф одељења: клин. асс. др сц. 
мед. Предраг остојић

10) Служба за правне и фи-
нансијске послове у оквиру које се 
обављају правни, општи и кадров-
ски послови и економско-финансиј-
ски послови, послови јавних набавки, 
примене закона, прописа, правила 
и процедуре пословања, наменског 
коришћења сопствених и буџетских 
средстава, успешности пословања 
Института:

- одељење за правне послове 
(шеф одељења: Весна Пајић Минде-
ровић, дипл. правник) У оквиру овог 
одељења налази се и овлашћено 
лице за информације од јавног зна-
чаја Института за реуматологију (Ве-
сна Пајић Миндеровић), и референт 
за комуникацију са јавношћу (гордана 
ристановић).

- одељење за финансијске посло-
ве (шеф одељења: Љиљана јаћимо-
вић, дипл. економиста)

11)  Служба за техничке послове 
- руководилац службе: Драган Пано-
вић, дипл. инж.
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Број запослених и обим рада у 
периоду од 1995. до 2015. год.

Број радника Института за реумато-
логију је од 1995. године смањен за око 
20%, при чему је у претходних десет 
година (2005 – 2014) број амбулантно-
поликлиничких услуга повећан за 48%,  
а број хоспитализованих болесника за 
55%. Бољом организацијом рада рад-
ници Института су успели да смање 
дужину лежања болесника са просеч-
но 17 дана 2005. године на просечно 
6,3 дана у 2014. години.  У амбулантама 
Института ради се у две смене, такође 
и суботом. 

СПИСаК  лЕКара: 
1. Прим. мр сц. мед. др Викторија 

Бајец
2. Др снежана Балтић  
3. Мр сц. мед. др Бранко Бараћ
4. Др Милица Басарић
5. Др Катарина Вагић Комарчић
6. Проф.  др нада Вујасиновић 

ступар
7. Др Милица грујић
8. Проф.  др немања Дамјанов
9. Др слободанка Ђорђевић Контић
10. Др нада Ђуровић
11. Мр сц. мед. др татјана 

Живановић раднић
12. Др слађана Живојиновић
13. Др ана зековић
14. Мр. сц. мед. др Маја златановић
15. Др сц. мед.  Мирјана златковић 

Швенда
16. Др саша јањић
17. Др сц. мед. Ивица јеремић
18. Прим. др Мирјана јеремић
19. Др Иван јеремић
20. Др татјана јовић
21. Др александра Кадић
22. Прим. др александра Караџов 

николић
23. Др Љиљана Ковачевић
24. Др јелена лопичић
25. Мр. сц. мед. др Мирољуб 

Миленковић
26. Др радован Миленковић
27. Кл. асс. др сц. мед. Вера Милић
28. Мр. сц. мед. др сања 

Милутиновић
29. Др Душица новаковић 
30. Мр. сц. мед. др снежана 

новковић
31. Кл. асс. др сц. мед Предраг 

остојић
32. Кл. асс. др сц мед. славица 

Павлов Долијановић
33. Др Драгана Петровић  
34. Мр. сц. мед. др славица 

Продановић
35. Др срђан Продановић
36. Проф.  др Марија радак Перовић
37. Доц. др горан радуновић
38. Др никола рогановић
39. Прим. др Катарина симић 

Пашалић 
40. Др оливера станковић
41. Др Биљана стојић
42. Др јелена стојковић
43. Прим. др сц. мед.  гордана 

сушић
44. Др јелена Чолић
45. Прим. др срђан Шерић
46. Доц. др Мирјана Шефик Букилица
47. Др Валентина Штулић

Фармацеути:
1. Мр пх. Катарина гошић
2. Мр пх. сандра стошић 

молекуларни биолог:
1. оливера Вранешевић

више медицинске сестре 
техничари: 
1. Биљана арсин
2. Ивана Бића
3. јелена Дукић
4. светлана зековић
5. ранка Ивановић
6. станка Максимовић
7. Марија Митановски
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8. јелена Митковић
9. јелица Мишић
10. Маја Млађеновић
11. Маја Момировић
12. јелена николић
13. Марина Поповић
14. Боса радовчић
15. снежана славковић

виши физиотерапеути: 
1. зоран алексић
2. Бојан Бачић
3. Биљана Дамљановић
4. славица Димитирјевић
5. оливера златановић
6. ненад златановић
7. оливера Игњатовић
8. Ивана Илијоски
9. гордана јеремић
10. Љиљана јовановић
11. наташа Китановић
12. Маријана Куслев
13. Владимир Куслев
14. слађана лазић
15. Биљана лукић
16. Дамјана Павловић
17. Весна Перак
18. габриела Петронијевић
19. Маја Прусац
20. Драгутин рафаиловић
21. Угљеша Царевић

виши радни терапеути:
1. јасна Дрндаревић
2. соња Ђорђевић

виши радиолошки техничари:
1. Владимир јелинек
2. себајдин Куртишов
3. Маријана николић
4. ајлана раичевић
5. јандрија травица

Струковни медицински 
лабораторијски технолози:
1. Бојана Вишекруна
2. Данијела Кнежевић

3. светлана тозев
4. Драгана Фујс

медицинске сестре техничари:
1. Весна Бачевић
2. Ивана Васић
3. Дејан Васовић
4. Ивана Веселиновић
5. сања Весовић
6. Љиљана Врачарић
7. Катарина Вукелић
8. снежана гајић
9. ана гулан
10. Милица Драгишић
11. Верица Дрвеница
12. јорданка Ђунисијевић
13. Биљана ераковић
14. тања ердељан
15. Душица Жакула
16. Љиљана загајчан
17. Марија Илић
18. Драгана јаначковић
19. андријана јанков
20. сута јовановић
21. Даница јовановић
22. Вања јовановић
23. Ивана јовановић
24. тања јовичић
25. Марија Кантар
26. Марина Кенић
27. смиља Ковачевић
28. Ирена Ковачевић
29. Марина Крстић
30. Ивана Мајсторовић
31. снежана Матејић
32. Маја Матејић
33. Милица Микић
34. Ивана Милисављевић
35. татјана Милић
36. Милица Милосављевић
37. снежана Мирјанић
38. јелена Митровић
39. оливера Младенов
40. Ивана нешић
41. андијана обрадовић
42. Биљана Павловић
43. Весна Павловић
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44. Марина Панић
45. славица Петровић
46. Данијела Петровић
47. Марина Прелић
48. Милка Пузовић
49. Милица савић
50. сузана свиларић
51. Марина смилић
52. наташа солеша
53. Виолета сремчевић
54. Весна стојиљковић
55. Валентина топаловић Цветановић
56. Мирјана Филиповић
57. Ивана Целер
58. Драгица Шапић
59. јелена Шарић
60. Марија Шегрт
61. Ирена Шкара
62. слађана Шормаз

 Физиотерапеути:
1. Дејан алексић
2. Драган Велимировић
3. Благица Милић 
4. Виолета радновић    

 
лабораторијски техничари:
1. Веселинка Божић
2. снежана здравковић
3. славица јаковљевић
4. Марина јанић
5. Ивана Мандић Крстић
6. јелена Милошевић
7. Братислав Михајловић
8. јасмина Петровић
9. снежана Петровић
10. јелена стевановић
11. славица стековић
12. Милош стефановић
13. Драгана стојановић
14. зорица тасић

рендген техничар:
1. радмила Димитријевић

Фармацеутски техничар:
1. зорица Хас

административни радници: 
1. Иван аничић
2. станислав Безбрадица
3. снежана Видаковић
4. Марија Видаковић
5. Биљана Вранеш
6. Бранка Ђујић
7. Драгана Ивановић
8. Драгутин Ивезић
9. Љиљана јаћимовић
10. Мирко јаћимовић
11. нада јаћовић
12. гордана јовановић
13. Весна Калинић
14. Жељка Колунџић
15. тонка Крстајић
16. наташа Максимовић
17. Драгана Мачек
18. Драган Миленковић
19. Марта Милосављевић
20. Весна Милошевић
21. Марина Митровић
22. Марија Митровић
23. Љиљана николић
24. Весна Пајић Миндеровић
25. ана рајић
26. гордана ристановић
27. зорка софић
28. Драгана станојевић
29. Марина Шијачки
30. Љиљана Шипка Чортановски

Техничка служба: 
1. зорица анђелић
2. Милена Благојевић
3. Милка Вељковић
4. стадија Вељовић
5. слободанка Весић
6. јовица Весић
7. Милијана Вешковић
8. славко Вучковић
9. зоран грбић
10. Милета грујичић
11. Верица грујичић
12. Купина Даниловић
13. светлана Ђорђевић
14. Бранислав Ивановић
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15. Катарина јаковљевић
16. славко јовановић
17. Иванка Ковачевић
18. Видосава липовица
19. Живица Марковић
20. славица Матић
21. Драгица Мемаровић
22. слободанка Миленковић
23. слободан Милошевић
24. александар Милошевић
25. неда Павловић
26. Драган Пановић
27. Дарко Петровић
28. симо Пријић
29. Даница Пријић
30. Кадира станковић
31. горица станојковић
32. Душан стојковић
33. сњежана таталовић
34. светлана Филиповић
35. нада Џакула

Планови развоја Института за 
реуматологију и прилагођавања 
измењеним потребама 
здравственог система Србије        

Институт за реуматологију треба 
стално да унапређује своју здрав-
ствену, образовну и истраживачку де-
латност да би непрестано повећавао 
ниво знања у области реуматологи-
је у србији и унапређивао квалитет 
збрињавања оболелих од реуматских 
болести. то може да се постигне је-
дино даљим повећањем улагања у 
образовање кадрова Института, по-
већањем сарадње са најбољим ре-
уматолошким институцијама у свету, 
додатним улагањима у научноистра-
живачку делатност, али и сталним 
усавршавањем у области организа-
ције рада на збрињавању болесника. 

У претходних неколико децени-
ја значајно је повећано упућивање 
оболелих из примарне здравствене 
заштите у Институт за реуматологију, 
уз смањење броја радника Институ-

та. Број радника Института за реума-
тологију је од 1995. године смањен 
за око 20%, при чему је у претходних 
десет година (2005–2014) број амбу-
лантно-поликлиничких услуга пове-
ћан за 48%  а број хоспитализованих 
болесника за 55%. то захтева битне 
додатне промене у организацији рада 
и збрињавању оболелих. те промене 
су делимично већ остварене бољом 
организацијом рада (радници Инсти-
тута су успели да смање дужину ле-
жања болесника са просечно 17 дана 
2005. године на просечно 6,3 дана у 
2014, значајно повећали обим рада у 
амбуланти и организацију збрињава-
ња увођењем електронског информа-
ционог система и нових методологија 
рада). неопходне су додатне промене 
организације рада у будућности.

те промене би морале да се одно-
се на прерасподелу рада постојећих 
радника и на повећање обима рада 
који би био усмерен на бржу и бољу 
дијагностику и лечење у амбулантама 
и дневној болници Института, а на ра-
чун смањења обима знатно скупљег 
хоспиталног збрињавања болесника. 
за такве промене је неопходна подр-
шка здравственог система, пре свега 
промена прописа који овакве проме-
не битно ограничавају (нпр. пропис 
по коме се број радника рачуна на 
основу броја постеља у здравстве-
ној установи, при чему се не узима у 
обзир обим рада и број ангажованих 
радника у амбулантом раду и у днев-
ној болници). 

Боља организација рада подразу-
мева и унапређење активне сарадње 
са Удружењем оболелих од реумат-
ских болести. активисти овог удруже-
ња су већ укључени у рад Института, 
а такву сарадњу треба даље побољ-
шавати. Мишљење болесника и њи-
хови савети су кључни у плановима 
даљег унапређења нашег рада. 
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Примаријус др загорка Беровић 
рођена је 1899. године у Вини крај 
Књажевца. гимназију је завршила у 
Београду. После гимназије добила је 
стипендију за студије у америци, где је 
провела годину дана. након повратка 
у земљу уписала је Медицински факул-
тет у загребу, на ком је дипломирала 
1926. године. током студирања, про-
вела је неко време на усавршавању 
у Прагу и Бечу. специјализацију из 
интерне медицине завршила је 1929. 
године на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду. По заврше-
ној специјализацији, радила је као ле-
кар у окружном уреду за осигурање 
радника у Београду, а од 1950. године 
постављена је за управника поликли-
нике трећег рејона (област мало већа 
од данашње општине савски венац). 
Убрзо након тога, др Беровић почиње 
да увиђа велики социјално-медицин-

ски и економски значај реуматских бо-
лести и све више почиње да се инте-
ресује за реуматологију. Из тог разлога 
1952. године одлази у реуматолошки 
истраживачки центар у теплоу (енгле-
ска) код једног од најчувенијих реума-
толога тог времена, професора е. г. л. 
Бајвотерса. током 1953. године у Бео-
граду се формирају домови здравља, 
а Поликлиника трећег рејона постаје 
трећи дом народног здравља, у коме је 
др Беровић отворила прву специјали-
зовану реуматолошку амбуланту. Исте 
године из штампе излази њена прва 
књига „реуматизам“, која је штампана 
у 20.000 примерака. следеће године 
из штампе излази монографија „реу-
матичка грозница“, која је 1971. године 
доживела друго издање под називом 
„реуматска грозница“. Књигу „реумато-
логија“, која је дуго служила као уџбе-
ник, објавила је 1966. године. на ини-
цијативу др Беровић сазидана је нова 
зграда трећег дома здравља, који на-
кон пресељења 1954. године добија 
назив трећи дом народног здравља 
„Борис Кидрич“. У то време, дом здра-
вља је био једна од најсавременијих 
установа у региону. Желећи да даље 
подстакне развој реуматологије, одла-
зи у Владу народне републике срби-
је где излаже идеју да се формира 
центар за реуматизам. Идеја је била 
прихваћена и Извршно веће народне 
републике србије 4. јуна 1958. године 
доноси решење о оснивању центра 
за реуматизам, који почиње са радом 
1. априла 1965. године под називом 
завод за реуматизам. Др Беровић 
постаје први директор завода и на 
том месту је остала све до 1977. го-
дине, када је отишла у пензију. током 

Директори Института (1965-2015)
Прим. др Загорка Беровић
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свог радног века, написала је преко 
150 стручних и научних радова. Била 
је члан српског лекарског друштва, 
Удружења реуматолога југославије, 
европске лиге за борбу против реума-
тизма и Интернационалног удружења 
за борбу против реуматизма (ILAR). 
Била је председник Удружења реума-
толога југославије 1964-1980. године, 
председник стручне комисије за ре-
уматску грозницу, председник реума-
толошке секције српског лекарског 
друштва 1963-1979. године, а до краја 
живота је била њен почасни пред-
седник. Др загорка Беровић је била 
оснивач и дугогодишњи уредник ча-
сописа „Acta rheumatologica“, а била 

је и у уређивачком одбору часопи-
са „реуматизам“ и „Ehcerpta medica“. 
Била је укључена и у друштвено-по-
литички живот као члан савеза кому-
ниста југославије и савеза синдиката 
југославије. Добитник је бројних при-
знања и одликовања: ордена рада са 
црвеном звездом, ордена заслуга за 
народ са златном звездом, сребрне 
плакете слД-а, спомен-плакете града 
Београда, Дипломе савеза лекарских 
друштава југославије, октобарске на-
граде града Београда и многих других. 
Преминула је у дубокој старости 26. 
септембра 1988. године. сахрањена је 
у алеји заслужних грађана на новом 
гробљу у Београду. 

рођена је 6. априла 1928. год. у 
Београду, дипломирала на Медицин-
ском факултету у Београду 1952, спе-
цијалиста за унутрашње болести по-
стаје 1959. год. Докторску дисертацију 
(„Комплемент у реуматоидном артри-

тису“) одбранила је на Медицинском 
факултету у Београду 1978. године. 
Била је ванредни професор интерне 
медицине 1983. године. од 1965. до 
1977. била је помоћник директора, а 
од 1977. до 1985. директор Института 
за реуматологију.

Била је на усавршавању из реума-
тологије у теплоу код професора е. г. 
л. Бајвотерса. Бавила се проблемима 
из реуматологије, посебно систем-
ским болестима везивног ткива.

Као председник републичке струч-
не комисије за реуматизам (1977-
1985) и руководилац последипломске 
наставе из реуматологије значајно 
је допринела развоју реуматолошке 
службе у србији. организовала је и 
спроводила редовну наставу из реу-
матологије за студенте Медицинског 
факултета и последипломску наставу 
за специјализанте и супспецијализан-
те из реуматологије.

Била је носилац четири републичка 
пројекта. објавила је око 100 струч-
них и научних радова (од тога шест у 

Проф. др Јулијана Николић
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рођен је 1928. године у Пиро-
ту. средње образовање је завршио 
у лесковцу. Медицински факултет у 
Београду уписао је 1946. и дипломи-
рао 1952. године. специјалистички 
испит из интерне медицине положио 
је 1957. године. звање примаријуса је 
стекао 1973. а докторирао 1974. годи-

не одбраном дисертације „Хронич-
ни облик Reiterove болести“. После 
обављеног општег лекарског стажа 
1952/53. на клиникама Медицинског 
факултета  запослио се на II интерној 
клиници (касније Интерна клиника а) 
(1953-1958), затим је упућен од стра-
не савезног извршног већа на рад у 
етиопију, где је као директор опште 
болнице у Џими (Jimma) и медицин-
ски директор провинције Кафа (Kaffa) 
радио од 1958. до 1965. године. од 
1965. до одласка у пензију крајем 
1993. радио је у реуматолошком ин-
ституту (касније Институт за реума-
тологију) у Београду, као шеф одеље-
ња, затим као директор организације 
(ооУр)  „реуматологија“ (1977-1983), 
заменик директора (1983-1985) и ди-
ректор Института за реуматологију 
(1985-1993). После прикључења Ин-
ститута Медицинском факултету, као 
његове наставне базе, изабран је за 
ванредног професора (1985), а 1991. 
за редовног професора при Катедри 
интерне медицине и за шефа Катедре 
за последипломске студије из реу-
матологије (1986). Био је  секретар 

иностраним часописима). Учествовала 
је на свим југословенским и бројним 
европским и светским реуматолошким 
конгресима и симпозијумима од 1964. 
до 1984. године. Вршила је дужност 
одговорног уредника часописа „Acta 
rheumatologica Belgradensia“ (1977-
1985), била члан уређивачког одбора 
југословенског уџбеника „Клиничка 
реуматологија“, гл. уредник ј. Конечни 
(Мед. књига Београд-загреб, 1984) и 
уређивачког одбора бројних зборника 
и приручника из реуматологије.

Била је члан слД и његове реу-
матолошке секције, Удружења реу-

матолога југославије и европске лиге 
за борбу против реуматизма (еУлар), 
члан сталног комитета еУлар за ис-
питивање лекова, генерални секретар 
Удружења реуматолога југославије 
(1964-1980), председник Председ-
ништва реуматолошке секције слД 
(1982-1983), председник реуматоло-
шке секције слД (1982-1983).

Добитник је бројних признања 
(плакета, диплома, захвалница од 
многих стручних организација, а од 
друштвених је добила орден рада са 
златним венцем. Преминула је 9. авгу-
ста 1985. год. у Београду.

Проф. др Властимир Младеновић
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(1978-1985), затим председник репу-
бличке стручне комисије за реумати-
зам (1985-1993).

аутор је или коаутор више од 600 
научних и стручних радова, објавље-
них у земљи или иностранству, у на-
учним и стручним часописима, збор-
ницима многобројних иностраних 
и домаћих реуматолошких конгреса 
и симпозијума и 24 уџбеника и мо-
нографије. Његов научни и стручни 
интерес је нарочито био усмерен на 
спондилоартропатије (серонегативне 
артритисе), посебно на Reiterovu бо-
лест, о којој је 2007. објавио моногра-
фију са приказом више од 1.000 боле-
сника (далеко највећи број  објављен 
у свету), прикупљених и обрађених у 
периоду од 40 година (1966-2005), од 
којих су многи праћени 10, 20 и више 
година.

највећи број објављених радова 
(око 380) односи се на проблеме про-
учавања спондилоартропатија (анки-
лозирајућег спондилитиса, реитеро-
ве болести, псоријазног артритиса): 
њихових клиничких и радиографских 
одлика, дијагностичких критеријума, 
ране дијагнозе клиничких облика, 
системских манифестација, ретких 
облика болести, промена у сакрои-
лијачним зглобовима и на кичменом 
стубу (дисковертебралне промене у 
спондилитису), ентезитиса, односа са 
антигеном HLA-B27, одлика болести 
код жена и деце, фамилијарне појаве 
болести, међусобне диференцијалне 
дијагнозе  –  код  око 2.000 болесника 
са анкилозирајућим спондилитисом, 
1.100 болесника са Reiterovom боле-
шћу и 460 болесника са псоријазним 
артритисом. све  то је саопшено у мо-
нографијама „Reiterova болест“ (реак-
тивни артритис) и „спондилоартри-
тиси“ (спондилоартропатије). треба 
навести неколико закључака од по-
себног значаја:

• артритис удружен са псоријазом 
јесте псоријазни артритис – на 
основу анализе 240 болесника са 
артритисом и псоријазом;

• моносимптомски облик Reiterove 
болести, када је захваћен само ло-
комоторни систем, чини 25-30% 
болесника са реитеровом болешћу;

• појава акутног предњег увеитиса 
(иритиса, иридоциклитиса) у току 
спондилоартропатије (најчешће 
спондилитиса или Reiterove бо-
лести) највероватније представља 
коинциденцију две Б27-позитивне 
болести, односно увеитис није си-
стемска манифестација спондило-
артропатија.
У његовим радовима су засту-

пљена изучавања и других реумато-
лошких проблема: појава Бакерове 
цисте (и њена руптура) у реумат-
ским болестима, појава амилоидо-
зе код болесника са реуматоидним 
артритисом или анкилозирајућим 
спондилитисом, дифузна идиопат-
ска скелетна хиперостоза, мултипна 
епифизна дисплазија (код 120 боле-
сника), малигне болести и „реумат-
ске“ манифестације (мултипни мије-
лом, леукозе, метастазе у костима), 
примарна и секундарна хипертро-
фијска остеоартропатија, хондро-
калциноза, охронотска артропатија, 
фармакотерапија реуматских боле-
сти (метотрексат, соли злата, несте-
реоидни антиинфламацијски леко-
ви, гликокортикоиди, лефлуномид), 
лајмска борелиоза, луес зглобова и 
кичменог стуба и др. 

У многим радовима сарадници су 
и лекари других институција (очна 
клиника, Микробиолошки инсти-
тут, Патолошко-анатомски институт, 
Физиолошки институт, Институт за 
гастроентерологију, Институт за хе-
матологију, Институт за медицину 
рада, Институт за плућне болести, 
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Институт за хематологију, ВМа, ре-
уматолошке институције из ниша, 
загреба, Љубљане). Било је укупно 
50 сарадника из Института за реума-
тологију и близу 80 из других инсти-
туција.

Велики број ових радова је саоп-
штен на око 45 европских, интернаци-
оналних или националних (ван наше 
земље) конгреса или симпозијума.

Био је редактор поглавља из реу-
матологије у лекарском приручнику  
слД (1992)  и  у  стефановићевом уџ-
бенику интерне медицине (1994).

Као секретар и касније председник 
републичке стручне комисије за реу-
матизам и директор организације „ре-
уматологија“, био је веома ангажован 
у организацији реуматолошке службе 
у србији и на отварању реуматоло-
шких амбуланти у градовима србије 
(смедерево, Пожаревац, зајечар, Бор, 
Пирот, Врање, лесковац, Крушевац, 
Краљево, Крагујевац, Чачак, Ужице, 
Ваљево, Шабац, Прокупље, Врањ-
ска бања, Прибојска бања, суботи-
ца, зрењанин, Кикинда, Панчево), уз  
истовремено организовање курсева 
иновације знања из реуматологије.

организовао је два конгреса ре-
уматолога југославије (1988. у Бео-
граду и 1994. у Бујановцу - Прохор 
Пчињски) и био члан организационих 

одбора  више од 20 реуматолошких 
симпозијума (нишка бања; Комисија 
за реуматизам, реуматску грозницу и 
дечији реуматизам) и, у оквиру ака-
демије медицинских наука слД, пет 
научних састанака.

Члан је слД-а и Удружења реу-
матолога србије, ванредни члан (од 
1990) а од 1998. редовни члан Ме-
дицинске академије слД и потпред-
седник њене научне групе за интерну 
медицину (2006-2008). Био је пред-
седник реуматолошке секције слД 
(1993-1996), председник Удружења 
реуматолога југославије у два манда-
та (1987-1988 и 1993-1998) и почасни 
председник од 1998, члан европске 
лиге за борбу против реуматизма (еУ-
лар) и члан њеног сталног комитета 
за едукацију (као представник југосла-
вије), члан Интернационалне (свет-
ске) лиге за борбу против реуматизма 
(Илар); члан је уредништва часописа 
„Acta rheumatologica Belgradensia“ од 
оснивања (1971) и био је његов глав-
ни уредник (1987-1996).

одликован је орденом рада са 
златним венцем (1988). Добитник је 
Повеље Удружења реуматолога ју-
гославије (1988), Повеље слД (1994), 
награде слД за животно дело (2009), 
награде слД - Велики печат  (2013) и 
бројних других признања.

Проф. др Нада Пилиповић

рођена је 1946.  год.  у  Београду, 
где је завршила основно школовање и 
гимназију. на Медицински факултет у 
Београду уписала се 1965. и дипломи-
рала 1970. године.

специјалистички испит из интерне 
медицине положила је  са одличном 
оценом 1979. год.  супспецијализа-
ција из реуматологије призната јој је 
на Медицинском факултету у Београду 

2002. године. Магистарски рад „артри-
тис у гихту“ одбранила је 1981. год. на 
Медицинском факултету у Београду, а 
докторску дисертацију „Утицај стече-
них чинилаца на појаву и развој гихта“ 
на истом факултету 1989. год.

од. 1972. до 2012. год. радила је као 
лекар у Институту за реуматологију у 
Београду: од 1989. до 1993. год. као 
шеф клиничког II одељења, од  1993. 
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до 2000. год. као директор установе и 
од 2006. до одласка у пензију, као по-
моћник директора за научно-истра-
живачки рад.

за асистента интерне медицине на 
Медицинском факултету у Београду 
изабрана је 1982. год, за доцента 1990, 
за ванредног професора 1996. год и за 
редовног професора 2000. год.  

Била је члан катедри за реума-
тологију (од 1983), за геријатрију (од 
2001), за балнеоклиматологију (од 
2003)  и имунологију са микробиоло-
гијом (од 2004) до одласка у пензију, 
а шеф Катедре за реуматологију у пе-
риоду 1993-2001. год.  и руководилац 
наставне базе за интерну медицину 
Медицинског факултета у Институ-
ту за реуматологију од 2001. до 2012. 
год. Била је, и сада је, ментор у више 
супспецијалистичких и магистарских 
радова, и у више наврата члан коми-
сије за одбрану супспецијалистичких и 
магистарских радова, као и докторских 
дисертација.

такође је била члан  комисија за 
магистеријуме и супспецијалистичке 
радове Већа за последипломску на-
ставу Медицинског факултета и члан 
научног одбора часописа Ин МеД, 
који је издавао Медицински факул-
тет у Београду. У периоду 1993-2000. 
год. била је главни и одговорни уред-
ник часописа „Acta rheumatologica 
Belgradensia“ који издаје Институт за 
реуматологију у Београду.

У периоду 1998-2002. год била је 
председник Удружења реуматолога 
југославије, члан еУлар-а од 1998.  а 
члан Комитета за едукацију еУлар-а 
од 2000. до 2008. год. Као члан репу-
бличке стручне комисије за реумати-
зам и реуматску грозницу учествовала 
је у формирању регионалних комисија 
за реуматску грозницу и организовању 
превентивних мера против реуматске 
грознице и њених последица у срби-
ји. такође је била члан југословенског 
удружења за борбу против остеопо-
розе, републичке стручне комисије 
за интерну медицину, као и председ-
ник радне групе за остеопорозу при 
удружењу реуматолога србије и у 
стручној комисији за реуматске боле-
сти при Министарству здравља србије 
(од 2005). Била је у више наврата члан 
Председништва реуматолошке секције 
слД, чији је активни члан 40 година.

У оквиру стручног рада, бавила се 
проблемима и истраживањем  реумат-
ских болести, посебно метаболичких 
обољења зглобова и костију и  лече-
њем запаљењских реуматских болести.

Учествовала је на више десетина 
стручних састанака у земљи и ино-
странству, повремено као позвани 
предавач. Има објављених преко 500 
стручних радова у земљи и иностран-
ству. такође је главни уредник уџбе-
ника за последипломску наставу „ре-
уматологија“, као и аутор поглавља у 
више уџбеника за студенте медицине 
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и лекаре на последипломској наста-
ви. Била је учесник или руководилац 
у више научних пројеката које је фи-
нансирала републичка заједница за 
науку, као и руководилац више интер-
националних испитивања која су се 
односила на испитивање ефикасности 

и подношљивости лекова за лечење 
реуматских болести и остеопорозе. 
организовала је и била руководилац 
више стручних састанака посвећених 
реуматским болестима у оквиру кон-
тинуиране медицинске едукације у 
србији и земљама у окружењу.  

Др сц. мед. др Владимир Мирчетић, научни сарадник

Владимир Мирчетић је рођен 
1941. године. завршио је Медицински  
факултет у Београду. од 1969. године, 
до пензионисања 2006. године, ра-
дио је у Институту за реуматологију 
у Београду као одељењски лекар, а 
по завршеној спе цијализацији мик-
робиологије, од 1977. године, као 
лекар специјалиста микробиолог у 
лабораторији. од 1983. до 1985. годи-
не био је шеф одељења лаборатори-
је, од 2001. до 2004. године директор 
Института за  реуматологију Београд,  
а после тога стручни саветник. 

 Бавио се рутинском микробиоло-

шком и серолошком дијагностиком, 
као и ис траживањима стрептокока, 
а касније истраживањима у обла-
сти имунологије системских болести 
ве зивног ткива. Посебно се бавио 
увођењем нових метода испитива-
ња хуморалног имунског одговора у 
реуматским болестима и моделима 
егзактне процене клиничког значаја  
таквих тестова. 

Био је на стручном усавршавању у 
више светских центара. тако је 1977. 
године провео једно време на изуча-
вању бактериолошких и серолошких 
метода испитивања бета хемолитич-
ног стрепто ко ка у референс лабора-
торији сзо за стрептокок  (Праг), код 
проф. др ј. роте. током 1981. године је 
провео један период на усавр ша вању 
у  Централној  лабораторији  за  се-
рологију  и  бактериологију  у  арн хе-
му  (Хо ландија) и пренео одатле иму-
нолошке методе које су примењене у 
лабораторији овог  инс ти тута.  Исте 
године био је и на у савршавању у Па-
ризу, у ИнсерМ центру Виго-Петер-
сен  (болница Lariboisiere), где је изу-
чавао  нове  иму нолошке  технике за 
откривање аутоантитела. У 1983. годи-
ни је провео  један  период  на уса-
вршавању у лабораторијама London 
Hospital  Medical College код проф. е. 
ј. Holborowa, и одатле пренео лабо-
раторијске технике које су коришћене 
у лабораторији нашег института. Први 
је у тадашњој југославији увео тестове 



Институт за реуматологију, Београд 37

за одређивање антиперинуклеусних 
антитела, унакрсну имуноелектрофо-
резу за анти-Sm и анти-U1RNP анти-
тела, тест за антихистонска антитела, 
тест за одређивање антисрчаних ан-
титела, одређивање антинуклеусних 
антитела на ћелијама HEp-2, одре-
ђивање антитела на јерсиније у по-
стинфекцијским артритисима, и прву  
верзију теста за  антитела ANCA. Увео 
је и критидија тест доказивање за ан-
ти-ДнК антитела.

активно је учествовао на стручним 
скуповима у земљи и  иностранству 
(научни сас танци, симпозијуми, реу-
матолошка секција, конгреси реума-
толога, микробиолога,  имунолога) са 
већим бројем оригиналних радова 
који су публиковани како in extenso, 
тако и у изводима, у зборницима ра-
дова и у стручним часописима. До 
сада је публиковао 209 стручних и 
научних радова, највећим делом из 
домена иму нологије реуматских бо-
лести. звање примаријуса додељено 
му је 1983. године. 

Докторску дисертацију „значај ан-
тихистонских антитела у системском 
еритемском лупусу“ одбранио је 1987. 
године на Медицинском факултету у 
Београду. звање научног са рад ника 
Медицинског факултета у Београду  
додељено му је 1990. године. Повељу 
слД је добио 2000. године.

од 1994. до 1999. године је био 
члан  „Консензус групе за нову евро-
пу“ чији је циљ стан дар ди зација и 
усаглашавање имунолошких тестова 
за откривање аутоантитела, и учество-
вао на састанцима ове групе. Квали-
тет  тестова у лабораторији Института 
за реуматологију у Београду је про-
цењиван сваке године на европском 
Workshop-у „Кон сензус групе“. сарад-
ња је трајала од 1994. до 1999. године, 
и  резултати испитивања  тест серума 
у лабораторији нашег института су се у 

висо ком проценту  слагали са резулта-
тима осталих  европских лабораторија.

годинама је учествовао у научно-
истраживачком пројекту чији су пред-
мет била истраживања зна чаја ДнК и 
хистона, којим је руководила проф. др 
радмила савић Ђурковић (Институт 
за био хемију Медицинског факултета 
у Београду). од 1996. до 2000. годи-
не, учествовао је у научноистражи-
вачком потпројекту „стандардизација 
имунолошких лабораторијских тесто-
ва у реуматологији, егзактна про це на 
њиховог  клиничког значаја и њихова 
рационална примена“, у оквиру про-
јекта „епиде ми олош ка, клиничка и 
иму нолошка истраживања реуматских 
болести“, под руководством проф. др 
наде Пилиповић.  Био  је  главни ис-
траживач  у  пет пројеката испитивања 
нових лекова (онерцепта,  рекомби-
нантног  протеина који везује интерле-
укин 18 и TACI  Fc5) у реуматоидном 
артритису, псоријази и псоријазном 
артритису.

током 1995. године је, као први 
аутор, са групом коаутора (проф. др 
радмила савић Ђурковић, Мирјана 
Петровић, Павле Вукојевић), објавио 
мо нографију  „антинук леусна антите-
ла“. аутор  је поглавља „Пореме-
ћаји имунског одговора“ у књизи  „ре-
уматологија“  (уредник  проф.  др  нада 
Пилиповић), објављеној 2000. године. 
аутор је поглавља „лабораторијска 
испитивања у системском еритемском 
лупусу“ у књизи „Проблеми у педија-
трији“, проф. др  Д. здравковића, обја-
вљеној  2003. године. У  2007. години 
објавио је, као први аутор, заједно са  
проф. др Љиљаном рацков и проф. др 
немањом Дамјановим, монографију  
„аутоантитела у системској склерози“, 
док је 2009. године као први аутор, за-
једно са проф. др Љиљаном Петровић 
рацков, објавио монографију „лабо-
раторијска испитивања у системском 
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еритемском лупусу“, а  2011. године, 
као први аутор, заједно са проф. др 
роксандом стојановић, монографи-
ју „Улога и значај микроорганизама у 
реуматским болестима“, и такође 2011. 
године, као други аутор, монографију  
„сјогренов синдром - етиопатогенет-
ски и клинички аспекти“ са др Вером 
Милић као првим аутором. 

Учествовао  је у наставним  актив-
ностима  Института за реуматологију 
као наставне базе Медицинског факул-
тета у Београду, у оквиру којих је држао 

предавања супспецијализантима реу-
матологије, постдипломцима из обла-
сти имунологије и специјализантима 
алергологије.  Био је члан  Катедре за 
реуматологију Медицинског факултета 
у Београду. У оквиру  одговарајућих ак-
тив ности био је пре давач, члан испит-
них комисија за полагање супспеци-
јалистичких испита из реуматологије, 
ментор у припремама магистеријума и 
члан ко мисија за оцену докторских ди-
сертација и комисија за одбрану док-
торских дисертација  и маги стеријума.

Проф. др Немања Дамјанов

а. Основни биографски подаци
Име (средње име) и презиме:  не-

мања (саво) Дамјанов. Датум и место 
рођења: 1. 8. 1955, осијек. Установа 
где је запослен: Медицински факултет 
у Београду, наставна база. Институт за 

реуматологију у Београду. звање: ре-
довни професор на предмету Интер-
на медицина Медицинског факултета 
у Београду, радно место: Институт за 
реуматологију у Београду,  на радном 
месту директора Института. научна 
област: медицина, интерна медицина 
- реуматологија

Б.   Стручна биографија, дипломе 
и звања 
Основне студије:
Медицински факултет у Београду. Ме-
сто и година завршетка: Београд, 1980.  
просечна оцена 9,23. 

магистеријум:
Медицински факултет у Београду. Ме-
сто, година завршетка Београд, 1986, 
Чланови комисије  проф. др Мирослав 
симић - ментор, н. сав. др Владисла-
ва николић, проф. др Душан Вукотић. 
наслов магистарског рада „одређива-
ње циркулишућих имунокомплекса у 
системском еритемском лупусу“. Ужа 
научна област: имунологија.

Докторат: 
Медицински факултет у Београду. Ме-
сто и година одбране Београд, 1993.
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Чланови комисије: проф. др Власти-
мир Младеновић, ментор, проф. др 
александар Видаковић, доц. др нада 
Пилиповић. наслов дисертације „зна-
чај капилароскопског налаза за дија-
гнозу и прогнозу системске склерозе“.
Ужа научна област: реуматологија

Специјализација: 
Интерна медицина, Медицински фа-
култет у Београду, 1988. оцена: одли-
чан (5)

Напредовање у  
научно-педагошким звањима: 

на предмету Интерна медицина 
Медицинског факултета у Београду 
1990 -1996. године - асистент
1996 -2001.  године - доцент
2001-2011. године - ванредни професор
2011- до сада - редовни професор

резултати у развоју  
наставно-научног подмлатка:

ментор магистарских теза:
Др славица Павлов: „сензитив-

ност и специфичност капилароскоп-
ског налаза за дијагнозу најчешћих 
системских болести везивног ткива“, 
Београд 2000.

Др Предраг остојић: „оцена тежи-
не болести и функцијске способности 
болесника са системском склерозом“, 
Београд, 2003. 

Др Маја златановић: „Колерација 
промене на срцу са оштећењем коже 
и плућа у системској склерози“, 2006, 
Београд.

ментор докторских дисертација:
1. Др славица Павлов Долијановић: 

„значај капилароскопског налаза 
за процену будућег испољавања 
системских болести везивног ткива 
код особа са раyнаудовим фено-
меном“, 2007, Београд. 

2. Др Предраг остојић: „неинвазив-
на дијагностика раног алвеолитиса 
код болесника са системском скле-
розом методом индукованог спу-
тума“, Београд, 2009.

3. Др горан радуновић: „Ултразвучни 
преглед периферних синовијских 
зглобова у процени активности 
реуматоидног артритиса“, 2012. 

Учешће у научним пројектима:
1. епидемиолошка, клиничка и иму-

нолошка истраживања реумат-
ских болести - у оквиру пројекта 
13 М 24 „Коштано зглобни систем 
у светлу савремених дијагностич-
ких и терапијских могућности“ који 
је финансирало Министарство за 
науку и културу републике србије 
1996-2000. руководилац потпро-
јекта: проф. др нада Пилиповић.

2. Фактори ризика за реуматске бо-
лести и прогностички показатељи 
тока и исхода системских болести 
везивног ткива - пројекат М 1907 
који финансира Министарство за 
науку, технологије и развој (Мнтр) 
републике србије - носилац про-
јекта проф. др радмила Петровић, 
2002- 2005.

3. Мултидисциплинарно истражи-
вање фактора ризика за настанак 
тромбозе у антифосфолипидном 
синдрому - пројекат 145020, који 
финансира Министарство за науку, 
технологије и развој (Мнтр) репу-
блике србије - носилац пројекта 
доц. др Драгомир Марисављевић, 
2005.

Чланство у уређивачким 
одборима стручних часописа:
• Члан је уређивачког одбора и ре-

цензент за Annals of Rheumatic 
Diseases (најбоље рангираног ре-
уматолошког часописа у свету - 
М21, ИФ 9,2)
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• Помоћник главног уредника М21 
часописа „Rheumatology“ оксфорд 
(М21, ИФ 4,4)

• главни и одговорни уредник ча-
сописа „Acta rheumatologica 
Belgradensia“ 

• 1984 -2004. помоћник  гл. уредни-
ка часописа  „Acta rheumatologica 
Belgradensia“

Допринос широј друштвеној 
заједници:

руководеће функције и чланство у 
органима:
• 1996 -2001. секретар реуматоло-

шке секције слД   
• 1996 -2002. секретар последи-

пломске наставе из реуматологије, 
Медицински факултет, Универзитет 
у Београду            

• 1998 -2002. генерални секретар 
Удружења реуматолога југосла-
вије    

• 2002 - и даље оснивач и члан 
EUSTAR (European Scleroderma 
Trials And Research) групе    

• 2003- 2005.  председник Удруже-
ња реуматолога ср југославије   

• 2005-2007. председник Удружења 
реуматолога србије и Црне горе   

• 2007 - и даље председник Удру-
жења реуматолога србије       

• 2011 - и даље  генерални секре-
тар европске лиге против реума-
тизма (EULAR)  

• 2013 - и даље члан међународне 
радне групе OMERACT (Outcome 
Measures in Rheumatology).

• 2014 - и даље руководилац наста-
ве реуматологије Катедре интерне 
медицине Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

Награде и признања:
захвалница, диплома и плакета 

слД за стручно-научни допринос.

Организациони и предавачки 
рад и учешће на међународним 
научним скуповима у Србији  
и иностранству:
• 2010 - организациони директор и 

један од предавача на Међународ-
ном курсу за примену ултразвука 
у реуматологији - Musculosceletal 
ultrasound courses (MSUS) - basic 
level, стручно акредитованом 
код европског удружења реума-
толога (European League Against 
Rheumatism - EULAR) одржаном 
2010. год, у Београду.

• 2011- организатор и један од пре-
давача на Међународном курсу 
едукације о системској склерози 
(European Scleroderma Trials And 
Research group - EUSTAR) - EUSTAR 
Course, 2011. стручно акредитова-
ном код европског удружења реу-
матолога (European League Against 
Rheumatism - EULAR) одржаном 
2011. године у Београду.

• 2011 - организациони директор и 
један од предавача на Међународ-
ном курсу за примену ултразвука 
у реуматологији - Musculosceletal 
ultrasound courses (MSUS) - basic 
level,  стручно акредитованом 
код европског удружења реума-
толога (European League Against 
Rheumatism - EULAR) одржаном 
2011. год. у Београду.

• 2012 - организациони директор и 
један од предавача на Међународ-
ном курсу за примену ултразвука 
у реуматологији - Musculosceletal 
ultrasound courses (MSUS) - basic 
and intermediate level, стручно 
акредитованом код европског 
удружења реуматолога (European 
League Against Rheumatism - 
EULAR) одржаном 2012. год. у Бео-
граду.

• 2012 - организатор и један од 
предавача на првом последи-



Институт за реуматологију, Београд 41

пломском курсу за едукацију 
младих реуматолога у региону 
југоисточне европе (South-East Eu-
ropean Rheumatology Postgraduate 
Courses) стручно акредитованом 
код европског удружења реума-
толога (European League Against 
Rheumatism - EULAR) одржаном 
2012. год. у Букурешту и 2014. у 
Београду.

• 2013 - организациони директор и 
један од предавача на Међународ-
ном курсу за примену ултразвука 
у реуматологији - Musculosceletal 
ultrasound courses (MSUS) - basic 
and intermediate level, стручно 
акредитованом код европског 
удружења реуматолога (European 
League Against Rheumatism - 
EULAR) одржаном 2013. у Београду.

• 2014 - организациони директор 
и један од предавача на другом 
последипломском курсу за еду-
кацију младих реуматолога у ре-
гиону југоисточне европе (South-
East European Rheumatology 
Postgraduate Courses) стручно 
акредитованом код европског 
удружења реуматолога (European 
League Against Rheumatism - 
EULAR) одржаном 2014. у Београду

• 2015 - организациони директор и 
један од предавача на Међународ-
ном курсу за примену ултразвука 
у реуматологији - Musculosceletal 
ultrasound courses (MSUS) - basic 
and intermediate level, стручно 
акредитованом код европског 
удружења реуматолога (European 
League Against Rheumatism - 
EULAR) одржаном 2015. у Београду.

Чланство у домаћим и 
иностраним стручним и научним 
асоцијацијама:
• српско лекарско друштво (слД) - 

члан

• Удружење реуматолога србије 
(Урес) - председник Урес-а 

• EULAR (European League Against 
Rheumatism) - генерални секретар 
EULAR-а

• EUSTAR (European Scleroderma 
Trials And Research) group - осни-
вач и члан

• UEMS - UNION EUROPÉENNE 
DES MÉDECINS SPÉCIALISTES/
EUROPEAN UNION OF MEDICAL 
SPECIALISTS - члан Борда за реу-
матологију

Квантитативни показатељи 
научног и стручног рада

Проф. др немања Дамјанов аутор 
је или коаутор више од 360 радова 
публикованих у међународним и на-
ционалним часописима, са рецензи-
јама. 

Публиковани радови у међународ-
ним часописима (ISI категоризација):   
72 рада.

листа радова објављених у нацио-
налним часописима, зборницима на-
ционалних и међународних скупова и 
изводи у зборницима домаћих скупо-
ва (укупно 214 радова).

Цитираност: 948 цитата према по-
дацима Библиотеке „светозар Мар-
ковић“; према Кобсону 1.560 цитата у 
1.286 докумената. 

Укупан Х (Хиршов) фактор: 17.
Књиге: три поглавља у књигама.
Међународне монографије: две. 
Монографија: једна.
Уџбеници и практикуми: деветна-

ест поглавља у уџбеницима и практи-
кумима.

Предавања по позиву: 
Девет предавања по позиву на вр-

хунским међународним конгресима и 
преко тридесет предавања по позиву 
на угледним међународним састанци-
ма и курсевима за реуматологе.
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Прим. др 
Милица 
Будимир

рођена је 4. јула 1927. год. у Бео-
граду, матурирала у Београду (1945), 
дипломирала на Медицинском факул-
тету у Београду (1954),  специјалиста за 
унутрашње болести (1961). У реумато-
лошком институту у Београду радила 
од 1965. до одласка у пензију, 1991. го-
дине, од 1970. год. као шеф одељења.

Била је на усавршавању из реума-
тологије у Великој Британији, у Taplow 
(Rheumatism Research Unit, 1962) и 
у Паризу (Centre rheumatologique 
Viggo Petersen, 1972) где је изучавала 
специјалне технике испитивања си-
новијске течности.

Бавила се реуматологијом од 1961. 
године, посебно проблемом дечје 
реуматологије и системског еритем-
ског лупуса.

Као члан републичке стручне ко-
мисије за реуматизам веома активно 
је учествовала у организацији реума-
толошке службе у србији. организо-
вала је више републичких саветовања 
о реуматизму у дечјем добу. Учество-
вала је у последипломској настави из 
реуматологије на МФ у Београду.

објавила је 150 стручних и науч-
них радова (шест у иностраним ча-
сописима) Учествовала је на скоро 

свим југословенским реуматолошким 
конгресима и симпозијумима и на 
многобројним европским и светским 
реуматолошким конгресима од 1962. 
до пензионисања (1991).

Била је члан уређивачког одбо-
ра часописа “Acta rheumatologica 
Belgradensia”, уредник поглавља из 
реуматологије у лекарском прируч-
нику слД (1980), уредник поглавља 
“системске болести везивног ткива” у 
“Клиничка реуматологија”, гл. уредник 
ј. Конечни, Мед. књига Београд-за-
греб (1984) и члан републичке струч-
не комисије за реуматизам..

Члан је слД, Удружења реумато-
лога југославије и европске лиге за 
борбу против реуматизма (еУлар), 
секретар (1964-1980) и председник 
(1983/84. и 1988-1992) реуматолошке 
секције слД.

Добила је бројна призања од слД, 
Повељу удружења реуматолога југо-
славије и награду слД за публикаци-
је (1986). носилац је ордена рада са 
сребрним венцем (1973).

Проф. др 
Душан Вукотић 

рођен је 21. јуна 1924. године. у ме-
сту горње Каличане код скопља, мату-
рирао у Прокупљу (1942), дипломирао 

наставници, шефови одељења, 
одсека, служби 1965-2015.
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на Медицинском факултету у Београду 
(1952), и постао специјалиста за уну-
трашње болести (1957). Докторску 
дисертацију “Митрална стеноза и кар-
диомиопатија у етиопији” одбранио је 
на Медицинском факултету у Београду 
(1974). Био је ванредни  професор ин-
терне медицине (1986).

радио је на Интерној клиници а 
(1953-1958), затим у етиопији (адис 
абеба, 1958-1963) и у реуматоло-
шком институту у Београду од 1965. 
до 1989, када је пензионисан,. а од 
1971. као шеф одељења.

Био је на усавршавању у енглеској, 
најпре у лондону (Institute of Cardiology, 
prof. P. Wood, 1963-1964), из кардио-
логије, затим у Hammersmit Hospital 
у лондону и у Taplowu (Rheumatism 
Research Unit, prof. E. Baywaters, 1964-
1965), из реуматологије.

Посебно се бавио проблемима 
кардиолошких манифестација у реу-
матским болестима, реуматском гро-
зницом, што је обрађено у већем 
броју радова.

Био је носилац осам научних про-
јеката: “Место и задаци лекара у са-
нацији реуматске грознице у србији” 
(1974); “реуматска грозница у србији” 
(1975); “Пет година организоване за-
штите од реуматске грознице у срби-
ји” (1979); “Инвалидност од реумат-
ских срчаних мана у србији” (1980); 
“Клиничка мултицентрична студија 
реуматске грознице у србији” (1970); 
“Петогодишњи истраживачки про-
грам о реуматској грозници у србији” 
(1980-1982); “елаборат о реуматској 
грозници у србији” (1982) и “анализа 
истраживања реуматске грознице у 
србији 1974-1992.” (1992).

објавио је 285 стручних и науч-
них радова у домаћим и иностраним 
часописима. Учествовао је на много-
бројним југословенским, европским и 
светским реуматолошким конгресима.

Као председник републичке стручне 
комисије за реуматизам (која је касније 
постала поткомисија Комисије за реу-
матизам) у периоду од 1974. до 1989. 
године организовао је 16 републичких 
саветовања о реуматској грозници..

Био је сарадник у више уџбеника 
из интерне медицине и кардиологи-
је и члан Уређивачког одбора “Acta 
rheumatologica Belgradensia”.

Био је члан: слД (и његове реу-
матолошке и Кардиолошке секције), 
Удружења реуматолога југославије и 
европске лиге за борбу против реу-
матизма (EULAR).

Био је члан реуматолошке секције 
и Кардиолошке секције слД, Удруже-
ња реуматолога југославије и европ-
ске лиге за борбу против реуматизма 
(EULAR), те члан Уредништва часопи-
са “Acta rheumatologica Belgradensia” 
и један од уредника око 15 зборни-
ка радова са годишњих саветовања о 
реуматској грозници у србији.

од стручних признања добио је По-
вељу слД (1989) и Удружења реума-
толога југославије (1988) и друга при-
знања (захвалнице, дипломе од слД и 
других струковних организација).

Добитник је годишње награде слД 
за унапређење здравствене заштите, 
(1992) и ордена рада са златним вен-
цем. 

Прим. др 
Ђорђе Ј. 
Лукачевић 

рођен је 1923. године у Подгори-
ци. Примаријус, специјалиста интер-
не медицине. Пре Института за ре-
уматологију био је запослен у Дому 
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здравља савски венац одакле 1965. 
године прелази у Институт за реума-
тологију у Београду,  где је радио све 
до пензионисања, најпре као лекар 
специјалиста а потом  као шеф бол-
ничког одељења.

једно време био је  на раду у етио-
пији, у адис абеби, као шеф интерног 
одељења у тамошњој болници.  Био 
је председник реуматолошке секције 
слД у периоду 1984-1986. године   и 
председник Удружења реуматолога 
југославије у периоду 1986-1987. го-
дине.

Прим. др 
Бранислав 
Максимовић

Интерниста, шеф клиничког V оде-
љења, посебно се бавио системском 
склерозом. радио у Институту у пери-
оду 1965-1989. године.

Др Драган Божовић 
Физијатар, шеф службе за физи-

калну медицину и рехабилитацију. 
радио у Институту у периоду  1965-
1982. године.

Прим. др Боривоје Вучићевић
оториноларинголог, шеф болнич-

ког одељења. радио у Институту у пе-
риоду 1965-1993.

Прим. др Стана Мајсторовић
Интерниста, шеф болничког оде-

љења. Бавила се кардиологијом. ра-

дила је у Институту у периоду 1965-
1989.

Прим. др Бранко Тошковић  
Интерниста, шеф клиничког II оде-

љења. радио у Институту у периоду 
1965-1987. године 

Прим. др Стеван Пујевић 
Интерниста, шеф клиничког реу-

матолошког одељења Б. радио у Ин-
ституту у периоду 1965-1986 године.

Прим. др 
Ангелина 
Кићевац 
Миљковић

радиолог, шеф одељења за ради-
ологију. радила у Институту у периоду 
1965-1990. године.

Др Радмила Протић Павловић 
Интерниста, шеф одељења за 

специјалистичко-консултативне пре-
гледе. радила у Институту у периоду 
1965-2001. године.

Др Јован Качаки  
Микробиолог, шеф одељења за ла-

бораторијску дијагностику. радио у Ин-
ституту у периоду 1966-1997. године.
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Прим. др 
Драгојло 
Јосиповић

Интерниста, шеф одељења кли-
ничко II, саветник директора  пред 
пензију. радио у Институту у периоду 
1966-1997. године.

Прим. др Љубиша Котуровић 
Физијатар, шеф службе за физи-

калну медицину и рехабилитацију. ра-
дио у Институту у периоду 1966-1997. 
године.

Прим. др 
сц. мед. 
Иван 
Стојановић

рођен у Београду, 1928,. год. 
основну  и средњу школу завршио 
у Београду. Дипломирао на Меди-
цинском факултету у Београду 1954. 
год. са средњом оценом 8,65.  ле-
кар опште праксе у III дому здравља 
од 1955. год. специјализовао ин-
терну медицину од 1957. до 1962. 
год.  У току специјализације провео 
12 месеци на раду у реуматолошком  
истраживачком центру у теплоу, Ве-
лика Британија, под руководством 

проф. е. Бајвотерса. После положе-
ног специјалистичког испита радио 
у III дому здравља у Београду као 
реуматолог, а потом као интерни-
ста, и најзад до фебруара 1967. као 
кардиолог. Прешао на рад у реума-
толошки  институт у Београду 1967. 
год. где је радио до пензије 1989. 
године.

одбранио докторску дисерта-
цију пред комисијом Медицинског 
факултета у Београду 1981. год., под 
насловом ”лечење хроничног сино-
витиса радиоизотопима”.

објавио више од 100 радова у до-
маћој и страној стучној литератури. 
Учествовао је у писању уџбеника из 
реуматологије за студенте и лекаре 
(Медицинска књига, Београд), као и 
за студенте у издању америчког ре-
уматолошког друштва, саД.

Био је главни уредник часописа 
„Acta rheum. Belgradensia“ од осни-
вања 1969. до 1989. год. Био је члан 
уређивачких одбора више домаћих 
и страних реуматолошких часописа, 
као и главни и одговорни уредник 
часописа “EULAR Bulletin”, који је 
штампан у Швајцарској на три је-
зика. од 1979. до 1985. године био 
је члан извршног одбора европске 
лиге за борбу против реуматизма, 
и председник комисије за реумато-
лошке публикације. Био је привре-
мени саветник светске здравствене 
организације (Москва, 1984). орга-
низовао је два састанка уредника 
реуматолошких часописа (светски у 
Хагу, 1979. г. и европски у Москви, 
1984. г.). Почасни члан више ино-
страних реуматолошких друштава, 
као и почасни члан европске лиге 
за борбу против реуматизма, и еме-
ритус члан америчког реуматоло-
шког друштва.

У слободно време бавио се пла-
нинарењем, алпинизмом и смуча-
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њем. Био је оснивачки члан и ин-
структор горске службе спасавања, 
као и председник координационе 
комисије југославије за горску слу-
жбу спасавања од 1962. до 1979. г. 
Учесник је у многим акцијама спа-
савања у планинама, организатор 
републичких и савезних курсева и 
семинара, писац, преводилац и ау-
тор књиге „Медицина у планини“ 
(спортска штампа, Београд). У то 
време био је секретар комисије за 
прву помоћ и елементарне несреће 
југословенског Црвеног крста. но-
силац је златне значке Планинар-
ског савеза југославије.

Др 
Драгослав 
Маринковић

рођен је 1935. год. у месту Шутци, 
општина Љиг. гимназију је завршио у 
аранђеловцу 1955. Медицински фа-
култет у Београду је уписао 1955/1956.
године, а дипломирао 1962. специја-
лизацију из интерне медицине завр-
шио 1980. Примљен у радни однос у 
Инстититу за реуматологију 1967, где 
је и радио до пензије  2000. године. 

Прим. др 
сц. мед. др 
Ђунајдар 
Керимовић 
Морина

Дипломирала на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду 
1968. године. од 1970. до  2009. го-
дине радила на Институту за реума-
тологију у Београду. Као стипендиста 
Министарства за науку и Британског 
савета, 1975/76. године провела де-
вет месеци на усавршавању у Великој 
Британији код проф. Барбаре ансел у 
болници Taplow. 

специјалистички испит из интерне 
медицине положила на Медицинском 
факултету у  Београду 1979. године.

Магистеријум из области реу-
матологије на тему “ентезопатије у 
Reiterovoj болести”  одбранила 1977. 
године на Медицинском факултету у 
Београду. Докторска дисертација “Фа-
милијарна појава анкилозирајућег 
спондилитиса - клиничка и генетска 
анализа” одбрањена 1989. године на 
истом факултету.

звање  примаријус стекла 1985. го-
дине.

Шеф клиничког V одељења Инсти-
тута за реуматологију у Београду од 
1989. до 2009. године.

од 1990. године научни сарадник 
Медицинског факултета у Београду у 
области реуматологије. Учествовала 
у настави за лекаре на специјализа-
цији из интерне медицине, на пост-
дипломској настави и ужој специја-
лизацији из реуматологије, као и у 
континуираној медицинској едукацији 
лекара, медицинских сестара, техни-
чара и физиотерапеута.

аутор и коаутор више од 300 
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стручних  радова објављених у земљи 
и иностранству, претежно из области 
спондилоартропатија. 

Монографију ‘’Reiterova болест 
(реактивни артритис)’’ објавила 2007. 
године.

аутор поглавља о спондилоатро-
патијама и лајмском артритису у уџ-
бенику ‘’реуматологија’’ 2000. године; 
аутор поглавља о променама мишић-
но-скелетног система код болесника 
са хипер и хипо функцијом паратиро-
идне жлезде 2004. године.

Члан српског лекарског друштва, 
реуматолошке секције слД, а 1994. 
године добитник плакете за активно 
учешће. Члан европске лиге за бор-
бу против реуматизма и уређивачког 
одбора часописа ‘’Acta rheumatologica 
Belgradensia’’ од 1991. до 2009. године.

Др Нада 
Зоговић  

Интерниста, шеф  одељења за 
специјалистичко-консултативне пре-
гледе. радила у Институту у периоду 
1971-2000. године.

Прим. др 
Мирослава 
Рогановић

рођена је 1945. године у Београ-
ду, где је завршила основну школу 
и гимназију. Медицински факултет 
у Београду је уписала 1964. године, 
а дипломирала фебруара 1970.. од 
1971. до пензионисања 2006. године 
радила је у Институту за реуматоло-
гију у Београду. специјалистички ис-
пит из интерне медицине положила 
је 1978. године. звање примаријуса је 
стекла 1986. године. од 1987. до 1990. 
обављала је дужност шефа амбулант-
но-поликлиничке службе, а од 1990. 
године до пензионисања шефа Кли-
ничког одељења. 

У току рада у Институту активно је 
учествовала на семинарима Институ-
та, у раду реуматолошке секције слД, 
многим симпозијумима и конгреси-
ма у земљи и иностранству.  аутор 
је и коаутор у преко 60 стручних ра-
дова, као и аутор једног поглавља у 
књизи “реуматологија”. Била је члан 
уређивачког одбора часописа “Acta 
Rheumatologica Belgradensia”.

Поред стручног рада активно је 
учествовала у друштвеном раду. осам 
година била је поротник у окружном 
и општинском суду у Београду, а у 
Институту члан радничког савета, Ио 
синдиката, председник радничког са-
вета. Дужност секретара реуматоло-
шке секције слД обављала је од 1984. 
до 1988. године. од 1990. до 1994. 
године била је делегат Института у 
скупштини слД. Додељена јој је за-
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хвалница и диплома слД за залагање 
и рад у реуматолошкој секцији.  

Прим. др 
Даринка 
Новичић 
Шашић

рођена је 1943. године у Штавици 
код Љига. све степене школовања за-
вршила је у Београду. након дипломи-
рања на Медицинском факултету 1967. 
године и обављеног лекарског стажа, 
завршила је четворомесечни курс из 
социјалне педијатрије у Институту за 
мајку и дете. До добијања сталног за-
послења радила је као лекар основне 
здравствене заштите Дома здравља у 
обреновцу и Бијељини на одређено 
време. од 1971. налази се у сталном 
радном односу у Институту за реума-
тологију, а од 1977. године на посло-
вима и задацима лекара специјалисте 
интерне медицине. звање примарију-
са јој је додељено 1987. године, а од 
1989.  до одласка у пензију била је 
шефа Клиничког IVб одељења.

ангажовање др новичић на струч-
ном плану огледа се кроз учешће на 
конгресима, симпозијумима и другим 
стручним састанцима из области реу-
матологије. До сада је објављено или 
саопштено око 80 стручних и научних 
радова, од којих је у више од 25 но-
силац радова који су углавном штам-
пани у стручним часописима и збор-
ницима радова. У два маха имала је 
активно учешће на иностраним науч-
ним скуповима. У радовима су углав-
ном обухваћене клиничке студије из 

различитих области реуматологије, 
највише везаних за болеснике са ре-
уматоидним артритисом, са посебним 
интересовањем за терапијске про-
блеме, као и за приказе болесника са 
ретким реуматским ентитетима. Била 
је укључена у више мултицентричних 
клиничких студија и атеста за испити-
вање антиреуматских лекова.

редовно и активно је учествовала 
у стручним састанцима реуматолошке 
секције слД и на стручним семинари-
ма из области реуматологије који се 
редовно одржавају у Институту за реу-
матологију. Поред тога, укључена је као 
предавач у последипломску наставу 
за лекара на ужој специјализацији из 
реуматологије и опште медицине. Као 
аутор учествовала је у писању два по-
главља за уџбеник из реуматологије.

за своје стручно ангажовање у обла-
сти реуматологије, 1988. године доде-
љена јој је захвалница савеза лекар-
ских друштава југославије и Удружења 
реуматолога југославије, а 1993. године 
добила је диплому српског лекарског 
друштва у знак признања за дугогоди-
шњи рад и изванредне заслуге.

Прим. др 
Драгица 
Гацић

рођена је 1943. године у Београду 
где је завршила основну школу и гим-
назију. Дипломирала је 1971. године 
на Медицинском факултету  Универ-
зитета у Београду. У стални радни од-
нос примљена је 1972. године у Ин-
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ститут за реуматологију где је провела 
цео радни век све до 2006. када одла-
зи у пензију. специјалистички испит 
из интерне медицине положила је 
1979. године на Војномедицинској 
академији где је обављала и специја-
листички стаж. од тада почиње сво-
је стручно  усавршавање у реумато-
логији које се од 1982. год. усмерава 
првенствено на дечију реуматологију. 
Министарство здравља републике 
србије јој 1993. године, после увида 
у дотадашњи стручни рад, додељује 
звање примаријуса.

од 1990. па све до одласка у пен-
зију, обављала је и дужност шефа ам-
булантно-поликлиничног одељења у 
Институту за реуматологију.

непрекидно је и активно учество-
вала у великом броју стручних реума-
толошких састанака, семинара, секци-
ја, симпозијума и конгреса у земљи и 
иностранству. такође је активно уче-
ствовала у раду републичке комисије 
за реуматизам у оквиру које је у више 
наврата држала едукациона предава-
ња у различитим регионима србије. 
Учествовала је и у низу предавања 
из реуматологије у Београду која су 
била организована у оквиру специја-
листичке наставе у Институту, као и у 
Иновацијама из реуматологије за ле-
каре опште праксе. наставно-научно 
веће Медицинског факултета у Бео-
граду је 1990. године донело одлуку 
о постављењу за ментора дела спе-
цијалистичког стажа из интерне ме-
дицине.

Учествовала је, 2000. године, у 
писању уџбеника из реуматологије 
(уредник проф. др нада Пилиповић) 
у чијој изради су учествовали лекари 
Института за реуматологију.

тридесетак година активно уче-
ствује у организацији и стручном раду 
републичке поткомисије за педија-
тријску реуматологију (још у југосла-

вији). Круну тог рада, у коме учествују 
сви лекари Дечијег одељења реу-
матолошког института, представљају 
годишњи, сада већ традиционални, 
висококвалитетни састанци посвеће-
ни различитим темама из дечије ре-
уматологије. 

активно је радила и у реумато-
лошкој секцији слД  где је од 1986. 
у више мандата обављала дужност 
секретара секције. за тај рад је 1989. 
награђена захвалницом од слД.

Успешно је радила и у Удружењу 
реуматолога југославије због чега је 
1988. године награђена захвалницом.

Дугогодишњи је члан EULAR-а.
током свог радног века, објавила 

је преко тридесет ауторских радова, а 
у више од сто радова  била је коаутор.

Прим. мр сц. 
др Бранка 
Кецман 
Прунић

рођена  је 1947. године у сарајеву. 
гимназију је завршила у Крагујевцу, а 
на Медицинском факултету у Београ-
ду дипломирала је фебруара 1972. 
године. од 1973. до  2001. године. ра-
дила је у Институту за реуматологију. 
Положила је специјалистички испит 
из интерне медицине 1980. а 1995. 
године одбранила  магистарски рад 
из реуматологије. 

Учествовала је на бројним дома-
ћим и иностраним симпозијумима и 
конгресима као аутор или коаутор у 
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више од 70 стручних радова.
Била је шеф Клиничког I одељења 

Института за реуматологију. У више 
наврата је учествовала као предавач 
у оквиру “Иновација из реуматологи-
је” организованих за едукацију лекара 
у Београду и регионима уже србије и 
едукације лекара на ужој специјали-
зацији из реуматологије.

за свој рад добила је захвалницу и 
диплому српског лекарског друштва.

Проф. др 
Радмила 
Петровић 

рођена је 1946. године у Београ-
ду. на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду дипломирала је 
1972. године са просечном оценом 
8,54. 

После обављеног лекарског ста-
жа и положеног стручног испита 
за докторе медицине запослила се 
1974. године у Институту за реума-
тологију у Београду, где је провела 
цео радни век, најпре као одељен-
ски лекар, затим од 1976.  као ле-
кар на специјализацији и потом од 
1980. године као лекар специјалиста 
интерниста. У периоду од 1987. до 
2004. године била је помоћник  ди-
ректора за медицинске послове, а 
затим је од 2004. до пензионисања 
1. октобра 2012. године била шеф 
Болничког 3 одељења.

специјалистички испит из интерне 
медицине положила је са одличном 

оценом 1980. године. Магистарску 
тезу из области реуматологије, под 
насловом “Испитивање ћелијског 
имунитета у оболелих од реумато-
идног артритиса“ одбранила је 1990. 
године на Медицинском факултету 
у Београду, а докторску дисертацију 
под насловом “спектар аутоантитела 
и њихов клинички значај у систем-
ском еритемском лупусу” одбранила 
је 1995. године, такође на Медицин-
ском факултету у Београду.

У звање асистента за предмет Ин-
терна медицина на Медицинском фа-
култету у Београду изабрана је 1982, у 
звање доцента 1995. године, у звање 
ванредног професора 2001.  и у зва-
ње редовног професора 2011. године.

У више мандата била је секретар 
Катедре за последипломску наставу 
из реуматологије, а у периоду 2001-
2004. била је шеф ове катедре и пред-
седник Комисије за уже специјализа-
ције Већа за последипломску наставу 
Медицинског факултета у Београду.

У току целокупног професионал-
ног рада, уз посвећеност најтежим 
реуматским болесницима, бавила се 
и истраживањима са посебним ин-
тересом за аутоимунске феномене у 
системским болестима везивног ткива 
и клиничке аспекте системског ери-
темског лупуса,  антифосфолипидног 
синдрома и сјогреновог синдрома. 
своја искуства и резултате истражи-
вања излагала је на бројним струч-
но-научним састанцима у земљи и 
иностранству и објавила је укупно 
310 стручно-научних радова, од ко-
јих је 15 штампано у часописима ин-
дексираним у Science Citation Index-u 
(SCI) или Current Contents-u (CC) и 
седам радова који су објављени у ча-
сописима индексираним у Медлине 
бази. написала је 33 поглавља у раз-
ним уџбеницима (Интерна медицина, 
реуматологија, геријатрија, Плућне 
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болести) и четири поглавља у књизи 
“Клиничка имунологија”.

Учествовала је у више истражи-
вачких пројеката које је финансира-
ло Министарство за науку републике 
србије, а у периоду 2002-2005. била 
је носилац пројекта под називом 
“Фактори ризика за реуматске боле-
сти и прогностички показатељи тока 
и исхода системских болести везив-
ног ткива”. Била је активан члан мул-
тицентричне интернационалне про-
спективне студије Euro-Lupus Nephritis 
Trial у организацији европске радне 
групе за системски еритемски лупус 
(European Working Party on Systemic 
Lupus Erythematosus), а затим и дру-
ге мултицентричне интернационал-
не проспективне студије MAINTAIN 
Nephritis Trial у истој организацији. 
Из ове сарадње је проистекло више 
радова објављених у престижним ча-
сописима SCI/CC листе за област ре-
уматологије.

активно је учествовала у практич-
ној и теоријској настави из интерне 
медицине за студенте Медицинског 
факултета у Београду, а такође и у 
разним видовима последипломске 
наставе из реуматологије, имунологи-
је, пулмологије, опште медицине, фи-
зикалне медицине и рехабилитације. 
Била је ментор већег броја магистар-
ских теза и радова уже специјализа-
ције из реуматологије, као и ментор 
три одбрањене докторске дисерта-
ције. Учествовала је и у теоријској 
настави на енглеском језику за сту-
денте Медицинског факултета у Бео-
граду, а од 2001. до 2004. учествовала 
је и у настави из интерне медицине 
- област реуматологија, за студенте 
Медицинског факултета Универзите-
та у Подгорици, Црна гора. скоро 20 
година је била званични консултант 
за реуматологију Клиничког центра 
Црне горе.

активно је учествовала у раду 
стручних удружења: била је секретар 
реуматолошке секције слД у периоду 
1982 - 1986, генерални секретар Удру-
жења реуматолога југославије у пе-
риоду 1986-1990. и поново у периоду 
1993-1998. године. такође је била члан 
Управног одбора Удружења алерголо-
га иклиничких имунолога југославије 
(1993-1997). У периоду од 1998. до 
2000. године била је председник реу-
матолошке секције слД. Дуги низ го-
дина је била члан уредништва часопи-
са “Acta rheumatologica Belgradensia”, а 
од 2006. до 2011. године је била члан 
уредништва часописа "српски архив 
за целокупно лекарство".

носилац је повеље српског лекар-
ског друштва, а 2012. године награ-
ђена је Плакетом Удружења реума-
толога србије за изузетан допринос 
научном, стручном и организацио-
ном развоју реуматологије у србији. 

Проф. др 
Роксанда 
Стојановић

роксанда стојановић је рођена 
1948. у земуну, где је завршила основ-
ну школу и земунску гимназију. студи-
је медицине уписала је 1966. године 
и током студирања од III године била 
стипендиста Универзитета у Београду. 
за време студија је урадила два сту-
дентска научна рада из реуматологије 
и приказала их на конгресима студе-
ната медицине и стоматологије југо-
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славије (“Карактеристике артритиса 
у разним реуматским обољењима” у 
сарајеву 1971. и “синдром раме-ша-
ка” у охриду 1972. године). Ментор 
оба рада био је прим др Иван сто-
јановић из реуматолошког института 
у Београду.  Дипломирала је 1972. го-
дине, а лекарски стаж је обавила на 
клиникама Медицинског факултета 
као стипендиста истог факултета. од  
јануара 1974. године запослила се у 
реуматолошком институту где је ради-
ла до пензионисања. 

специјализацију интерне медици-
не обавила је на клиникама Медицин-
ског факултета у Београду, а специјали-
стички испит положила 1980. године. 
Усавршавала се у познатим реума-
толошким центрима у европи (1981. 
Rheumazentrum Bad Abbach, немачка; 
1985. Arthritis and Rheumatism Council 
for Research, Epidemiology Research 
Unit, Manchester University, енглеска) и 
похађала курсеве епидемиологије ре-
уматских болести у организацији свет-
ске здравствене организације и Ин-
тернационалне лиге за  борбу против 
реуматских болести (1987. WHO/ILAR 
Course in Epidemiology of Rheumatic 
Diseases, Karolinska University, 
Huddinge, Stockholm; 1989. WHO/ILAR 
Course in Epidemiology of Rheumatic 
Diseases, Academy of Medical Sciences 
of USSR, Москва, ссср). 

Магистарске студије имунологије 
похађала је 1973/75. године и поло-
жила све прописане испите. Усмени 
магистарски испит из реуматологије 
положила је 1987. а касније се усме-
рила на истраживања епидемиоло-
гије реуматских болести и положила 
усмени докторски испит 1991. године. 

Докторску дисертацију ”епидеми-
олошко-клиничка  студија хроничних 
артритиса” одбранила је 1996. године 
на Медицинском факултету Универзи-
тета у Београду, ментор је била проф. 

др Христина Влајинац (епидемиоло-
гија), а чланови комисије проф. др 
Властимир Младеновић (реуматоло-
гија) и проф. др слободанка јаноше-
вић (медицинска статистика).

за асистента интерне медицине на 
Медицинском факултету у Београду 
изабрана је 1984. године, за доцента 
1996, за ванредног професора 2001, а 
за редовног професора 2012. године.

од јанауара 1981. године радила је 
на клиничком одељењу VI, на коме је 
по одласку прим. др Милице Будимир 
у пензију 1991. године постављена за 
шефа одељења.

током више од четири деценије, 
самостално и у сарадњи са колегама, 
објавила је око 370 радова, од којих је 
114 штампано, преко 20 у престижним 
иностраним часописима. развила је 
плодну сарадњу са својим непосред-
ним сарадницима, као и са колегама из 
других дисциплина, тако да значајан 
број радова има мултидисциплинарни 
карактер. аутор је више поглавља у уџ-
беницима и монографијама, а коаутор 
је у монографији о улози микроорга-
низама у реуматским болестима. Књи-
га „реуматске болести - књига за боле-
снике и њихове породице“ објављена 
у сарадњи са М. Будимир наишла је 
на веома добар пријем читалаца, како 
болесника, тако и здравих особа, као и 
стручне јавности. Била је ментор вели-
ког броја радова уже специјализације, 
неколико магистарских теза, као и три 
докторске тезе: о сел, педијатријској 
реуматологији и епидемиологији реу-
матских болести - три теме које су биле 
стални интерес рада ментора. 

од 1986. године је била учесник 
више научних пројеката Мнтр, а 2009-
2010. је руководила пројектом градског 
секретаријата за здравље Београда  
„рано откривање хроничних артрити-
са”  из кога је касније проистекао про-
јекат на нивоу републике србије,  у ко-
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јем је наставила активно учешће. 
од 2002. године била је нацио-

нални координатор пројекта „EULAR 
prevalence survey of Rheumatoid 
arthritis and Spondylarthropathy“, под 
патронатом EULAR Standing Committee 
of Epidemiology and Health Service 
Research. Иницијатор и интернаци-
онални координатор пројекта је био 
проф.  др Francis Guillemin, University of  
Nancy, France. 

током клиничког рада највише 
се бавила дијагностиком и лечењем 
болесника са системским болестима 
везивног ткива, посебно системским 
еритемским лупусом и сјогреновим 
синдромом. Пратила је и већи број 
трудноћа болесница за запаљенским 
реуматским обољењима (нарочито 
сел) и сарађивала са гинеколозима 
у праћењу трудница. такође је има-
ла сталну сарадњу и са другим спе-
цијалистима како због заједничких 
болесника, тако и током свог научно-
истраживачког рада (хематолози, пул-
молози, офталмолози, инфектолози и 
др.). око 25 година се бавила дечјом 
реуматологијом и сарађивала са дру-
гим реуматолозима, педијатрима, а ка-
сније и педијатријским реуматолозима 
и допринела развоју дечје реуматоло-
гије. од 1985. године сарађује  са епи-
демиолозима и после усавршавања у 
светски познатим центрима  активно је 
укључена у пројекат првог популаци-
оног истраживања хроничних артри-
тиса у србији. резултате овог пројекта 
у области епидемиологије реуматских 
болести обрадила је у својој доктор-
ској тези и другим радовима који су из 
овог пројекта произашли. 

одржала је већи број предавања 
по позиву на конгресима реуматолога,  
имунолога, гинеколога, симпозијумима о 
реуматским обољењима у нишкој Бањи, 
саветовањима о дечјој реуматологији, 
симпозијумима у оквиру континуиране 

медицинске едукације на Медицинском 
факултету, годишњим састанцима педи-
јатара, састанцима у регионалним цен-
трима у организацији слД.

организатор је више симпозију-
ма КМе на Медицинском факултету 
(“збрињавање реуматских болесника 
на нивоу дома здравља и најчешћа 
реуматска обољења” и “Педијатријска 
реуматологија”)

Члан је српског лекарског друштва 
од 1973. године, у реуматолошкој секци-
ји у два мандата секретар (1986-1994), 
члан председништва, председник ре-
уматолошке секције слД 2002-2004, 
делегат скупштине слД 2011-2014. 
године, члан Удружења реуматолога 
србије, члан Комисије за хроничне не-
заразне болести и аутор дела “страте-
гије Министарства здравља републике 
србије за мускулоскелетне болести” 
(2008). годинама је била  члан сталног 
комитета за епидемиологију и здрав-
ствену службу европске лиге за борбу 
против реуматских болести (Standing 
Committee of  Epidemiology and Health 
Service EULAR European League against 
Rheumatism), а од  1991. до 1997. уче-
ствовала у раду Комитета за педија-
тријску реуматологију EULAR (у то вре-
ме због санкција нисмо били званично 
чланови EULAR), годинама је била члан 
уређивачког одбора часописа „Acta 
rheumatologica Belgradensia“, рецен-
зент је часописа "српски архив за це-
локупно лекарство". 

за свој рад добила је више призна-
ња: Диплома, Плакета  и Повеља слД, 
награда Министарства за науку и за-
штиту животне средине републике ср-
бије за резултате постигнуте у пројекту 
М1907 у периоду 2002-2004. године. 
на Конгресу реуматолога србије 2013. 
године, на коме је била председник 
научног одбора, Удружење реумато-
лога србије јој је уручило Плакету за 
изузетан допринос научном, стручном 
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и организационом развоју реуматоло-
гије у србији. 

Проф. др роксанда стојановић је 
у пензији од 1. октобра 2013. године, 
али је наставила активност као про-
фесор на Медицинском факултету у 
Фочи, Универзитет Источно сарајево 
(ангажована од 2004. године), и као 
консултант у КЦ Фоча у раду са боле-
сницима. 

Поред свог богатог стручног рада 
проф. др роксанда стојановић има 
и успешну породицу, супруг проф. 
др Павле Миленковић је председник 
академије медицинских наука слД, 
уредник часописа "српски архив за 
целокупно лекарство", син Милош, 
редовни професор Филозофског 
факултета Универзитета у Београду и 
Марко, доктор правних наука, сарадник 
Института друштвених наука у Београду.  

 

Прим. мр 
сц. мед. др 
Драгана 
Палић 
Обрадовић

У Институт за реуматологију  у 
Београду  примљена је јануара 1976.
године., као одељенски  лекар.

завршила је Медицински факултет  
Универзитета у Београду 1975.годи-
не.,  специјализацију  из интерне ме-
дицине 1984.

звање магистра  медицинских на-
ука стекла је 1991, област реумато-
логија,  одбранивши   рад са темом 
- Промене на срцу и имунолошки по-
казатељи  код оболелих од сле.

супспецијализацију   из  реумато-
логије  завршила је 2004. године са 
темом – Минерална коштана густина 
код болесница са сле.

назив примаријуса медицине сте-
кла је 2005. године

Пензионисала се крајем децембра 
2014. као начелник одељења IVа Ин-
ститута за реуматологију Београд, ме-
ста на које је постављена 2006. године.  

Пре тога радила је као шеф одеље-
ња за остеодензитометрију Института 
за реуматологију, од 1998. до 2006. 
године.

објавила је више десетина струч-
них радова, у целости или као аб-
стракти, из области реуматологије, 
као аутор или коаутор  активно је уче-
ствовала на  више стручних састанака 
и конгреса у земљи и иностранству из 
области реуматологије.

Била је члан Конзилијума Инсти-
тута за реуматологију за примену 
биолошке терапије код деце. Члан је 
Управног одбора Института за реу-
матологију. Удата је, има троје деце и 
четворо унучади.

Прим. 
др Нада 
Живковић 

рођена је 1949. године у Београ-
ду, где је завршила основну школу и 
гиманзију са одличним успехом. Ме-
дицински факултет је завршила 1975. 
године са високом средњом оценом. 
током студија била је на пракси у 
Шпанији.
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По завршеном лекарском стажу 
радила је као лекар примарне здрав-
ствене заштите на  Корчули, у звор-
нику и касније у Пећинцима. Волон-
терску специјализацију физикалне 
медицине и рехабилитације започела 
је 1978. године, а од 1979. до 2008. ра-
дила је у Институту за реуматологију. 
од 1981. године када је са одличним 
успехом завршила специјализацију, 
радила је као специјалиста за физи-
калну медицину и рехабилитацију.

После шестомесечне обуке у Кли-
ници за дечју неурологију и пси-
хијатрију, у електрофизиолошком 
кабинету оспособила се за елек-
тронеуролошки рад. од тада је као 
супспецијалиста радила у Кабинету 
за електрофизиологију Института за 
реуматологију. Поред свакодневног 
рада, посебно се бавила електроне-
уролошким поремећајима у сБВт и 
била је пионир у овој области истра-
живања не само у нашој земљи, већ 
и у свету. резултате својих истражи-
вања из ове области објављивала је 
и саопштавала у нашој земљи и ино-
странству.  

објавила је око 40 радова. радови 
су углавном ауторски и тичу се неко-
лико области: Израда електрофизи-
олошког профила већине системских 
болести везивног ткива; електрофи-
зиолошки аспект токсичности болест 
модифицирајућих лекова употре-
бљаваних у ра; Прилози о патоге-
нези појединих системских болести, 
превасходно сјогреновог синдрома; 
различити аспекти проблема рехаби-
литације реуматских болесника као и 
рехабилитације деце оболеле од јИа, 
као и проблемима секундарне и тер-
цијарне остеопорозе са физијатриј-
ског аспекта. активно је учествовала у 
раду реуматолошке секције слД.

Била је шеф одељења за физикал-
ну медицину и рехабилитацију.

Проф. 
др Нада 
Вујасиновић 
Ступар

рођена је 1955. године у сарајеву. 
на Медицински факултет Универзи-
тета у Београду уписала се 1974/75. 
године и дипломирала 1980.  са про-
сечном оценом 9,46.

После обављеног лекарског ста-
жа и положеног стручног испита за-
послила се у Институту за реумато-
логију 1982. године, где ради и сада 
на пословима шефа болничког два 
одељења. специјалистички испит из 
интерне медицине положила је на 
Медицинском факултету у Београду 
са одличном оценом, јануара 1990. 
године.

После завршених магистарских 
студија из области ендокринологије 
одбранила је магистарски рад „стање 
метаболизма угљених хидрата код бо-
лесника са реуматоидним артритисом 
који се налазе на терапији гликокор-
тикоидима“ 1991. године на Медицин-
ском факултету у Београду. Ментор: 
проф. др Милоје Девечерски.

Докторску дисертацију „Испити-
вање ћелијског и хуморалног имуни-
тета код болесника са реуматоидним 
артритисом у зависности од активно-
сти болести“ одбранила је на Меди-
цинском факултету у Београду 1993. 
године. Ментор: проф. др Мирослава 
Димитријевић.

за асистента интерне медицине, 
ужа област реуматологија, на Меди-
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цинском факултету у Београду  иза-
брана је 1992. године, за доцента 
1999. године, а 2010. за ванредног 
професора.   

До сада је објавила око 250 радо-
ва  у домаћим и страним часописима 
и зборницима радова конгреса, више 
поглавља у домаћим и страним моно-
графијама.

Више пута је имала уводна пре-
давања и предавања по позиву на 
домаћим конгресима и стручним са-
станцима, као и на страним састанци-
ма по позиву, а била је предавач на 
континуираним медицинским едука-
цијама. 

У току рада у Институту за реума-
тологију предмет њеног интересо-
вања био је проблем запаљенских 
реуматских болести, пре свега реума-
тоидног артритиса, те је и магистарски 
рад и докторат томе и посвећен, као 
и већи број радова. Друго поље ин-
тересовања је дијагностика и терапија 
остеопорозе, којој је такође посвећен 
већи број њених стручних радова. 

До сада је била ментор/коментор 
докторске дисертације, више маги-
старских радова, радова из области 
уже специјализације реуматологије и 
студентских  дипломских радова, за-
тим  члан комисија за одбрану док-
торских и магистарских дисертација, 
академских специјализација и сту-
дентских  дипломских радова.

Учествовала је у више национал-
них и страних пројеката.

Више година је била члан стручног 
одбора МУМИје (мултидисциплинар-
но удружење за андро и менопау-
зу), националног удружења србије и 
Црне горе за проучавање гојазности, 
републичке стручне комисије Мини-
старства здравља за израду и импле-
ментацију водича. 

од запослења је активан члан слД 
и његове реуматолошке секције чији 

је била председник у периоду 2012-
2014. године,  члан Удружења реу-
матолога србије и члан радне групе 
за остеопорозу Удружења реумато-
лога србије. Члан је уређивачког од-
бора часописа „Acta rheumatologica 
Belgradensia“. Била је   руководилац 
стручних семинара Института.

 Председник је стручног савета 
Института и шеф Катедре за реумато-
логију на Медицинском факултету.

Проф. др 
Марија Радак 
Перовић 

рођена је у Београду 1956. године. 
на Медицинском факултету Универзи-
тета у Београду дипломирала је 1982. 
са просечном оценом 9,46. Магистар-
ски рад из уже научне области ендо-
кринологија, са темом „ренинска ак-
тивност плазме и алдостерон у серуму 
код болесника са гихтом и хипертен-
зијом“ на Медицинском факултету у 
Београду одбранила  1986. специја-
листички испит из интерне медицине 
на Медицинском факултету у Београду 
положила  1990. а 1992. одбранила је 
докторску тезу из уже научне области 
реуматологија. од 1983. у сталном је 
радном односу у Институту за реума-
тологију у Београду. У звање асистен-
та за предмет Интерна медицина на 
Медицинском факултету Београдског 
универзитета изабрана 1993. године, 
у звање доцента 2001. а 2013. године 
у звање ванредног професора..

аутор је  и коаутор у 120 публика-
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ција, два поглавља у уџбенику реума-
тологије, ментор у четири  завршена и 
три започета рада уже научне области 
реуматологија. Члан  је у већем броју 
комисија за одбрану супспецијали-
стичких магистарских и докторских 
радова. Учесник у неколико здрав-
ствених и научноистраживачких про-
јеката финансираних од стране Мини-
старства здравља и Министарства за 
науку и технологију србије. Предавач  
је по позиву на домаћим скуповима 
са међународним учешћем.

од 1993. члан уређивачког од-
бора часописа „Acta rheumatologica 
Belgradensia“

2004-2006. секретар Катедре за 
реуматологију

2006-2011. заменик шефа Катедре 
за реуматологију

2006. и даље шеф IV клиничког 
одељења Института за реуматологију,

2015. и даље председник реума-
толошке секције српског лекарског 
друштва

један је од водећих домаћих ек-
сперата на подручју метаболичких 
обољења зглобова.

 

Др 
Слободанка 
Ђорђевић 
Контић

рођена је 1956. године у Београду 
где  је завршила основну школу и гим-
назију (IV разред гимназије завршила  
у Индијанаполису - саД у оквиру ме-
ђународне размене ђака и студената).

Медицински факултет Универзите-

та у Београду завршила је 1981. годи-
не са просечном оценом 9,21.

запослена је у Институту за реума-
тологију у Београду од 1983. год, нај-
пре као одељенски лекар, а затим као 
лекар специјалиста интерне медици-
не од 1991. када је завршила специја-
лизацију са одличним успехом.

од 2006. године налази се на ме-
сту начелника одељења за специја-
листичко-консултативне прегледе.

Члан је стручног савета Института 
за реуматологију у његовом текућем 
сазиву.

Има  породицу и бави се планина-
рењем у рангу спортисте међународ-
ног разреда.

Прим. 
мр сц. др 
Драгослав 
Јаблановић

рођен је 1948. године у Жлну,  
Књажевац. основну и средњу школу 
завршио у Књажевцу а студије ме-
дицине у Београду и дипломирао на 
Медицинском  факултету у Београду 
1975. године. након дипломирања 
обавезни лекарски стаж обављао је у 
Дервенти (БиХ), где је и радио као ле-
кар опште праксе до 1978. године. од 
1978. године радио је у Крушевцу као 
лекар на специјализацији из радио-
логије у Крушевачкој општој болници.

Део специјалистичког стажа про-
вео је у Крушевцу, а део у Београду. 
специјалистички испит је положио 
1981. године на Медицинском факул-
тету Универзитета у Београду, након 
чега је радио као специјалиста ради-
олог у Крушевцу до 1983. године.
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од 1983. године запослен је у Ин-
ституту за реуматологију у Београ-
ду где и сада ради као радиолог. од 
1990. до 2012. био је шеф одељења 
радиологије Института за реуматоло-
гију у Београду. звање примаријуса 
стекао је 1992. године.

Магистарски рад са темом “оп-
тимизација радиографског прегледа 
вратног дела кичменог стуба са про-
ценом дозе зрачења код виталних 
органа” одбранио је 1999. године на 
Београдском универзитету.

По добијању специјализације из 
радиологије активно се укључио у 
стручни рад радиолошке секције 
слД, чији је члан, а у којој учествује 
и данас. такође је (до пензиониса-
ња) био члан и реуматолошке секције 
слД у чијем је стручном раду уче-
ствовао са бројним рефератима. Био 
је и благајник основне подружнице 
слД Института за реуматологију.

активно волонтерски је учество-
вао у стручном усавршавању лекара 
на специјализацији из области ра-
диологије, интерне медицине и фи-
зијатрије. ово усавршавање се од-
вија организовањем предавања на 
одељењу за радиологију из области 
рендгенологије реуматских болести 
од 1990. године.  од стране Већа за 
последипломску наставу Медицин-
ског факултета Универзитета у Београ-
ду 1994. године  изабран је за ментора 
вештина за обављање дела специја-
листичког стажа из радиологије, који 
су  обавиле многе генерације радио-
лога на Институту за реуматологију у 
Београду под његовим менторством.

један је од коаутора у уџбенику 
"Клиничка реуматологија", главног 
уредника наде Пилиповић, издатог 
од завода за уџбенике и наставна 
средства, 2000. године.

активно је учествовао и у раду 
разних комисија у оквиру Института 

за реуматологију.
Као аутор или први коаутор уче-

ствовао је у публикацији 80 стручних 
радова а као други коаутор у 123 рада.

Др сц. 
мед.  др 
Слободан 
Бранковић, 
научни 
сарадник

рођен је у Београду 1948. године. 
После завршене гимназије уписао је 
Медицински факултет у Београду и 
дипломирао 1972. године. специја-
лизацију из физикалне медицине и  
рехабилитације завршио је на Меди-
цинском факултету у Београду 1982. 
и исте године одбранио магистарски 
рад  из области физикалне медици-
не. Докторску дисертацију одбранио 
је на Медицинском факултету у Бео-
граду 1994. године, такође из области 
физикалне медицине. научни сарад-
ник Медицинског факултета у Београ-
ду постао је 1995. године.

радио је као виши стручни са-
радник у фабрици лек, Љубљана од 
1973.  до 1984. године, када почиње 
да ради као специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације у Дз "Бо-
рис Кидрич"  у Београду, а од 1987.  
до пензије 2013. године радио је у 
Институту за реуматологију, Београд. 
Шеф одељења за физикалну медици-
ну и рехабилитацију био је  у раздо-
бљу 1990-2000. и  2005-2012. године. 

Као лекар углавном  се бавио про-
блемима лечења реуматских болести 
физичким агенсима, а  посебно фи-
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зичком активности реуматских боле-
сника и болесника са остеопорозом.

Био је члан Катедре за последи-
пломску наставу из реуматологије на 
Медицинском факултету у Београду 
од 1989. године и члан Катедре за  
балнеоклиматологију од 2004. У тим 
периодима  био је члан испитних ко-
мисија за супспецијализације из по-
менута два предмета. 

Био је ментор у више супспеција-
листичких и магистарских радова,  и 
у више наврата члан комисије за од-
брану супспецијалистичких и маги-
старских радова.

организовао  је и био  руково-
дилац или учесник више стручних 
састанака у оквиру континуиране 
медицинске едукације у србији и у 
земљама у окружењу.  

Учесник је више научних пројеката 
Министарства за науку и технологију 
србије из области реуматологије, а 
био је и главни истраживач, коорди-
натор или истраживач у више истра-
живачких клиничких студија од 1995. 
године.

активни је учесник на више кон-
греса и стручних састанака у земљи и 
иностранству.

аутор је и коаутор у више од 150  
научних и стручних публикација об-
јављених у домаћој и страној меди-
цинској  литератури,  те аутор више 
поглавља у уџбеницима из области 
реуматологије.

Био је координатор у писању Во-
дича за лечење артрозе и учесник у 
писању Водича за лумбални синдром 
и Водича за лечење реуматоидног 
артритиса, за лекаре у србији.

Био је члан уредништва часописа 
“Acta Rheumatologica Belgradensia” од  
1989. године.

У периоду  1993-1997. био је члан 
председништва југословенског  удру-
жења за физикалну медицину и реха-

билитацију, а такође и члан Удружења 
реуматолога југославије од 1987. год, 
Удружења реуматолога србије од 2006. 
год, EULAR-а  од 1998. год, члан реу-
матолошке секције слД од 1987,  члан 
радне групе за остеопорозу Удружења 
реуматолога србије од 2005. године 
те члан  републичке стручне комисије 
за реуматизам Министарства здравља 
србије од 2005. године. 

Acист. др 
Павле 
Вукојевић

завршио је Медицински факултет 
Универзитета у Београду 1988. го-
дине где је 1989. године завршио и 
обавезни медицински стаж. на Ме-
дицинском факултету Универзитета у 
Београду јуна 1996. године завршио 
је специјализацију интерне медицине 
а касније исте године на Катедри за 
имунологију одбранио и магистарску 
тезу са темом из реуматологије и сте-
као академску титулу магистра меди-
цинских наука. 

запослио се у Институту за реума-
тологију у Београду 1991. године где 
је наставио да ради и као асистент на 
Катедри интерне медицине (за област 
реуматологије), Медицинског факул-
тета Универзитета у Београду од 1998. 
до 2002. године.

један је од аутора монографи-
је „антинуклеусна антитела“ (издата 
1995. године), Медицинског лекси-
кона (издатог 1999) као и уџбеника 
реуматологија (издатог 2000. године). 
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објављивао је и презентовао стручне 
радове на домаћим и међународним 
конференцијама и конгресима.

током више година био је помоћник 
главног и одговорног уредника часопи-
са „Acta Rheumatologica Belgradensia“ а 
такође је био и члан уређивачког од-
бора, одговоран за област реуматоло-
гије, часописа ИнМед. 

од 2002. професионално се бави 
клиничким истраживањима, тренут-
но је на позицији потпредседника за 
медицинска и регулаторна питања у 
међународној компанији Pharm-Olam 
International.

Mр сц. мед. 
др Славица 
Продановић

рођена  је 1964. године у Фочи. 
основну и средњу школу завршила 
је у  Београду. Медицински факултет 
Универзитета у Београду уписала је 
школске 1983/84. године и  дипломи-
рала 1989. године са просечном оце-
ном 9,89. за постигнути успех током 
студија добијала је похвалнице Меди-
цинског факултета у више наврата и 
добила стипендију републичке фон-
дације за развој научног и уметнич-
ког подмлатка као студент а касније 
и као последипломац (у току 1987-
1991. године). обављала је дужност 
демонстратора на катедри Патолошка 
анатомија у току 1986-1989. годи-
не. општи лекарски стаж обавила је 
на Медицинском факултету а струч-
ни испит положила у Београду 1990. 

године. од јула месеца 1991. године, 
стално је запослена у Институту за 
реуматологију у Београду.

специјализацију из интерне меди-
цине започела је 1991/92. године а 
специјалистички испит положила фе-
бруара 1996. године. Последиплом-
ске студије завршила је на катедри 
Медицинског факултета у Београду а 
магистарску тезу под називом "Плућне 
промене у реуматоидном артритису"  
одбранила октобра 1996. супспеци-
јалистички рад из реуматологије под 
називом ”Backer-ова цита у реумато-
идном артритису - ултразвучна студи-
ја” одбранила је јануара 2005. године.

Посебно поље њеног интересо-
вања је мускулоскелетни ултразвук. 
током 2002, 2007, 2008, 2009. и 2011. 
године учествовала је на EULAR-овим 
курсевима из мусклулоскелетног ултра-
звука, (базични и четири напредна). 
Добитник је EULAR вишемесечне сти-
пендије за младе реуматологе у сврху 
студијског боравка у Универзитетској 
клиници у Jessiju-Ancona, Италија, на 
обуци из мускулоскелетног ултразвука 
у реуматологије (у току 2005. године).

од почетка рада у Институту за 
реуматологију активно  је укључена у 
научно-истраживачки рад, аутор или 
коаутор у 58 радова (у 30 као први 
носилац). аутор је два поглавља у 
књизи “реуматологија” издатој 2000. 
тренутно обавља функцију шефа ул-
тразвучног кабинета.
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Дoц. др 
Горан 
Радуновић

горан радуновић је рођен у Бео-
граду 1964. године, где је завршио 
основну и средњу школу. на Меди-
цинском факултету Универзитета у 
Београду дипломирао је 1991. године 
са просечном оценом 9,28. од новем-
бра 1993. запослен је у Институту за 
реуматологију у Београду, где од 2004. 
године обавља функцију помоћника 
директора за медицинске послове.

специјализацију из интерне меди-
цине на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду завршио је 1997. 
године, положивши специјалистички 
испит са одличном оценом. После 
завршене специјализације интерне 
медицине био је укључен у обуку из 
ултразвучне дијагностике болести си-
стема за кретање (зглобова и меких 
ткива) делом у организацији европске 
лиге за борбу против реуматизма и 
након тога је пренео овај дијагностич-
ки метод у клиничку праксу Института 
за реуматологију.

Последипломске студије завршио 
је на катедри имунологије Медицин-
ског факултета у Београду, а магистар-
ску тезу под називом “значај мерења 
концентрација изотипова реумато-
идних фактора за процену еволутив-
ности реуматоидног артритиса” од-
бранио је октобра 1998. године на 
истом факултету. априла 2012. године 
одбранио је докторску дисертацију 
“Ултразвучни преглед периферних 

синовијских зглобова у процени ак-
тивности реуматоидног артритиса” на 
Медицинском факултету Универзите-
та у Београду.

горан радуновић је завршио низ 
интернационалних стручних курсева 
у организацији европских асоција-
ција и учествовао је у организацији 
више од 10 међународних курсева из 
мускулоскелетног ултразвука у орга-
низацији или под патронажом европ-
ске лиге за борбу против реуматизма 
(EULAR). 

од почетка свог рада у Институту 
за реуматологију у Београду укљу-
чен је у рад на научним и стручним 
пројектима и истраживањима, као и 
у друге активности везане за струч-
ни, организациони, научни и обра-
зовни рад ове установе. Био је један 
од учесника више научних пројеката 
републичког министарства за науку, 
технологије и развој рс од 1998. до 
2014. године

од 1999. године горан радуновић 
обавља послове помоћника главног и 
одговорног уредника часописа “Acta 
rheumatologica Belgradensia”, научног 
часописа из области реуматологије.

У току првих година свог рада у Ин-
ституту за реуматологију у Београду 
помагао је у додипломској и последи-
пломској настави из области интерне 
медицине и реуматологије. У септем-
бру 1999. године изабран је за аси-
стента, а новембра 2012. за доцента 
на катедри интерне медицине Меди-
цинског факултета Универзитета у Бео-
граду, н. б. Институт за реуматологију.

горан радуновић је веома актив-
но учествовао у раду реуматолошке 
секције српског лекарског друштва и 
више пута излагао резултате својих ис-
траживања на састанцима ове секције. 
за допринос у њеном раду добио је 
захвалницу 1998. година, а такође и 
захвалницу за одржано предавање на 
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научном скупу Медицинске академије 
слД 2000. године. током 2001. године 
изабран је за секретара реуматоло-
шке секције слД и на овој дужности 
остао је до 2003. године. од септембра 
2002. обављао је функцију генерал-
ног секретара Удружења реуматолога 
србије и Црне горе, потом Удруже-
ња реуматолога србије до септембра 
2011. године. У периоду од 2004. до 
2011. сваке године био је генерални 
секретар организационог одбора и 
учествовао у раду научног одбора го-
дишњег конгреса реуматолога србије 
са међународним учешћем.

одлуком директора агенције за 
лекове и медицинска средства срби-
је (алИМс) именован је за експерта 
из области мишићно-костног система 
априла 2005. године. одлуком дирек-
тора републичког фонда здравстве-
ног осигурања (рФзо) именован је 
за члана републичке стручне потко-
мисије из области мишићно-костног 
система атЦ класификације током 
2012. године, а од 2014. године оба-
вља функцију председника наведене 
комисије.

од 2009. до 2011. године био је 
члан Управног одбора Удружења 
професионалаца у области клинич-
ких испитивања србије. Почев од 
1997. године до данас учествовао је 
у више од 30 рандомизованих мулти-
центричних контролисаних клинич-
ких испитивања лекова у Институту за 
реуматологију и био главни истражи-
вач у 10 клиничких испитивања (фазе 
1, 2 , 3 и 4).  

аутор и коаутор је више од 180 
стручних радова објављених у био-
медицинској литератури. од страних 
језика говори енглески.

Прим. др 
Марија 
Терек

рођена је у зрењанину.1952. годи-
не. основну школу и гимназију  завр-
шила у родном граду, а Медицински 
факултет  на Универзитету у Београду, 
као и специјализацију физикалне ме-
дицине и рехабилитације и супспеци-
јализацију из реуматологије.

лекарски стаж је обавила у Дому 
здравља у зрењанину, потом се за-
послила у специјалној болници за 
параплегије и хемиплегије “русанда” у 
Меленцима. од 1995. је радила на Ин-
ституту за реуматологију у Београду, 
до пензионисања 2014.

У сБ “русанда” осам година је била 
шеф одељења, а на Институту за ре-
уматологију више година в.д. шефа 
службе физикалне медицине и реха-
билитације, шеф амбулантне службе 
физикалне терапије, а потом шеф слу-
жбе физикалне медицине и рехабили-
тације Института за реуматологију.

објавила је више од 60 стручних 
радова у стручним часописима и књи-
гама абстраката, те стекла звање при-
маријуса. Учествовала је у настави за 
лекаре на специјализацији физикалне 
медицине и рехабилитације, опште 
медицине и  настави за лекаре на суп-
специјализацији.

Члан слД, Удружења физијатара и 
реуматолога србије.
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Kл. аcиcт. др 
сц. мед. др 
Вера Милић 

Медицински факултет Универзитета у 
Београду је уписала 1987/88. године, ди-
пломирала 1993. године. општи лекар-
ски стаж обавила у Клиничком центру у 
Београду, стручни испит положила 1994. 
године. у Београду. од  марта 1996. го-
дине је у сталном радном односу у Ин-
ституту за реуматологију у Београду.

специјализацију из интерне ме-
дицине на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду уписала је 
1995. године, специјалистички испит 
положила 1999. године. године 2005. 
одбранила је супспецијалистички рад 
под називом „нефролитијаза код бо-
лесника са уричним артритисом”.   

Последипломске студије је заврши-
ла на Катедри реуматологије Медицин-
ског факултета у Београду, а магистарску 
тезу под називом “значај реуматоидног 
фактора код болесника са реумато-
идним артритисом” одбранила 1998. 
године. Докторску тезу под називом 
“Процена дијагностичке тачности ул-
трасонографије пљувачних жлезда код 
болесника са примарним сјогреновим 
синдромом“ одбранила 2010. године 
на Медицинском факултету Универ-
зитета у Београду, након чега је ултра-
звучна дијагностика пљувачних жлезда 
укључена у стандардну обраду боле-
сника са сумњом на системске болести. 
године 2012. је изабрана за клиничког 
асистента на Катедри интерне медици-

не Медицинског факултета Универзите-
та у Београду. Члан је тима US-PSS при 
европском удружењу реуматолога за 
валидацију ултразвука пљувачних жле-
зда у дијагностици сјегреновог син-
дрома – међународни пројекат. 

аутор је 53 стручна рада, укључујући 
радове са SCI/CC листе, који имају ви-
сок индекс цитираности у међународ-
ној литератури. године 2011. објавила 
је монографију “сјегренов синдром 
- етиопатогенетски и клинички аспек-
ти”, која је одлуком Већа за специјали-
стичку наставу Медицинског факултета 
прихваћена као публикација намење-
на последипломском усавршавању ле-
кара. Више пута је награђивана на го-
дишњем конгресу реуматолога србије 
за најбољи рад. активно учествује на 
европским конгресима реуматолога од 
2005. године.   

од 2012. год. обавља дужност на-
челника болничког III одељења. Пред-
седник је етичког одбора Института за 
реуматологију.       

Mр сц. мед. 
др Снежана 
Новковић

рођена 1967. год. у Књажевцу. Ме-
дицински факултет Универзитета у 
Београду уписала је школске 1985/86. 
год., а дипломирала јe 1992. године, са 
просечном оценом 8,32 специјали-
стички  испит из физикалне медицине 
и рехабилитације положила је 1992, са 
одличним успехом. Школске 1993/94. 
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године. започела је постдипломске 
студије из области физикалне медици-
не и рехабилитације, које су окончане 
2003. одбраном магистарског рада под 
називом „Испитивање аналгетског и 
антиинфламаторног дејства ласерског 
зрачења ниске снаге на зглобове шака 
код болесника са реуматоидним ар-
тритисом“.  звање супспецијалисте из 
области реуматологије стекла је 2009.
године, одбраном супспецијалистич-
ког рада под називом „Процена спе-
цифичног и општег упитника за ква-
литет живота код жена са смањеном 
коштаном масом и преломима“.

од 1997. године стално је запо-
слена у Институту за реуматологију у 
Београду, где ради као лекар специја-
листа физијатар-реуматолог. од 2010. 
до 2014. године, у Институту за реу-
матологију обављала је дужност шефа 
кабинета за остеодензитометрију, а од 
јула 2014. налази се на функцији шефа  
одељења за физикалну медицину и 
рехабилитацију.

аутор је и коаутор више од 50 ори-
гиналних радова, пре свега из области 
остеопорозе, дегенеративног и запа-
љенског реуматизма. У Институту за 
реуматологију учествовала је у многим 
научним пројектима, редовни  је уче-
сник домаћих и страних конгреса из 
области реуматологије, остеопорозе и 
физикалне медицине и рехабилитаци-
је, као предавач или слушалац. Члан 
је лекарске коморе, српског лекар-
ског друштва, удружења реуматолога и 
удружења физијатара србије. 

Дoц. др 
Мирјана 
Шефик 
Букилица

рођена  1964. године у Београ-
ду. Медицински факултет у Београду 
уписала је школске 1982/83. године 
и дипломирала у року у фебруару 
1988. са просечном оценом 9,39.

Магистарске студије из имуно-
логије на Медицинском факултету у 
Београду уписала је школске 1988/89. 
године, магистарски рад под називом 
“Утицај стреса на развој експеримен-
талног алергијског енцефаломијели-
тиса” радила је у Центру за имуно-
лошка истраживања “Др Бранислав 
јанковић” у оквиру пројекта Мини-
старства за науку републике србије 
под називом “стрес и имуни одговор”, 
и одбранила га јуна 1992. године. 

од јула 1990. до маја 1999. годи-
не била је запослена у Институту за 
алергологију и имунологију Клинич-
ког центра србије. специјализаци-
ју из интерне медицине уписала је 
школске 1990/91. године и положи-
ла специјалистички испит јуна 1995. 
са одличном оценом. од децембра 
1998. до новембра 1999. године била 
је на стручном усавршавању у Кар-
дифу, у лабораторији за молекуларну 
биологију где је учествовала у про-
јекту под називом: “Улога цитокина 
у развоју хроничне нефропатије ре-
налног алографта”.

од новембра 1999. до фебруара 
2000. била је запослена у КБЦ “Бе-
жанијска коса” на одељењу алерго-
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логије и клиничке имунологије. од 
фебруара 2000, запослена је на Ин-
ституту за реуматологију а од јануара 
2001. на месту шефа одељења за ла-
бораторијску дијагностику. Доктор-
ску дисертацију под називом “значај 
присуства антинуклеусних антитела 
у кератиноцитима болесника са си-
стемским болестима везивног ткива” 
одбранила је  децембра 2004. на Ме-
дицинском факултету у Београду. од 
маја 2004. године. запослена је на 
Медицинском факултету у Београду, 
звање доцента на предмету интерна 
медицина стекла је 2011. године.  од 
2014. године је и помоћник директо-
ра за научноистраживачку делатност. 
У периоду 2000-2004. године била је 
генерални секретар Удружења алер-
голога и клиничких имунолога ср-
бије и Црне горе. Члан је Друштва 
имунолога, секције за алергологију 
и имунологију, секције и Удружења 
реуматолога и европске академије за 
алергологију и имунологију. од срп-
ског лекарског друштва 1998. године 
добила је захвалницу у знак призна-
ња за успешну сарадњу. До сада је 
објавила више од 100 радова од ко-
јих 29 у карентираним часописима. 
Ментор је више дипломских радова 
и радова академске и уже специја-
лизације. Учесник је у два пројекта 
Министарства за науку и технологију.

Дала је значајан допринос у уво-
ђењу савремених дијагностичких и 
терапијских протокола за системске 
аутоимуне болести као и јачању ин-
тердисциплинарног приступа у дија-
гностици и лечењу болесника. Посе-
бан значај имају пионирски радови 
на дијагностици антифосфолипидног 
синдрома, раној дијагностици ре-
уматоидног артритиса и имуноге-
ности биолошких лекова. У оквиру 
лабораторије развила је одељење 
за експерименталну реуматологију. 

Учествовала је у организацији и као 
предавач на бројним конгресима 
Удружења алерголога и имунолога и 
Удружења реуматолога србије као и 
програмима континуиране медицин-
ске едукације Медицинског факултета 
у Београду и Института за реумато-
логију. говори енглески и немачки 
језик. Удата је и има ћерку.

Kл. аcиcт. 
др сц. мед. 
др Предраг 
Остојић

Предраг (стојана) остојић рођен је 
1974. године у лангену, ср немачка. 

Медицински факултет Универзитета 
у Београду уписао је 1992. године. то-
ком студија био је стипендиста Мини-
старства просвете републике србије и 
Фонда за развој научног и уметничког 
подмлатка. Као студент показао је вели-
ко интересовање за научноистраживач-
ки рад. написао је три студентска рада 
као први аутор из области физиологије 
и реуматологије, које је излагао на кон-
гресима студената медицине и стомато-
логије југославије у периоду 1996-1998. 
године. Био је коаутор у три студентска 
рада из области епидемиологије и ор-
топедије. Пет година (1994-1998) актив-
но је учествовао у извођењу практич-
не наставе на Катедри за физиологију 
Медицинског факултета у Београду као 
студент демонстратор. Дипломирао је 
јануара 1999. године са просечном оце-
ном 9,77. Последипломске магистарске 
студије из области реуматологије упи-
сао је 1999. године, а магистарску тезу 
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под називом “оцена тежине болести 
и функцијске способности болесника 
са системском склерозом” одбранио је 
октобра 2003. године на Медицинском 
факултету у Београду. 

специјалистички испит из интерне 
медицине положио је  јула 2004. године 
са одличном оценом. 

Усмени испит уже специјализације 
из области реуматологије положио је 
децембра 2007. године са одличном 
оценом, а рад из уже специјализације 
успешно одбранио јула 2008. године. 

захваљујући стипендији европског 
удружења реуматолога (EULAR),  три 
месеца током 2004. године боравио је у 
Клиници за реуматологију Универзитета 
у Фиренци, Италија, где је учествовао у 
изради пројекта испитивања вредности 
индукованог спутума у откривању алве-
олитиса код болесника са системском 
склерозом. Као стипендиста европског 
удружења пулмолога (ерс) током 2005. 
године боравио је у општој болници у 
саутхемптону, Велика Британија, где се 
усавршавао у извођењу технике инду-
кованог спутума.

Докторску дисертацију под називом 
”неинвазивна дијагностика раног алве-
олитиса код болесника са системском 
склерозом методом индукованог спу-
тума” одбранио је јуна 2009. године на 
Медицинском факултету у Београду. 

завршио је курс добре клиничке 
праксе (GCP)  2007. у Београду и на-
кон тога учествовао у више клиничких 
истраживања лекова, као истраживач 
или координатор код болесника са ре-
уматоидним артритисом, псоријазним 
артритисом и системским еритемским 
лупусом.

Школске 2010/2011. године уписао 
је дипломске академске мастер студије 
из менаџмента у систему здравствене 
заштите на Медицинском факултету у 
Београду, које је завршио с просечном 
оценом 9,45  и одбраном дипломског 

рада „стрес на радном месту и радна 
способност запослених у Институту за 
реуматологију“, марта 2013. године и 
стекао академско звање менаџера у си-
стему здравствене заштите. 

асист. др сц. мед. Предраг остојић 
запослен је у Институту за реуматоло-
гију у Београду од априла 2000. годи-
не. тренутно ради на месту начелника 
V болничког одељења и председник 
је Комисије за унапређење квалите-
та рада и безбедности болесника. од 
2014. је помоћник директора за плани-
рање, организацију, евалуацију и меди-
цинску информатику.

од школске 2010/2011. године оба-
вља дужност клиничког асистента на 
Катедри за интерну медицину (ужа 
област – реуматологија). У том периоду 
је био ментор у писању једног студент-
ског рада, ментор је једног студенског 
дипломског рада под називом „оште-
ћење бубрега код болесника са систем-
ском склерозом“ (у изради), и једном 
био члан комисије за одбрану студент-
ског дипломског рада. Био је ментор ве-
ћем броју специјализаната из интерне 
медицине, област реуматологија, и иза-
бран је за ментора у изради једног рада 
из уже специјализације (област реума-
тологија).

Координатор је пројекта Института 
за реуматологију и Министарства здра-
вља републике србије под називом 
“Успостављање здравствене мреже за 
рано откривање и лечење болесника 
са хроничним артритисом” (2012-2014. 
године).  

од 2011. године је секретар Удру-
жења реуматолога србије (Урес), члан 
је српског лекарског друштва, редовно 
и активно учествује у раду реуматоло-
шке секције. Члан је европског удру-
жења реуматолога (EULAR) и европске 
групе за истраживање системске скле-
розе (EULAR). Помоћник је главног и 
одговорног уредника часописа “Acta 
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rheumatologica Belgradensia”, званичног 
стручног часописа Института за реума-
тологију у Београду. аутор је или коау-
тор 83 стручна рада из области реума-
тологије, који су објављени на домаћим 
и међународним стручним састанци-
ма, као и у домаћим и међународним 
стручним часописима.

течно говори енглески и немачки је-
зик, ожењен је и отац двоје деце. 

Др 
Оливера 
Станковић

оливера станковић рођена је 
1965. године у Београду. Медицин-
ски факултет Универзитета у Бео-
граду завршила је 1989. Као лекар 
кућне терапије у зЦ студеница, Кра-
љево, радила до 1994. године када 
почиње специјализацију интерне 
медицине и завршава је почетком 
1999. наредне две године ради у зЦ 
Краљево - Интерно одељење.

супспецијализацију из области 
реуматологије уписала је 2000/2001 
у Институту за реуматологију, а  
2002. год. завршава супспецијали-
стички испит. запослена је у Инсти-
туту за реуматологију од 2001. као 
лекар интерне медицине. радила је 
на месту интернисте болничког II, 
IVб и VI одељења.

од септембра 2014. године је на 
месту вршиоца дужности начелника 
VI болничког одељења.

Прим др 
сци. мед. 
Гордана 
Сушић, 
научни 
сарадник, 
педијатар-
реуматолог 

рођена 1956. године у Крушевцу. 
основну и средњу школу завршила је 
у Вршцу. Медицински факултет у Бео-
граду уписала шк. 1975/76. године, и 
дипломирала јула 1981. са просечном 
оценом 9.23. током студија била је сти-
пендиста Универзитета у Београду. на 
Катедри за патолошку анатомију била је 
демонстратор током 3 школске године. 
У току студија учествовала на Конгресу 
студената медицине и стоматологије 
1980.године и била награђена од стра-
не научног већа Медицинског факулте-
та за рад из области малигних тумора 
орл регије.

обавезан лекарски стаж обавила у 
зЦ Вршац, где је радила као лекар оп-
ште медицине 1981-1987. год. специја-
листички испит из педијатрије положи-
ла 1991.године са одличним успехом на 
Универзитетској дечјој клиници у Бео-
граду. 

од априла 1994. год. ради у Инситуту 
за реуматологију као педијатар. рад из 
области уже специјализације реумато-
логије "густина коштане масе у јувенил-
ном хроничном артритису" одбранила 
јан.1998. и стекла звање реуматолога и 
тако постала званично први дечји ре-
уматолог у србији. звање примаријус 
стекла окт. 1998.

Магистарску тезу  под називом "Ути-
цај активности болести и функцијског 
стања на минералну густину кости код 
деце са јувенилним идиопатским артри-
тисом"  одбранила је јула 2006. и стекла 
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академско звање - магистар медицин-
ских наука - област реуматологија.

Докторску дисертацију под називом  
"Процена функцијког стања и квалите-
та живота деце оболеле од јувенилног 
идиопатског артритиса" одбранила је 
марта 2011. године и стекла научно зва-
ње - доктор медицинских наука-област 
реуматологија.

звање научног сарадника стекла 
2012. године.

Укључена је у теоријску и практичну 
наставу уже специјализације из реума-
тологије на Медицинском факултету од 
1998-2001. и од 2008. год. и даље.

организатор је и предавач на ре-
публичком саветовању о дечјим реу-
матским болестима од 1995. које има 
континуитет од 1974. год. са циљем да 
промовише знања и вештине из обла-
сти дечје реуматологије.

од 1998. члан је члан је европског 
удружења педијатријских реуматолога 
и национални координатор организа-
ције за планирање и спровођење кли-
ничких студија у педијатријској реума-
тологији - PRINTO. Учествовала у улози 
истраживача у више интернационалних 
пројеката из области реуматских боле-
сти деце: 1. транскултурална адаптаци-
ја и валидација упитника за процену 
функцијског стања и општег здравстве-
ног стања деце оболеле од хроничних 
артритиса те носи ауторско право срп-
ске верзије ових упитника. 2. - Проце-
на степена активности и оштећења у 
јувенилном системском еритемском лу-
пусу и јувенилном  дерматомиозитису; 
3.- јувенилни склеродермни синдроми 
- дефинисање критеријума за диганозу 
и класификација; 4. Web site о дечјим 
реуматским болестима на српском јези-
ку; 5. PHARMACHILD- формирање базе 
података о пацијентима на биолошкој 
терапији и нежељеним ефектима

Као стипендиста EULAR-а 1998. годи-
не била је на студијском боравку на кли-

ници Ospedale Meyer у Фиренци, затим 
2005. године у болници Necker у Пари-
зу, 2013. на клиници „Gianinna Gaslini“ у 
Ђенови, а 2014. на клиници „Ospedale 
pediatrico bambini Gesu“ у риму.

Учесник је свих конгреса реуматоло-
га и педијатара србије и позвани пре-
давач на више домаћих симпозијума. 

Има десетогодишње искуство из 
области примене мускулоскелетног ул-
тразвука у дијагностици дечјих реумат-
ских болести. Позвани је предавач и 
демонстратор на EULAR-вим курсевима  
из мускулоскелетног ултразвука.

До сада је објавила преко 150 ра-
дова у домаћим и страним часописи-
ма и тематским зборницима као први 
аутор или коаутор. аутор је једног од 
поглавља у уџбенику - реуматологи-
ја.  рецензент у часописима Journal of 
Rheumatology, БиоМедЦентрал, српски 
архив за целокупно лекарство.

Консултант на Универзитетској дечјој 
клиници, Београд, специјалној болни-
ци „Бања Ковиљача“, Клинике за деч-
је интерне болести, Клиничког центра 
Подгорица, Црна гора.

аутор је брошуре „јувенилни иди-
опатски артритис-шта је то?“ намењен 
родитељима и деци оболелој од јуве-
нилног идиопатског артритиса.

Учествовала у формирању  и била 
члан Управног одбора Удружења роди-
теља и деце са реуматским болестима 
од 2006. до 2014. 

на предлог министра здравља 2015. 
године изабрана у чланство републичке 
стручне комисије за област здравствене 
заштите деце- поткомисија за област 
педијатрије. тренутно је шеф одсека за 
дечију реуматологију.
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Mр ph 
Катарина 
Гошић

рођена је 1974. године у лозници. 
основну и средњу школу завршила 
је у Крупњу. на Фармацеутском фа-
култету у Београду дипломирала је 
јануара 2002. године и стекла  зва-
ње дипломирани фармацеут-меди-
цински биохемичар.

од марта до новембра 2002. го-
дине радила је на студентској по-
ликлиници а од децембра. 2002. 
године запослена је на Институту 
за реуматологију као дипломирани 
фармацеут-медицински биохеми-
чар у лабораторији Института. од 
2007. године налази се на позицији 
шефа болничке апотеке Института. 
активно учествује у обезбеђивању 
и правилној примени терапије за 
лечење како лежећих тако и амбу-
лантних пацијената Института.

Члан је Друштва медицинских 
биохемичара србије и председник  
огранка Коморе биохемичара ср-
бије за Београд. Учествује у низу 
стручних и научних пројеката у до-
мену реуматологије, присутна је на 
стручним састанцима из медицин-
ске биохемије, фармације и реума-
тологије.

Прим. 
др Срђан 
Шерић

рођен је 1956. у Котору, Црна гора. 
основну школу и гимназију завршио 
је у Београду. Дипломирао је архе-
ологију на Филозофском факултету 
Универзитета у Београду 1981. године  
а 1990. дипломирао на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду. 
специјализацију из радиологије на 
Медицинском факултету у Београду 
завршио 2002. а титулу примаријуса 
стекао је 2010. године. 

радио је у градском заводу за ге-
ронтологију, кућно лечење и негу у 
Београду, у Војсци југославије и ср-
бије, а од 2003. године ради  као ра-
диолог у Институту за реуматологију 
у Београду. Постављен је за шефа 
одељења за дијагностичку радио-
логију Института за реуматологију у 
Београду 2012. године и ту дужност 
обавља и данас. 

Бави се имиџинг дијагностиком 
(дигитална радиографија, ултразвук 
и магнетна резонанција) углавном 
мускулоскелетног  система.  обја-
вио је више од 100 стручних радо-
ва у домаћим и међународним ча-
сописима. сарадник је Катедре за 
радиологију Медицинског факултета 
Универзитета у Београду из области 
реуматских обољења мускулоске-
летног система.

Живи у Београду, ожењен је, има 
двоје деце и четворо унучади.
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Прим. др 
Катарина 
Симић 
Пашалић

Катарина симић Пашалић, тре-
нутно на позицији клиничког лека-
ра реуматолога и шефа одсека за 
остеодензитометрију Института за 
реуматологију, дипломирала је 1990, 
стекла звање доктора медицине  на 
Медицинском факултету Универзи-
тета у Београду, а 1997. је заврши-
ла специјализацију из интерне ме-
дицине, на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду. 

током 2000. завршила је и ужу 
специјализацију из реуматологи-
је на Медицинском факултету а од 
2009. похађа академске докторске 
студије клиничке медицине на Ме-
дицинском факултету Универзи-
тета у нишу. радила је 1990-1997. 
као клинички лекар специјализант 
у КБЦ звездара, Београд, те потом 
током 1998-2006. као специјалиста 
интерне медицине - реуматолог, у 
заводу за здравствену заштиту рад-
ника ЖтП-а србије, у Београду, а од 
2006. до сада, ради као специјали-
ста интерне медицине-реуматолог 
у Институту за реуматологију, Бео-
град. 

јула 2012. на основу предлога 
реуматолошке секције слД, Мини-
старство здравља србије јој доде-
љује звање примаријус. аутор је 
десетина научних радова из обла-
сти клиничке реуматологије који су 

објављени у високо позиционира-
ним страним и домаћим часописи-
ма. 

од 1992. до  сада је члан срп-
ског лекарског друштва, а од 2002. 
је члан  Удружења реуматолога ср-
бије – Урес, те од 2007. и National 
Osteoporosis Society, United Kingdom 
i IOF - International Osteoporosis 
Foundation. 

Усавршавала се у различитим 
областима реуматологије: током 
2009. еУстар - EULAR Educational 
Course in Systemic sclerosis, Па-
риз, Француска, током 2011. World 
Scleroderma Foundation Summer 
school, Фиренца, Италија, те такође 
током 2011. EULAR musculoskeletal 
ultrasound course – basic, напуљ, 
Италија и на International Society for 
Clinical Densitometry course, нови 
сад, србија, током 2015. године.

Др 
Слађана М. 
Живојиновић

рођена је у смедереву 1970. годи-
не. на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Београду дипломирала 
1998, са просечном оценом 8,8. спе-
цијалистички стаж из интерне меди-
цине обавила у КБЦ звездара 2000   - 
2005. а завршила специјализацију из 
интерне медицине са одличном оце-
ном, 2005. године. стално је запосле-
на у Институту за реуматологију од 
2006. године. на месту шефа Дневне 
болнице је од 2011. Положила испит 
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уже специјализације из реуматологи-
је 2010. године са одличном оценом. 
академску специјализацију на Ме-
дицинском факултету Универзитета у 
Београду завршила 2012. завршила 
ехокардиографски курс 2004. на ВМа. 
Базични и интермедијарни курс из 
ултразвука зглобова и меких ткива за-
вршила 2012. и 2013. Учествовала на 
„Clinical observation“ програму у Ка-
ролинској клиници у стокхолму 2011. 
године.

тренутно ради  на пројектима:
– оптимизација лечења биоло-

шким   антитнФ лековима, према ни-
воима лека и присуству антитела на 
тнФ инхибиторе у серуму;

– праћење ефикасности и безбед-
ности примене биолошких лекова 
(Etanercept, Adalimumab, Rituksimab, 
Infliksimab, Tocilizumab, Golimumab) 
код оболелих од запаљенских реу-
матских болести. активно учествује 
на конгресима реуматолога у србији 
и у европи.

Дипл. 
правник 
Весна Пајић 
Миндеровић

рођена је 1960. године у Мостару. У 
Београду завршила  основну школу  и 
гимназију. Дипломирала на Правном 
факултету Универзитета  у Београду. У 
периоду 1991-2004. године била запо-
слена у предузећу „MG Technics”.

У Институту за реуматологију  за-
послена од фебруара 2004. године као 
референт за правне и информативне 

послове,  од 2009. године као шеф оде-
љења за правне послове, а од 2014.  
као помоћник директора за немеди-
цинске послове.

Дипл. ек. 
Љиљана 
Јаћимовић,  
девојачко 
Ранковић

рођена је 1955. године у Железни-
ку, Београд. завршила гимназију “свети 
сава”. економски факултет у Београду 
уписала 1974. године, дипломирала 
1979. године. од новембра 1979. до 
априла 1987. године радила у предузе-
ћу „21. мај“ у одељењу за финансира-
ње инвестиционих пројеката. од 1987. 
до 2004. године запослена у предузећу 
„Иво лола рибар“- лола системи, као 
помоћник директора за банкарске по-
слове лола Интерне банке, а касније 
као помоћник директора за финансиј-
ске послове. од марта 2004. године за-
послена у Институту за реуматологију 
на пословима шефа одељења за фи-
нансијске послове. 

Дипл. инж. 
Драган 
Пановић

рођен је 1950. године у Брзану - оп-
штина Баточина.

основну и средњу машинско-тех-
ничку школу завршио у Бору, као нај-
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бољи ђак генерације.
Машински факултет у Београду упи-

сао је 1969. и дипломирао 1976. годи-
не. током студија  занимао се за све 
научне области и био свакодневни 
посетилац Библиотеке града Београда 
и Универзитетске библиотеке. Као сту-
дент, 1974. године током лета радио у 
стокхолму где му је мајка живела.

запослио  се у „Индустрији котрља-
јућих лежајева″, Београд,. 1977. године. 
као пројектант брусачке обраде и кон-
троле квалитета. ту је успешно освојио 
технологију израде дворедних кугличних 

лежаја за точкове аутомобила и постао 
специјалиста за ту врсту производње. 
службено је више пута ишао у немачку 
и оспособљавао се за нову технологију 
машина. Кад се појавила компјутерска 
техника успешно је завршио курсеве за 
Windows, Word i AutoCAD.

године 1999. добио је сертификат за 
систем квалитета ISO 9001. У Институту 
за реуматологију ради од 2003. године 
на радном месту руководиоца техничке 
службе и ту  је положио за сертификате 
Противпожарна заштита и Безбедност 
и здравље на раду.
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Ружић  
Милица

ружић  Милица,  рођена у сарајеву  
8. 7. 1928.  Дипломирала је  на Вишој 
медицинској школи  у Београду. ради-
ла у Институту за реуматологију  као 
главна сестра  Института у периоду од  
2. 4. 1965. до 30. 6. 1990. године.

Ралевић  
Биљана

ралевић  Биљана, рођена у Бео-
граду  8. 1. 1939. средњу медицинску 
школу завршила је 1958. у Београду. 
Дипломирала на Вишој медицинској 
школи  у Београду 1972. запослила се 
на  Институту  за реуматологију  1965.  
као главна сестра одељења. године   
1975. додељена  јој је плакета за рад 
и залагање. радила је у Институту  за 
реуматологију  као главна сестра  Ин-
ститута у периоду  од  1990. до 1993. 
године.

Жужић  
Златија

Жужић  златија, рођена  5. 2. 1950. у 
Београду. средњу медицинску школу за-
вршила у Београду 1969. Дипломирала  
на Вишој медицинској школи  у Београ-
ду 1977. запослила се на  Институту  за 
реуматологију  1. 7. 1970. и радила као 
главна  сестра  одељења.  Посао  главне 
сестре  Института  обављала  је  у пери-
оду  од  1. 1. 1994. до 31. 8. 2004. године.

Светлана 
Зековић

светлана зековић,  рођена у Београ-
ду  1957. средњу медицинску школу за-
вршила у Београду 1976. Дипломирала  
на Вишој медицинској школи  у Београ-
ду 1978.  запослила  се на  Институту  за 
реуматологију  1977.  од 1994. до 2004.  
радила као главна сестра болничког III 
одељења. Посао  главне сестре  Инсти-
тута  обавља од  1. 9. 2004. године.

ГЛАВНЕ СЕСТРЕ ИНСТИТУТА 1965-2015.
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Институт за реуматологију је на-
ставна база Медицинског факултета 
Универзитета у Београду званично од 
1980. године, иако је заправо образо-
вао кадрове за реуматологију од свог 
оснивања. едукација лекара, у почет-
ку завода за реуматизам, одвијала се 
кроз стручни рад у самој установи, 
кроз реуматолошку секцију слД, која 
је основана још давне 1949. године 
као и боравком у иностраним воде-
ћим реуматолошким институтцијама 
(теплоу, енглеска; Париз, Француска 
и др.). на почетку друге деценије по-
стојања (1975), завод је, у сарадњи 
са реуматолошким установама из 
осталих делова тадашње југославије, 
организовао школовање  прве гене-
рације лекара уже специјализације 
реуматологије (10 лекара). настава је 
одржавана у Игалу, а од 1978. године 
и у Београду. 

Медицински факултет Универзитета 
у Београду је схватао значај образова-
ња реуматолога, тако да је у сарадњи 
са реуматолошким институтом (како се 
једно време званично звао) одржан 
28. 12. 1979. године оснивачки саста-
нак Катедре за реуматологију. састан-
ком је руководио Иницијативни одбор  
у саставу проф. др јосип Конечни, 
председник, проф. др Живојин Цонић  
и прим. др јулијана николић, директор 
реуматолошког института. на састанку 
је учествовало око тридесет лекара, 
наставника Медицинског факултета у 

Београду, реуматолошког института 
и из ВМа, који су претходних година 
били активни учесници у настави уже 
специјализације из реуматологије. 
Први шеф катедре је био проф. др јо-
сип Конечни, који је дао непроцењив 
допринос организацији рада катедре у 
њеним првим годинама.

У то време у настави су учество-
вала 43 члана, делом наставници 
Медицинског факултета, посебно за 
општи део реуматологије, већи број 
врхунских стручњака реуматолошког 
института, са великим клиничким ис-
куством као и колеге из других уста-
нова. Исте године (1980) изабрани су 
први професори поникли у реумато-
лошком институту, проф. др јулијана 
николић, проф. др Душан Вукотић 
и проф. др Властимир Младеновић. 
Школске 1979/80. године уписано је 
25 лекара на ужу специјализацију ре-
уматологије која је у то време трајала 
2 године. настава интерне медицине, 
део који се односи на реуматологију, 
одржавана је већ у школској 1979/80. 
години, а вежбе су водили млађи ле-
кари од којих су неки касније кренули 
академским и научним путем. Први 
асистенти изабрани су 1983. године 
- др нада Пилиповић, др радмила 
Петровић, и 1984. др роксанда стоја-
новић.

У време тзв. блоковске наставе 
скоро сви студент интерне медицине 
прошли су кроз Институт за реумато-

Институт за реуматологију - 
наставна база Медицинског 
факултета Универзитета у 
Београду
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логију, и кроз теоретска, а нарочито 
практична предавања, упознавали се 
са многобројним реуматским обоље-
њима. ове, и све следеће генераци-
је студената су касније кроз свој рад 
користиле стечена знања и подигле 
на виши ниво посебно збрињавање 
реуматских болесника у примарној 
здравственој заштити. 

реорганизацијом практичне на-
ставе интерне медицине, на Меди-
цинском факултету, наши асистенти 
су укључени у рад према програму 
за интерну медицину и за вежбе ин-
терне пропедевтике. После паузе од 
неколико година, отворена су нова 
асистентска места, када су бирани нај-
бољи млади стручњаци из Института 
за реуматологију: 1990. др немања 
Дамјанов, 1992. др нада Вујасино-
вић-ступар, 1993. др Марија радак-
Перовић, 1996. др горан радуновић. 
Поново је наступила пауза и тек је  

2004. године опет добијен изабрани 
асистент, др Мирјана Шефик-Букили-
ца. од 2011. према одлуци одговара-
јућих органа Медицинског факултета, 
бирају се клинички асистенти на свим 
клиничким предметима, тако да је  
2011. за клиничког асистента изабран 
др Предраг остојић, 2012. др Вера 
Милић, 2014. др славица Павлов-
Долијановић, а у току је избор за још 
једног клиничког асистента. 

од 1980. године професори су 
били активни учесници многобројних 
активности на Медицинском факул-
тету, посебно као ментори магистар-
ских и докторских теза, радова уже 
специјализације и руководиоци науч-
них пројеката. редовни професори су 
завршавали своју каријеру (проф. др 
јулијана николић преминула 1985. го-
дине), и углавном остајали радно ак-
тивни и после пензионисања (проф. 
др Душан Вукотић 1989., проф. др 
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Властимир Младеновић 1993. године). 
Последње две деценије главни носи-
оци образовног и научног рада били 
су проф. др нада Пилиповић (доцент 
1991. редовни професор од 2001. у 
пензији од 2012), проф. др радми-
ла Петровић (доцент 1995., редовни 
профессор 2011. у пензији од 2012), 
проф. др роксанда стојановић (до-
цент 1996. редовни професор 2012. У 
пензији од 2013). сви ови професори 
су током свог вишедеценијског рада 
оставили трајан траг и дали велики 
допринос развоју реуматологије.

садашњи наставни кадар чине: 
проф. др немања Дамјанов (доц. 
1996. ред. професор 2012), проф. др 
нада Вујасиновић-ступар (доц. 1999. 
ванр. проф. 2012), проф. др Мари-
ја радак-Перовић (доц. 2001. ванр.
проф. 2013), доц. др Мирјана Шефик-
Букилица (доц. 2011) и доц. др горан 
радуновић (доц. 2013).

Катедру за реуматологију у којој 
су у почетку били и стручњаци дру-
гих установа, од деведесетих година, 
чине наставници Медицинског факул-
тета и са других катедри, уз сарадњу 
још неколико стручњака, првенствено 
из Института за реуматологију, висо-
ко специјализованих за поједине ди-
јагностичке и терапијске поступке у 
реуматологији (нпр. педијатријска ре-
уматологија, Уз дијагностика и друге 
методе визуализације).

Катедром су, после првог шефа 
катедре проф. Конечног, руководили 
наставници из Института за реума-
тологију (ј. николић, В. Младеновић, 
н. Пилиповић, р. Петровић, р. стоја-
новић, сада проф. др нада Вујасни-
новић-ступар). руководиоци катедре 
су активно учествовали у раду разли-
читих органа Медицинског факултета 
и представљали нашу катедру, према 
оценама руководстава факултета, на 
најбољи могући начин.

Поред рада у катедри интерне 
медицине и свакодневне теоријске 
наставе реуматологије и практичне 
наставе целокупне медицине и ин-
терне пропедевтике, и наставе на 
енглеском језику, Катедра за реума-
тологију је годинама организовала 
наставу за стицање звања магистра 
реуматологије, наставу уже специја-
лизације реуматологије, менторски 
рад за израду докторских теза. семи-
нарски радови студената, дипломски 
радови и стручни радови студената 
део су активности, посебно млађих 
чланова катедре.  од почетка орга-
низовања наставе уже специјали-
зације до сада је преко 150 лекара 
стекло звање уже специјалности ре-
уматологије, у почетку из различитих 
делова југославије, а последњих де-
ценија из целе србије. одбрањено 
је 40 магистарских и 37 докторских 
теза. 

Чланови катедре су учесници на-
ставе у другим катедрама Медицин-
ског факултета, раније за магистери-
јум, и за друге специјалности, за уже 
специјализације (имунологија, пул-
мологија, биохемија, дерматологија, 
офталмологија, општа медицина, фи-
зикална медицина и рехабилитација, 
ортопедија). Учествују у настави док-
торских студија у оквиру имунологије 
и епидемиологије, док је већ дуго у 
процедури усвајања програм доктор-
ских студија реуматологије.  

Чланови наставне базе Института 
за реуматологију, врсни су стручња-
ци, зналци медицинске вештине и 
носиоци клиничког рада у Институту 
за реуматологију. ранији и садашњи 
чланови као шефови (сада начелни-
ци) болничких одељења били су узор 
и покретачка снага за своје, посебно 
млађе колеге и успевали да споје кли-
нички, академски и научнички рад на 
понос свог института.
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СПИСАК ПОГЛАВЉА У 
УџБЕНИцИМА

Проф. др јулијана Николић

николић ј. Преглед реуматичних боле-
сника. У: Конечни ј. Клиничка реума-
тологија. Медицинска књига. Београд-
загреб, 1984. 34-48

николић ј. неспецифични знаци запа-
љења. У: Конечни ј. Клиничка реума-
тологија. Медицинска књига. Београд-
загреб, 1984. 55-61

николић ј. Методи и значај одрђивања 
антинуклеусних антитела. У: Конечни ј. 
Клиничка реуматологија. Медицинска 
књига. Београд-загреб, 1984. 70-76

николић ј. Методи и значај одређива-
ња активности система комплемента. 
У: Конечни ј. Клиничка реуматологија. 
Медицинска књига. Београд-загреб, 
1984. 76-81

Проф. др Душан вукотић

Вукотић Д. Преглед срца и крвних су-
дова. У: Конечни ј. Клиничка реумато-
логија. Медицинска књига. Београд-
загреб, 1984. 48-55

Вукотић Д. Диференцијална дијагноза 
реуматичне грознице. У: Конечни ј. 
Клиничка реуматологија. Медицинска 
књига. Београд-загреб, 1984. 382-386

Вукотић Д. Примарна и секундарна 
профилакса реуматичне грознице. У: 
Конечни ј. Клиничка реуматологија. 
Медицинска књига. Београд-загреб, 
1984. 391-399

Вукотић Д. Полимиозитис. У: Конечни ј. 
Клиничка реуматологија. Медицинска 
књига. Београд-загреб, 1984. 443-454

Проф.  др властимир младеновић

Младеновић В. серонегативни артри-
тиси. У: Конечни ј. Клиничка реумато-
логија. Медицинска књига. Београд-
загреб, 1984. 296-300.

Младеновић В. реитеров синдром. У: 
Конечни ј. Клиничка реуматологија. 
Медицинска књига. Београд-загреб, 
1984. 328-352

Младеновић В. Псоријазни артритис. 
У: Конечни ј. Клиничка реуматологија. 
Медицинска књига. Београд-загреб, 
1984. 352-368

Проф. др Нада Пилиповић

Пилиповић н. У: Болести система за 
кретање и везивног ткива. Интерна 
медицина. У: Манојловић Д. завод за 
уџбенике и наставна средства. 2000; 
1521-1522

Пилиповић н. јувенилни хронични 
артритис. Интерна медицина. У: Ма-
нојловић Д. завод за уџбенике и на-
ставна средства. 2000; 1535-1542

Пилиповић н. серонегативни артри-
тиси. Интерна медицина. У: Манојло-
вић Д. завод за уџбенике и наставна 
средства. 2000; 1542-1554

Пилиповић н. Инфекцијски артрити-
си. Интерна медицина. У: Манојло-
вић Д. завод за уџбенике и наставна 
средства. 2000; 1590-1597

Пилиповић н. Метаболичка обољења 
зглобова. Интерна медицина. У: Ма-
нојловић Д. завод за уџбенике и на-
ставна средства. 2000; 1597-1608

Пилиповић н. Ванзглобни реумати-
зам. Интерна медицина. У: Манојло-
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вић Д. завод за уџбенике и наставна 
средства. 2000; 1623-1630

Пилиповић н, Дамјанов н. Преглед 
система за кретање. Пропедевтика 
интерне медицине. У: Манојловић Д. 
завод за уџбенике и наставна сред-
ства, Београд, 2002; 211-238

Пилиповић н, Петровић р, Дамјанов 
н.  реуматска обољења у старих. У: 
Давидовић  М. геронтологија, Бео-
град: Медицински факултет у Београ-
ду, Последипломска катедра из ге-
ронтологије, 1998; 361-380

Пилиповић н. локомоторни систем 
у: Клиничка пропедевтика. Уредни-
ци: Михајло  стајић, радивоје грбић. 
савремена администрација ДД, Бео-
град, 1999; 239-252

Пилиповић н. Клинички преглед реу-
матских болесника. реуматологија. У: 
Пилиповић н. завод за уџбенике и на-
ставна средства Београд 2000; 131-144

Пилиповић н. Класификација реумат-
ских болести. реуматологија. У: Пили-
повић н. завод за уџбенике и настав-
на средства Београд 2000; 271-273

Пилиповић н. Метаболичка обољења 
зглобова. реуматологија. У: Пилипо-
вић н. завод за уџбенике и наставна 
средства Београд 2000; 503-525

Пилиповић н. серонегативне артро-
патије и Бехчет синдром. Клиничка 
имунологија. У: јасмина Љаљевић. 
еЦПД, Београд, 2002; 961-964

Пилиповић н. локомоторни систем. 
Клиничка пропедевтика. Уредници: 
Михајло  стајић, радивоје грбић. са-
времена администрација ДД, Бео-
град, 1999; 239-252

Пилиповић н. У: Момчило Бабић. 
Медицински лексикон, ИП обележја, 
Београд, 1999.

Пилиповић н. Плућне промене у реу-
матоидном артритису. У: секуловић с. 
Плућне болести, елит-Медика, Бео-
град, 2000; 447-450

Пилиповић н. реуматоидни артритис. 
савезни завод за заштиту  и унапре-
ђење здравља, Београд, 2000; Публи-
кација завода 19: 5-19

Пилиповић н. акутни артритиси. 
У:  Вучковић Д. Ургентна медицина. 
обележја, Београд, 2002; 435-442

Пилиповић н, јорга ј. остеопороза као 
масовна болест - настанак, превенција 
и лечење. У: јорга ј, гајић И. Исхрана у 
превенцији и лечењу хроничних ма-
совних незаразних обољења. Институт 
за заштиту здравља србије - Др Милан 
јовановић Батут, Београд, 2002; 117-129

Марић н, Поповић В, јашовић гасић 
М, Пилиповић н, van Os J. Estrogen in 
first episode schizophrenia in Halnbreich 
U, Gaszner P, Saletu B. Womens Mental 
Health A central European Collaborative 
Research Discourse. Budapest: The 
Section of Interdisciplinary Collaboration 
of the World Psychiatreic Association 
(WPA), 2006:47-52

Проф. др радмила Петровић

Петровић р. реуматоидни артритис. Ин-
терна медицина. У: Манојловић Д.  за-
вод за уџбенике и наставна средства. 
1998. 1522-1534

Петровић р. системске болести везив-
ног ткива. Интерна медицина. У: Маној-
ловић Д.  завод за уџбенике и наставна 
средства. 1998. 1554-1554
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Петровић р. системски еритемски лупус. 
Интерна медицина. У: Манојловић Д.  
завод за уџбенике и наставна средства. 
1998. 1554-1564

Петровић р. сјегренов синдром. Интер-
на медицина. У: Манојловић Д. завод 
за уџбенике и наставна средства. 1998. 
1580-1582

Петровић р. Васкулитис. Интерна меди-
цина. У: Манојловић Д.  завод за уџбени-
ке и наставна средства. 1998. 1582-1589

Петровић р. ређе реуматске болести. 
Интерна медицина. У: Манојловић Д.  
завод за уџбенике и наставна средства. 
1998. 1631-1634

Петровић р. Фармакотерапија реумат-
ских болести. реуматологија. У: нада 
Пилиповић. завод за уџбенике и на-
ставна средства Београд, 2000; 217-270

Петровић р. системски еритемски лу-
пус. реуматологија. У: нада Пилиповић. 
завод за уџбенике и наставна средства 
Београд, 2000; 383-408

Петровић р. антифосфолипидни син-
дром. реуматологија. У: нада Пили-
повић. завод за уџбенике и наставна 
средства Београд, 2000; 408-415

Петровић р. системски васкулитиси. ре-
уматологија. У: нада Пилиповић. завод 
за уџбенике и наставна средства Бео-
град, 2000; 439-465

Петровић р. Класификација и имунопато-
генеза системских васкулитиса. Клиничка 
имунологија. У: Љаљевић ј. 2002; 921-927

Петровић р. системски еритемски лупус. 
Клиничка имунологија. У: Љаљевић ј. 
еЦПД, Београд, 2002; 927-937

Петровић р. реуматоидни артритис. 
Клиничка имунологија. У: Љаљевић ј. 
еЦПД, Београд, 2002; 937-943

Петровић р. сјогрен синдром. Клиничка 
имунологија. У: Љаљевић ј. еЦПД, Бео-
град, 2002; 943-947

Пилиповић н, Петровић р, Дамјанов н. 
реуматске болести код старих. У: Дави-
довић М. геријатрија. Београд: Клуб нт, 
1998: 361-380

Петровић р. Плућне промене у систем-
ском еритемском лупусу. У: секулић с. 
Плућне болести. Београд: елит Медика, 
2000:450-454

Проф. др роксанда Стојановић

стојановић р. епидемиолошки приступ 
реуматским болестима. реуматологија. У: 
Пилиповић н. завод за уџбенике и на-
ставна средства Београд, 2000; 117-130

стојановић р. недовољно дефиниса-
не системске болести везивног ткива. 
реуматологија. У: Пилиповић н. завод 
за уџбенике и наставна средства Бео-
град, 2000; 466-471

стојановић р. сјегренов синдром. ре-
уматологија. У: Пилиповић н. завод 
за уџбенике и наставна средства Бео-
град, 2000. 475-487

стојановић р, Миленковић П. Пореме-
ћаји потпорних ткива и локомоторног 
система. У: Патолошка физиологи-
ја, Миленковић П. уредник,  Београд, 
Универзитет у Београду, 1999, 113-135

стојановић р. Плућне промене у си-
стемским васкулитисима. У: Плућне 
болести, секулић с, Уџбеник за по-
следипломску наставу, Медицински 
факултет у Београду, 2000, 458-462
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стојановић р, Миленковић П. Поре-
мећаји потпорних ткива и локомо-
торног система. у: Патолошка физи-
ологија, Миленковић П. уредник и 
сарадници (друго допуњено изда-
ње). Београд, Универзитет у Београ-
ду, 2003, 123-143

стојановић р. јувенилни идиопатски 
артритис у: Манојловић Д. Интерна 
медицина (треће допуњено издање). 
Београд: завод за уџбенике и настав-
на средства, 2003: 1609-1617

стојановић р. сјогренов синдром у: 
Манојловић Д. Интерна медицина 
(треће допуњено издање). Београд: 
завод за уџбенике и наставна сред-
ства, 2003, 1658-1661

стојановић р. јувенилни идиопатски 
артритис у: Манојловић Д. Интерна 
медицина (четврто  издање). Београд: 
завод за уџбенике, 2006

стојановић р. сјогренов синдром у: 
Манојловић Д. Интерна медицина 
(четврто издање). Београд: завод за 
уџбенике, 2006.

сушић г, стојановић р., Процена сте-
пена активности болести и оштеће-
ња у јувенилном системском ери-
темском лупусу. У: здравковић Д. 
Проблеми у педијатрији. 1002. завод 
за уџбенике и наставна средства. 
2002. 171-178

Будимир М, стојановић р. реуматске 
болести,  Књига за болеснике, за њи-
хове породице и за здраве особе, 
студио Мс, Београд 2000. 

Проф. др Немања Дамјанов

Дамјанов н. Полимиозитис/дерма-
томиозитис. Интерна медицина. У: 

Манојловић Д. завод за уџбенике и 
наставна средства. 2000; 1565-1571

Дамјанов н. системска склероза. Ин-
терна медицина. У: Манојловић Д. за-
вод за уџбенике и наставна средства. 
2000; 1571-1578

Дамјанов н. Мешовита болест везив-
ног ткива. Интерна медицина. У: Ма-
нојловић Д.  завод за уџбенике и на-
ставна средства. 2000; 1578-1580

Дамјанов н. Дегенеративне реуматске 
болести (Дегенеративна обољења 
периферних зглобова. Дегенеративна 
обољења кичменог стуба). Интерна 
медицина. У: Манојловић Д. завод за 
уџбенике и наставна средства. 2000; 
1609-1623

Дамјанов н. реуматски синдроми у 
обољењима других система и органа. 
Интерна медицина. У: Манојловић Д.  
завод за уџбенике и наставна средства. 
2000; 1635-1641

Дамјанов н. Полимиозитис, Дермато-
миозитис и друге запаљенске миопа-
тије. реуматологија. У: нада Пилиповић. 
завод за уџбенике и наставна средства 
Београд 2000; 415-428

Дамјанов н. системска склероза. реу-
матологија. У: нада Пилиповић. завод 
за уџбенике и наставна средства Бео-
град 2000; 428-439

Дамјанов н. Дегенеративна обољења 
периферних зглобова. реуматологија. У: 
нада Пилиповић. завод за уџбенике и 
наставна средства Београд 2000; 551-563

Дамјанов н. ретке реуматске болести. 
реуматологија. У: нада Пилиповић. за-
вод за уџбенике и наставна средства 
Београд 2000; 559-610
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Дамјанов н. системска склероза. Кли-
ничка имунологија. У: Љаљевић ј. 
еЦПД, Београд, 2002; 947-953

Дамјанов н. Полимиозитис/Дерматоми-
озитис. Клиничка имунологија. У: Ља-
љевић ј. еЦПД, Београд, 2002; 953-959

Дамјанов н. Мешовита болест везивног 
ткива. Клиничка имунологија. У: Љаље-
вић ј. еЦПД, Београд, 2002; 959-961

Пропедевтика интерне медицине. У: 
Манојловић Д. завод за уџбенике и 
наставна средства. 2002. Пилиповић 
н., Дамјанов н. Преглед система за 
кретање. Пропедевтика интерне ме-
дицине. У: Манојловић Д. завод за уџ-
бенике и наставна средства. Београд, 
2002; 211-238

Дамјанов н. У: Момчило Бабић. Меди-
цински лексикон, ИП обележја, Бео-
град, 1999.

Проф. др Нада вујасиновић-Ступар

Вујасиновић-ступар н. запаљенска 
реакција. реуматологија. У: Пилипо-
вић н. завод за уџбенике и наставна 
средства Београд 2000; 50-81

Вујасиновић-ступар н. реуматоидни 
артритис. реуматологија. У: Пилипо-
вић н. завод за уџбенике и наставна 
средства Београд 2000; 282-323

Вујасиновић-ступар н, Пилиповић н. 
гојазност и мускулоскелетни систем. 
У јорга ј, Мицић Д: гојазност превен-
ција и лечење, Београд Интерпринт, 
2006: 95-100

Вујасиновић-ступар н. руководилац 
радне групе за израду водича лум-
бални синдром. национални водич 
за лекаре у примарној здравственој 

заштити, 2004. Београд, Медицински 
факултет Универзитета; 1-28

Вујасиновић-ступар н. лечење ре-
ђих облика артритиса У: ристић М. и 
сар. реуматологија за праксу са фи-
зијатријом у реуматологији и неким 
граничним подручјима. народна и 
универзитетска библиотека ”Иво ан-
дрић“ Приштина, 2004:401-407

ступар н. Појмови из области реума-
тологије. У Бабић М: Медицински лек-
сикон, Београд: ИП обележје,1999.

Вујасиновић-ступар н. новине у па-
тогенези реуматоидног артритиса. У: 
ристић М. и сар. специјална реума-
тологија, Универзитет у Приштини, 
Приштина:1998:130-132.

Проф. др марија радак-Перовић

радак-Перовић М. Дегенерација хр-
скавице. реуматологија. У: Пилипо-
вић н. завод за уџбенике и наставна 
средства Београд 2000; 35-50

радак-Перовић М. реуматска грозни-
ца. реуматологија. У: Пилиповић н. 
завод за уџбенике и наставна сред-
ства Београд 2000; 273-282

глишић Б, ристић г, стефановић Д, 
Илић т, радак-Перовић М, стаменко-
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захваљујући савременим клинич-
ким поступцима, лабораторијским 
анализама и дијагностичкој опреми 
(дигитални ртг апарат, магнетна ре-
зонанца, дијагностички ултразвучни 
доплер апарати, ДXа-остеодензито-
метар, видеокапилароскоп) Институт 
за реуматологију је у могућности да 
задовољи захтеве савремене меди-
цине за рано постављеном дијагно-
зом и благовременим лечењем реу-
матских болести.

Подаци из националног регистра 
за реуматоидни артритис у срби-
ји (наррас), који су прикупљени и 
обрађени на 1.200 болесника у току 
2008. године, показали су да се ди-
јагноза хроничних артритиса код на-
ших болесника поставља просечно 
након годину дана трајања болести. 
с обзиром да је то изузетно дуг пе-
риод пре започињања одговарајућег 
лечења, и да се у том периоду (у току 
прве године трајања болести) разви-
јају значајна и трајна оштећења згло-
бова, што будуће лечење чини зака-
снелим и недовољно ефикаснима, 
а по узору на сличне програме који 
већ постоје и примењују се у већини 
развијених земаља европе, у Инсти-
туту за реуматологију је 2012. године 
направљен свеобухватни Програм 
раног откривања и лечења хронич-
них артритиса у србији. У оквиру овог 

програма основана је „радна група за 
рано откривање и лечење хроничних 
артритиса“ која је формирала тимо-
ве реуматолога задужених за сталну 
обуку лекара примарне здравствене 
заштите у откривању болесника са 
сумњом на рани почетак хроничног 
артритиса у домовима здравља ре-
публике србије. У оквиру овог про-
грама, у Институту за реуматологију 
формирана је „служба за клиничка 
мерења“ чији је задатак да рано ди-
јагностикује, рано лечи и прати стање 
болесника са хроничним артритисом. 
такође је формирано и „одељење за 
планирање, организацију, евалуацију 
и медицинску информатику“ чији је 
задатак да процењује активност бо-
лести, функцијску способност и ква-
литет живота оболелих од хроничних 
артритиса током времена, уз унос тих 
података у национални регистар за 
хроничне артритисе (CHARGER).

Институт за реуматологију је по-
стао и референтна установа за упо-
требу биолошких лекова као најса-
временијег медикаментног лечења 
неких облика запаљенског реумати-
зма, што уз традиционалну болест 
модификујућу терапију, постојећу са-
времену опрему за физикални трет-
ман, искусне лекаре интернисте-ре-
уматологе, физијатре-реуматологе, 
искусне терапеуте и сестре омогућава 

лечење реуматских болести у 
Институту за реуматологију
Протоколи стандардних оперативних процедура за дијагнозу 
и лечење реуматских болести
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комплекснији приступ лечењу запа-
љенских, системских и дегенератив-
них реуматских болести.

Да би се омогућио сигурни и 
ефикасни оквир за прописивање 
и примену лекова који се користе у 
лечењу у реуматологији, а истовре-
мено омогућило лекару да одабере 
индивидуални режим лечења, 2014. 
године у Институту за реуматологију 
су дизајнирани протоколи за сигурно 
и ефикасно лечење реуматских 
болести. Циљ ових протокола је био 
да се обезбеди високи стандард у 
брзини и лечењу оболелих, као и 
да се омогући ригорозна контрола 
спровођења лечења у Институту за 
реуматологију.

До сада је усвојено 8 протокола за 
стандардне оперативне процедуре:
1. терапијски протокол за пулсну 

примену циклофосфамида код ре-
уматских болести, прихваћен 7. 2. 
2014. године. аутори: нада-Вуја-
синовић ступар, славица Павлов-
Долијановић, Иван јеремић. овај 
протокол је намењен свим лекари-
ма, медицинским сестрама/техни-
чарима и фармацеутском особљу 
које је укључено у преписивање, 
издавање и примену циклофос-
фамида код оболелих од лупусног 
нефритиса, системске склерозе и 
системског васкулитиса при хоспи-
талном лечењу у Институту за реу-
матологију, Београд.

2. терапијски протокол за примену 
метотрексата код запаљенских ре-
уматских болести, прихваћен 14. 2. 
2014. аутори: Иван јеремић, нада 
Вујасиновић-ступар, славица Па-
влов-Долијановић. Протокол је на-
мењен за лечење недељним до-
зирањем метотрексата (МтX) као 
монотерапије (или комбиноване 
терапије) различитих запаљенских 
реуматских болести. овај протокол 

је намењен свим лекарима, меди-
цинским сестрама/техничарима 
и фармацеутском особљу које је 
укључено у преписивање, издава-
ње и примену МтX код оболелих од 
реуматских болести при амбулант-
ном и хоспиталном лечењу у Ин-
ституту за реуматологију у Београду.

3. терапијски протокол за лечење 
остеопорозе, прихваћен 21. 2. 
2014. аутори: Катарина симић-Па-
шалић, нада Вујасиновић-ступар. 
Протокол је намењен за лечење 
особа са дијагностикованом осте-
опорозом, које су у ризику за на-
станак остеопоротичних прелома. 
намењен је свим лекарима, ме-
дицинским сестрама/техничарима 
и фармацеутском особљу које је 
укључено у преписивање, издава-
ње и примену лекова за лечење 
оболелих од остеопорозе у Инсти-
туту за реуматологију, у Београду.  

4. терапијски протокол за лечење 
хиперуратемије код болесника са 
дијагнозом гихта, прихваћен 14. 3. 
2014.  аутори:  Марија радак-Пе-
ровић, Мирјана златковић-Швен-
да. Протокол је намењен за лече-
ње хиперуратемије код болесника 
са гихтом у следећим индикација-
ма: 1. Два и више напада гихта у 
истој години, 2. ртг налаз ерозија, 
3. Присуство тофуса, 4. Хронична 
уратна артропатија, 5. Уролитијаза, 
6. Уратна нефропатија (II и III стади-
јум CKD код болесника са гихтом). 
овај протокол је намењен свим 
лекарима, медицинским сестра-
ма/техничарима и фармацеутском 
особљу које је укључено у препи-
сивање, издавање и примену ле-
кова за контролу хиперуратемије 
и профилаксу гихта при амбулант-
ном и хоспиталном лечењу у Ин-
ституту за реуматологију, Београд.

5. терапијски протокол за примену 
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TNF инхибитора (етанерцепт, ада-
лимумаб, инфликсимаб и голиму-
маб) код одраслих особа оболе-
лих од: реуматоидног артритиса, 
анкилозирајућег спондилитиса и 
псоријазног артритиса; прихваћен 
28. 3. 2014. године.  аутори слађа-
на Живојиновић и гордана сушић. 
Протокол је намењен за лечење 
TNF-инхибиторима (етанерцепт, 
адалимумаб, инфликсимаб и голи-
мумаб) као комбинована терапија 
са синтетским болест-модифику-
јућим лековима  или у изузетним 
случајевима као монотерапија ра-
зличитих запаљенских реуматских 
болести (реуматоидног артритиса, 
анкилозирајућег спондилитиса и 
псоријазног артритиса).  овај про-
токол је намењен свим лекарима, 
медицинским сестрама/технича-
рима и фармацеутском особљу 
које је укључено у преписивање, 
издавање и примену тнФ инхиби-
тора код оболелих од реуматских 
болести при амбулантном и хоспи-
талном лечењу у Институту за реу-
матологију, Београд.

6. терапијски протокол за примену 
TNF-α инхибитора (етанерцепт и  
адалимумаб) код деце оболеле од 
јувенилног идиопатског артрити-
са, прихваћен 28. 3. 2014. године.  
аутори гордана сушић и слађана 
Живојиновић. оба  TNF-инхибито-
ра се уводе у терапију искључиво 
на основу одлуке комисије рФзо, 
а према стриктним индикацијама. 

7. стандардна оперативна проце-
дура за примену интраартикулних 
гликокортикоида, прихваћена 4. 4. 
2014. године. аутори: гордана су-
шић,  Драгана Петровић. Протокол 
је намењен за лечење артритиса 
депо-препаратима гликокортикои-
да. овај протокол је намењен свим 
лекарима, медицинским сестра-

ма/техничарима и фармацеутском 
особљу које је укључено у пре-
писивање, издавање и примену 
депо- препарата гликокортикоида 
у лечењу хроничних артритиса код 
деце и одраслих у Институту за ре-
уматологију,  Београд. 

8. Протокол за дијагнозу сјегреновог 
синдрома, прихваћен 6. 6. 2014. 
год.  аутор: Вера Милић. Протокол 
је намењен за ефикасну и раци-
оналну дијагностику сјегреновог 
синдрома код оболелих. намењен 
је свим лекарима Института за ре-
уматологију, Београд.

9. терапијски протокол за лечење 
лупусног нефритиса, прихваћен 
12. 12. 2014. аутори: Мирјана Ше-
фик-Букилица, александра Кадић. 
Протокол се односи на лечење 
особа са лупусним нефритисом. 
намењен је свим лекарима, ме-
дицинским сестрама/техничарима 
и фармацеутском особљу које је 
укључено у лечење оболелих од 
лупусног нефритиса.

такође је усвојен и правилник о 
упознавању болесника са дијагно-
стичким и терапијским процедурама, 
начином правилне примене изабра-
ног лека,  потенцијалним нежељеним 
ефектима, као и позитивним ефектима 
предложеног начина лечења. Усвојен 
је и правилник о давању писмене са-
гласности болесника за обављање 
интервенције, односно прихватања 
изабраног начина лечења. 

за дете млађе од 15 година, ин-
формисани пристанак потписује ро-
дитељ, за децу од 15 година и старију 
пристанак потписују и дете и родитељ.

Педијатријска реуматологија у Ин-
ституту за реуматологију има петоде-
ценијску традицију, истовремено је 
то установа од широког национал-
ног реномеа којој гравитира највећи 
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број деце са реуматским болестима из 
целе земље као и земаља у окружењу.

Институт за реуматологију актив-
но учествује у пројектима Pediatric 
Rheumaotlogy International network 
trials orgnisation - PRINTO који се од-
носе на дијагнозу и терапију деч-
јих реуматских болести, формирања 
базе података о аутоинфламатоним 
болестима, болесника на биолошкој 
терапији и дуготрајног праћање неже-
љених ефеката ове терапије, транскул-
турну адаптацију и валидацију упит-
ника за процену функцијског стања и 
квалитета живота деце са јувенилним 
идиопатским артритисом, системским 
еритемским лупусом и дерматомио-
зитисом и бројним другим пројектима.

У дијагностичком алгоритму деце 
са реуматским болестима, значајно 
место заузима ултрасонографија. Под 
окриљем EULAR-а, Институт за реума-
тологију је одржао до сада два интер-

национална базична курса из педија-
тријског мускулоскелетног ултразвука.

Институт за реуматологију ће и 
ове, као и претходних година, по 37. 
пут организовати републичко савето-
вање из дечје реуматологије, у оквиру 
континуиране медицинске едукације, 
како би се дечја реуматологија и ак-
туелни проблеми из ове патологије 
приближили педијатрима у примарној 
и секундарној здравственој заштити.

Велики напредак у лечењу деце са 
јувенилним идиопатским артритисом 
представља увођење биолошке тера-
пије. У Институту за реуматологију се 
лечи највећи број деце са реуматским 
болестима, преко 100 за период од 9 
година.

одржана су бројна предавања на 
домаћим и страним конгресима дечјих 
реуматолога и педијатара, на педија-
тријској секцији, на којима су приказа-
ни резултати истраживања.
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научноистраживачки рад лекара 
унапређује се од оснивања Института 
за реуматологију, а резултати овог рада 
су саопштавани на бројним стручним и 
научним састанцима у земљи и свету, 
објављивани у домаћим и иностраним 
часописима и зборницима радова. ле-
кари Института су аутори или коаутори 
више монографија и поглавља уџбени-
ка Медицинског факултета у Београду. 
Детаљни подаци о овој делатности 
наведени су у списку публикованих ра-
дова.  

Институт за реуматологију је од 
фебруара 1980. године наставна база 
Медицинског факултета у Београду. У 
Институту се одвија теоријска и прак-
тична настава за студенте у оквиру 
предмета интерне медицине. Поред 
тога, Институт је наставна база за по-
следипломске студије из реуматологије 
(ужа специјализација и специјалистич-
ке академске студије). наставници и 
сарадници Института укључени су и у 
наставу у оквиру специјализације из 
интерне медицине, физикалне меди-
цине и рехабилитације, опште меди-
цине, као и у оквиру последипломске 
наставе из имунологије и пулмологије. 
У Институту се обавља и практична на-
става за ученике средње и више физи-
отерапеутске школе. 

Сарадња са домаћим и 
међународним институцијама и 
удружењима

Институт за реуматологију је се-
диште Удружења реуматолога срби-
је (Урес), преко ког се одвија интен-
зивна стручна, научноистраживачка 
и едукативна сарадња са домаћим и 
међународним институцијама и удру-

жењима. Вредна помена је сарадња 
са европском лигом за борбу против 
реуматизма (EULAR), у оквиру које је 
обезбеђено више стипендија за лека-
ре Института,  које су им омогућиле да 
бораве, да се едукују и развијају науч-
ноистраживачку сарадњу у водећим 
реуматолошким центрима у Италији, 
Великој Британији, Француској и не-
мачкој:
1. Др Иван стојановић, 1960. теплоу, 

Велика Британија
2. Др Милица Будимир, 1961. 

лондон, Велика Британија
3. Др Предраг остојић, 2004. 

Фиренца, Италија (индуковани 
спутум у дијагностици раног 
алвеолитиса код болесника са 
системском склерозом)

4. Др Викторија Бајец, 2004. 
анкона, Италија (примена 
мускулоскелетног ултразвука у 
реуматологији)

5. Др славица Продановић, 2005. 
анкона, Италија (ултразвучни 
преглед коксофеморалног зглоба)

6. Др сања Милутиновић, 2006. 
Париз, Француска (примена 
мускулоскелетног ултразвука 
у реуматологији и учешће у 
OMERACT пројектима)

7. Др Божа јосиповић, 2006. 
Париз, Француска (примена 
мускулоскелетног ултразвука у 
реуматологији)

8. Др Мирјана златковић Швенда, 
2006., нанси, Француска 
(епидемиологија реуматоидног 
артритиса и спондилоартритиса)

9. Др горан Бабић, 2007. Денвер, 
сједињене америчке Државе 
(биомаркери у реуматологији)

научноистраживачки и наставни 
рад у Институту за реуматологију
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10. Др гордана сушић, 1998. Фиренца, 
Италија, 2005. Париз, Француска, 
2013. Ђенова, Италија, 2014. рим, 
Италија (дечја реуматологија 
и мускулоскелетни ултразвук у 
педијатријској реуматологији)

11. Др никола гаврилов, 2013. 
Ђенова, Италија (магнетна 
резонанција у дијагностици 
реуматских обољења)

12. Др Ивица јеремић, 2013. ерланген, 
немачка (значај нетозе у 
аутоимунским болестима)

Институт за реуматологију је у окви-
ру Удружења реуматолога србије оди-
грао водећу улогу у организацији више 
домаћих и међународних састанака 
највишег ранга:
1. годишњи конгрес реуматолога 

србије и Црне горе са 
међународним учешћем 2005. 
године - Београд 

2. годишњи конгрес реуматолога 
србије и Црне горе са 
међународним учешћем 2006. 
године - тара 

3. годишњи конгрес реуматолога 
србије са међународним учешћем 
2007. године - златибор

4. годишњи конгрес реуматолога 
србије са међународним учешћем 
2008. године - Ивањица

5. годишњи конгрес реуматолога 
србије са међународним учешћем 
2009. године - суботица

6. годишњи конгрес реуматолога 
србије са међународним учешћем 
2010. године - Врњачка Бања 

7. годишњи конгрес реуматолога 
србије са међународним учешћем 
2011. године -  нови сад 

8. годишњи конгрес реуматолога 
србије са међународним учешћем 
2012. године - суботица

9. годишњи конгрес реуматолога 
србије и Удружења оболелих од 

реуматских болести србије 2013. 
године - Копаоник 

10. годишњи конгрес реуматолога 
србије и Удружења оболелих од 
реуматских болести србије 2014. 
године - аранђеловац

11. 4. EUSTAR курс системске склерозе 
2011. године у Београду

12. трилатерални састанак (србије, 
Бугарске и грчке) посвећен 
остеоартрози и остеопорози 2010. 
године, несебар, Бугарска

13. трилатерални састанак (србије, 
Бугарске и грчке) посвећен 
остеоартрози и остеопорози 2011. 
године, Уранополис, грчка

14. трилатерални састанак (србије, 
Бугарске и грчке) посвећен 
остеоартрози и остеопорози 2012. 
године, Београд, србија

15. трилатерални састанак (србије, 
Бугарске и грчке) посвећен 
остеоартрози и остеопорози 2014. 
године, солун, грчка

16. Више базичних и интермедијарних 
курсева мускулоскелетног 
ултразвука у Београду, србија 
(2009, 2010, 2012, 2013. и 2015. 
године)
сваке године се у Институту за ре-

уматологију традиционално одржава 
републичко саветовање о дечјим реу-
матским болестима. 

Институт за реуматологију је био 
носилац пројекта „Успостављање 
здравствене мреже за рано открива-
ње и лечење болесника са хроничним 
артритисима“ у периоду 2012-2014. 
године, који је подржан од стране 
Удружења реуматолога србије и Ми-
нистарства здравља републике срби-
је. Пројекат је као крајњи циљ имао 
скраћење времена од појаве првих 
тегоба до дијагностике и лечења боле-
сника са хроничним артритисима (ре-
уматоидни артритис, анкилозирајући 
спондилитис и псоријазни артритис). 
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Пројекат је обухватао следеће актив-
ности: унапређење информисаности 
и здравствене просвећености станов-
ништва о значају ране дијагнозе хро-
ничних артритиса, едукацију лекара 
примарне здравствене заштите како 
да анамнезом и прегледом препознају 
артритис, и оснивање тзв. амбуланти 
за рани артритис у водећим реумато-
лошким центрима, у којим би болесни-
ци са сумњом на рани артритис били 
прегледани одмах, мимо јединствене 
листе заказивања, и у кратком року за-
вршили неопходну дијагностику и за-
почели лечење. едукација је одржана 
у 135 домова здравља широм србије, 
којима је присуствовало 3.465 лекара 
примарне здравствене заштите. Пре-
давања су држали искусни стручњаци 
из Института за реуматологију (доц. 
др горан радуновић, доц. др Мирјана 
Шефик Букилица, асист. др Предраг 
остојић, асист. др Вера Милић, прим. 
др Катарина симић Пашалић, мр сц. 
мед. славица Продановић, мр сц. мед. 
Маја златановић), из Војномедицин-
ске академије (проф. др Душан стефа-
новић, проф. др Бранислава глишић, 
проф. др Милан Петронијевић, асист. 
др горица ристић), из специјалне бол-
нице за лечење реуматских болести 
у новом саду (прим. др Милијанка 
лазаревић, др Биљана ердељан, др 
тања јанковић), из Института „нишка 
Бања“ (проф. др александар Димић, 
доц. др Бојана стаменковић, доц. др 
соња стојановић, асист. др јован не-
довић), из Клиничко-болничког центра 
Крагујевац (доц. др александра лучић 
томић, др снежана јовановић) и из 
других установа (др александар јова-
новски, др Вера Петровић, др зоран 
стаматовић и др Весна ристановић). 
током предавања лекарима примарне 
здравствене заштите су подељени илу-
стровани водичи, који ће им у свакод-
невном раду олакшати препознавање 

болесника са хроничним артритисима. 
лекари Института за реуматологи-

ју дали су значајан допринос у осми-
шљавању, осавремењавању и сталном 
унапређењу националног регистра за 
болеснике са хроничним артритисима 
(CHARGER). регистар осим личних по-
датака, сакупља и податке о времену 
протеклом од појаве првих тегоба до 
дијагнозе хроничног артритиса, по-
датке о терапији, као и показатеље 
активности болести, функцијске спо-
собности и квалитета живота оболелих 
од хроничних артритиса. Институт за 
реуматологију је седиште сервера, од-
носно електронске базе регистра. 

лекари Института за реуматологију 
активно учествују у руковођењу и раду 
реуматолошке секције српског лекар-
ског друштва. Председници реумато-
лошке секције слД из Института били 
су:
• Прим. др загорка Беровић  

(1963-1979)
• Проф. др јосип Конечни  

(1980-1981)
• Проф. др јулијана николић  

(1982-1983)
• Прим. др Милица Будимир  

(1983-1984)
• Прим. др Ђорђе лукачевић (1984-

1986)
• Прим. др Бранислав Максимовић 

(1986-1988)
• Прим. др Милица Будимир  

(1988-1992)
• Проф. др Властимир Младеновић 

(1992-1996)
• Проф. др радмила Петровић 

(1999-2002)
• Проф. др роксанда стојановић 

(2002-2010)
• Проф. др нада Вујасиновић 

ступар (2012-2014)
• Проф. др Марија радак Перовић 

(2015 и даље)
Институт за реуматологију је и се-
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диште Удружења оболелих од реу-
матских болести србије (орс), са ко-
јим се развија сваки облик сарадње у 
циљу унапређења здравствене зашти-
те оболелих. У Институту се редовно 
одржавају стручна предавања наме-
њена болесницима. Предавања су 
између осталих држали лекари и ме-
дицинске сестре Института. на иници-
јативу орс-а у просторијама службе 
за физикалну медицину и рехабилита-
цију се независно од редовног рада, 
одржавају болесницима прилагођене 
Thai Chi вежбе, а у сарадњи са Ћигонг 
савезом србије. 
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годишњи конгрес УрсЦг 2005, Београд

Prof. dr Charles Dinarello Проф. др немања 
Дамјанов

Prof. dr Tore Kvien Prof. dr Marco Matucci-
Cerinić

Prof. dr Dimitrios 
Boumpas
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годишњи конгрес УрсЦг 2005, Београд

Prof. dr Laszlo Czirjak Prof. dr Earl Silverman Проф. др Блаж розман Проф. др Бранислав 
Бобић

Проф. др јелена 
Војиновић



122 Институт за реуматологију, Београд

годишњи конгрес Урес 2007, златибор

Prof. dr Taunton Southwood Prof. dr Angelo Ravelli Проф. др александар Димић Проф. др Душан стефановић
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годишњи конгрес Урес 2008, Ивањица

Проф. др александар 
Димић

Dr Erich Schacht Dr Marco Gattorno

Проф. др нада 
Пилиповић

Др сци. мед. др 
Људмила стојанович

Прим др Мирјана 
лапчевић

Проф. др Шекиб 
соколовић
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годишњи конгрес Урес 2009, суботица

Prof. dr Maurizio Cutolo

Prof. dr Marco Matucci-Cerinić Доц. др Мирјана Шефик-
Букилица

Проф. др нада Пилиповић Prof. dr Juan Gomez Reino

Prof. dr Laszlo Czirjak Проф. др јелена Војиновић
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Курс из ултразвука 2009, Београд

Prof. dr Marco Matucci-Cerinić

Dr Michaela Micu

Dr sci. med. Peter Balint

Прим. мр сци. мед.  
др Викторија Бајец

Др никола гаврилов

Доц др горан радуновић

Prof. dr Annamaria Iagnocco

Прим. др Владо скакић
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годишњи конгрес Урес 2010, Врњачка бања

Akademik prof. dr 
Evgeny Lvovich Nasonov

Проф. др роксанда 
стојановић

Прим др александар 
јовановски

Др Биљана стојићПрим. др сци. мед. 
др гордана сушић

Проф. др Милан 
Петронијевић

Др Драгана лазаревић Доц др Бојана 
стаманковић

Проф. др Душан 
стафановић

Прим. др Катарина 
симић Пашалић

Проф. др александра 
станковић

Проф. др Марија радак 
Перовић
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Prof. dr Marco Matucci-
Cerinić

Проф. др нада 
Вујасиновић-ступар

Проф. др јелена 
Војиновић

годишњи конгрес Урес 2010, Врњачка бања

Проф. др рашо рашков

Проф. др радмила 
Перовић

Проф. др Игор Митић

Др сци. мед. Ивица 
јеремић

Др слађана 
Живојиновић

асист. мр сци. мед. 
др горица ристић

Др александра 
Караџов-николић

Проф. др Шекиб 
соколовић

Мр сци. мед. др 
снежана новкович

Др саша Миленковић

Проф. др зоран 
анђелковић

Др сци. мед. славица 
Павлов Долијановић

Проф. др зорица 
Марковић

Др сци. мед. Предраг 
остојић
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45 god. R.I.-SANU 2010.

Др сци. мед. 
Предраг остојић

Доц др горан 
радуновић

Проф. др немања 
Дамјанов

Др слађана 
Живојиновић

Прим др Предраг 
радовановић

светлана тозев

академик проф. 
никола Хајдин

јасна Дрндаревић

Проф. др 
александра 
станковић

Ивана Васић

Проф. др Душан 
стефановић

Вања јовановић
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Курс из ултразвука 2010, Београд

Dr Esparanza Naredo

Dr Michaela Micu Dr sci. med. Peter Balint Dr Francesco Porta Мр сци. мед. др сања 
Милутиновић

Проф. др немања 
Дамјанов

Мр сци. мед. др 
славица Продановић

Prof. dr Annamaria 
Iagnocco
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Prof. dr Ulf Muller 
Ladner

Проф. др немања 
Дамјанов

Prof. dr Paul Emery

Prof. dr Maurizio 
Cutolo

Prof. dr Laszlo 
Czirjak

Prof. dr Ulrich Walker

Prof. dr Marco 
Matucci-Cerinić

Проф. др Иван 
Фоелдвари

Phillip Clements

Ann Tyrell Kennedy

Prof. dr Angela 
Tincani

Prof. dr Eric Hachula

Prof. dr Frank van 
den Hoogen

Prof. dr Oliver Distler

Dr Muriell Elhai

Prof. dr Otylia Kowal 
Bieletzka

Др сци. мед. 
Предраг остојић

Др Диана Карпец
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4th EULAR-EUSTAR 2011, Београд

Dr Ingo Tarner

Dr Tunde Minier

Dr Martin Aringer

Dr. Vanessa Smith Prof. dr Christopher 
Denton

Prof. dr Dinesh 
Khana

Prof. dr Gabriele 
Valentini

Мр сци. мед. др 
Маја златановић

Prof. dr Alan Tyndal

Prof. dr Yanick 
Allanore

Prof. dr Gabriela 
Riemekasten

Prof. dr Richard 
Silver
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годишњи конгрес Урес 2011, нови сад

Проф. др немања 
Дамјанов

Проф. др соња 
Прапротник

Проф. др јелена 
Војиновић

Проф. др роксанда 
стојановић

Проф. др 
Бранислава глишић

Доц. др 
александра томић-
лучић

Доц др горан 
радуновић

Проф. др зоран 
анђелковић

Др гордана Вијатов Проф. др нада 
Вујасиновић-ступар

Prof. dr Ruxandra 
Ionescu

Прим. др сци. мед. 
др гордана сушић

Доц. др снежана 
томашевић-тодоровић

Проф. др 
александар Димић
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годишњи конгрес Урес 2011, нови сад

Др сци. мед. 
Предраг остојић

Др Милица 
Басарић

Проф. др Душан 
стефановић

Прим др александар 
јовановски

Др сци. мед. 
др слободан 
Бранковић

Др сци. мед. 
др Људмила 
стојанович

Мр сци. мед. др 
Данијел Марчетић

Проф. др ненад 
Продановић

Прим. Др Катарина 
симић Пашалић

Проф. др Милан 
Петронијевић

Доц др Бојана 
стаменковић

Мр сци. мед. др 
снежана новкович

Проф. др Бранка 
Ковачев завишић

асист. Мр сци. мед. 
др горица ристић

Доц. др соња 
стојановић
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Курс из ултразвука 2012, Београд

Dr Esparanza 
Naredo

Др Виолета Влад Prof. dr Annamaria 
Iagnocco

Проф. др немања 
Дамјанов

Dr sci. med. Peter 
Balint

Dr Michaela Micu
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Курс из ултразвука 2012, Београд

Dr Francesco Porta Dr sci. med. Marcin 
Szkudlarek

Мр сци. мед. др 
славица Продановић

Dr Artur Bachta Доц др Порин Перић Прим. Др Владо 
скакић



136 Институт за реуматологију, Београд

годишњи конгрес Урес 2012, суботица

Prof. dr Gurkipal 
Singh

Проф. др нада 
Пилиповић

Прим др Биљана 
ердељан

Доц. др горан 
радуновић

Доц. др Кармела 
Филиповић

Доц. др Мирјана 
Шефик-Букилица

Проф. др Душан 
стефановић

Проф. др немања 
Дамјанов

Проф. др татјана 
Илић

Проф. др јелена 
Војиновић

Проф. др Вера 
Поповић

Проф. др нада 
Вујасиновић-
ступар

Prof. dr Josef 
Smolen

Prof. dr Maurizio 
Cutolo

Prof. dr Marco 
Matucci-Cerinić
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годишњи конгрес Урес 2012, суботица

Др сци. мед. 
Предраг остојић

Др сци. мед. 
др слободан 
Бранковић

Мр сци. мед др 
татјана Живановић 
раднић

Проф. др Душанка 
Мартиновић Калитерна

Проф. др роксанда 
стојановић

Проф. др Милан 
Петронијевић

Мр пх. др Милена 
аргировић

Доц. др соња 
стојановић

Др Милица 
Басарић

Др Биљана стојићProf. dr Laszlo 
Czirjak

Проф. др рашо 
рашков
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Курс из ултразвука 2013, Београд

Проф. др немања 
Дамјанов

Др еспаранза наредо Prof. dr Annamaria 
Iagnocco

Dr Paz Collado Dr sci. med. Peter Balint

Проф. др јелена 
Војиновић

Мр сци. мед. др 
славица Продановић

Dr Giasna Kakavouli Прим. др сци. мед. др 
гордана сушић

Dr Consuelo Modesto
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Курс из ултразвука 2013, Београд

Dr Michaela Micu Dr Francesco Porta

Prof. dr Carlo Marinoli Dr Silvia Magni Manconi
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годишњи конгрес Урес 2013, Копаоник

Проф. др алберто 
Мартини

Проф. др немања 
Дамјанов

Проф. др јелена 
Војиновић

Проф. др Матија 
томшич

Проф. др нада 
Вујасиновић-
ступар

Доц. др горан 
радуновић

Проф. др Душан 
стефановић

Прим. др Мирјана 
јеремић

Прим. др сци. мед. 
др гордана сушић

Прим. др Катарина 
симић Пашалић

Др сци. мед. др 
Мирјана златковић 
Швенда

Проф. др Драган 
Митровић

Проф. др Милан 
Петронијевић

Проф. др зоран 
анђелковић

Доц. др соња 
стојановић

Др сци. мед. Вера 
Милић

Проф. др александра 
станковић

Доц др гордана 
Вијатов Ђурић

Прим. др Мирјана 
лапчевић

Доц. др Данијела 
Бојић

Проф. др Бранка 
Ковачев завишић
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Др сци. мед. 
Предраг остојић

Проф. др радмила 
Петровић

годишњи конгрес Урес 2013, Копаоник

Проф. др Павле 
Миленковић

Проф. др Марија 
радак Перовић

Прим др Милијанка 
лазаревић

Prof. dr Fransis 
Guillemin

Проф. др татјана 
Илиć

Проф. др 
Бранимир анић

Проф. др 
Бранислава глишић

Prof. dr Ruxandra 
Ionescu

Др сци. мед. славица 
Павлов Долијановић

асист. Мр сци. мед. 
др горица ристић

Доц. др емилија 
Дубљанин распоповић

Проф. др роксанда 
стојановић

Доц. др зоран 
Башчаревић

асист. Мр сци мед. 
др јован недовић

Прим. др сци.мед. 
др никица Дарабош

Прим. др Милена 
Ђурић

Др слађана 
Живојиновић

асист. др сци. мед. 
Валентина Живковић

Проф. др александра 
станковић
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годишњи конгрес Урес и орс 2014, аранђеловац

Prof. dr Rašo Raškov

Др Ксенија Божић

Др слађана 
Живојиновић

Проф. др јелена 
Војиновић

Прим. др сци. мед. 
гордана сушић

Др сци. мед. Ивица 
јеремић

Проф. др Душан 
стефановић

Prof. dr Ruxandra 
Ionescu

асист. др горица 
ристић

Проф. др Иван 
тасић

Проф. др Миодраг 
Крстић

Прим. др јелена 
Васић

Прим. др Биљана 
ердељан

Др сци. мед. 
Предраг остојић

Др татјана раднић-
Живановић

Доц. др Валентина 
Живковић

Prof. dr Marco 
Matucci-Cerinić

Проф. др немања 
Дамјанов
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годишњи конгрес Урес и орс 2014, аранђеловац

Prof. dr Gurkipal 
Singh

Доц. др Мирјана 
Шефик-Букилица

Проф. др Марија 
радак Перовић

Доц др Бојана 
стаменковић

Проф. др 
Бранислава глишић

Мр сци.мед. др Маја 
златановић

Прим. др Катарина 
симић Пашалић

Доц. др горан 
радуновић

Проф. др татјана 
Илић

Др сци. мед. Мирјана 
златковић Швенда

асист. др јован 
недовић

Др сци. мед. Вера 
Милић

Проф. др нада 
Вујасиновић-ступар

Доц. др соња 
стојановић

Проф. др Марина 
Дељанин-Илић

Проф. др ненад 
Продановић

Проф. др радмила 
Петровић

Прим. др Владо 
скакић
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Pediatric Rheumatology European Congress 2014, Belgrade2nd South-East Europe (SEE) Course 2014, Belgrade

Prof. dr Hans Bijlsma

Prof. dr Dimitrios 
Boumpas

Dr. Stefano Zanasi

Доц. др Мирјана 
Шефик-Букилица

Prof. dr Gurkipal 
Singh

Проф. др јелена 
Војиновић

асист. др горица 
ристић

 Др сци. мед. 
Људмила стојанович

Prof. dr Maurizio 
Cutolo

Prof. dr Angelo 
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ЦИП





наша намера је да у највећој 
могућој мери спречимо све 
индивидуалне и социјалне 
последице реуматских болести, 
спроводећи поступке у оквиру 
медицине засноване на 
доказима, ефикасне иновативне 
методе лечења, савремене 
процедуре научноистраживачког 
рада и ефикасног преноса знања.

Визија Института за реуматологију


