Редни
бр.

Назив пројекта

Руководилац

МФВМА/1/15-17

Стање оралног здравља припадника
Војске Србије, утврђивање стратегије за
превентивни програм и континуирану
терапију

Пуковник проф. др
Зоран Лазић

МФВМА/2/15-17

Психопатолошке, биолошке и клиничке
карактеристике пушача који су на
психијатријском лечењу због
алкохолизма, депресије и психотичних
поремећаја

ВС проф. др
Гордана Мандић –
Гајић

3.

МФВМА/3/15-17

Неурофизиолошки налаз као критеријум
у процени лечења компресивне
радикулопатије лумбалне кичме
дискалне генезе

ВС доц. др Весна
Мартић

4.

МФВМА/4/15-17

Хемостазни механизми у артеријским и
венским тромбозама

Пуковник проф. др
Слободан
Обрадовић

5.

МФВМА/5/15-17

Исхрана летача, падобранаца и
припадника специјалних јединица Војске
Србије – прилагођавање потребама и
унапређење организације

ВС проф. др Соња
Радаковић

6.

МФВМА/6/15-17

Структурне и функционалне промене
циљних ткива изазване
оксидативно/нитрозативним стресом

ВС виши научни
сарадник Ивана
Стевановић

МФВМА/7/15-17

Значај когнитивног оштећења,
преморбидне когнитивне резерве и
когнитивне активности код оболелих од
мултипле склерозе – клинички,
неуропсихолошки, неурорадиолошки и
генетски аспект

ВС проф. др
Драгана
Обрадовић

МФВМА/8/15-17

Исхрана, нутритивни статус,
кардиоваскуларни морбидитет и
квалитет живота код пацијената са
предијализном хорничном бубрежном
инсуфицијенцијом и на хемодијализи

ВС проф. др
Славица Рађен

МФВМА/01/16-18

Прогностички значај медијатора
имунског одговора и матрикс
металопротеиназа код карцинома
ларинкса

пп. проф. др Ненад
Балетић

1.

2.

7.

8.

9.

Шифра пројекта

Редни
бр.

Шифра пројекта

Назив пројекта

Руководилац

10. МФВМА/03/16-18

Истраживање здравственог стања
пензионисаних пилота Војске Србије са
предлогом мера медицинске превенције

проф. др Славиша
Ђурђевић

11. МФВМА/04/16-18

Молекулски механизми и потенцијал
модулације оксидативног стања ћелије у
физиолошким и патофизиолошким
условима

ВС проф. др
Милица Нинковић

12. МФВМА/05/16-18

Вирусолошки и имунолошки предиктори
успеха терапије хроничног хепатитиса Ц
пегилованим интерфероном алфа и
рибавирином

пк проф. др Дарко
Ножић

13. МФВМА/06/16-18

Патофизиолошки механизми у
хроничним запаљењима горњих
дисајних путева

пп доц. др
Александар Перић

14. МФВМА/07/16-18

Примена неинвазивнe стимулације мозга
у унапређењу интегративних функција
нервног система

пп. проф. др
Тихомир Илић

15. МФВМА/08/16-18

Утицај адултних матичних ћелија и
плазме богате тромбоцитима на
аутотрансплантацију исхијадичног
нерва код пацова

пк. проф. др Јефта
Козарски

16. МФВМА/10/16-18

Регулаторни механизми у запаљенским
имунским реакцијама

ВС проф. др
Драгана Вучевић

17. МФВМА/11/16-18

Исхемија мозга - механизми оштећења и
неуропротекција

ВС проф. др Весна
СелаковићМићуновић

18. МФВМА/12/16-18

Значај генетичких и епигенетичких
промена у прогнози, предиктикцији и
ризику за настанак солидних тумора

ВС проф. др
Звонко Магић,

19. МФВМА/13/16-18

Генетска варијабилност болесника са
хематолошким малигнитетима

ВС НС др. сц.
биол Бојана
Цикота

20. МФВМА/01/17-19

Молекуларна карактеризација патогених
бактерија изолованих из болничке
средине и околине

ВС др sc. med.
Зорица
Лепшановић,
научни саветник

21. МФВМА/02/17-19

Инфективне болести као актуелни јавни
здравствени проблем, превенција,
диајгностика и лечење

ВС проф др sc.
med. Весна
Шуљагић

Редни
бр.

Шифра пројекта

Назив пројекта

Руководилац

22. МФВМА/04/17-19

Токсични метали и полицкиклични
ароматични угљоводоници – механизми
токсичности и карциногенезе

ВС доц др sc.
med.Снежана
Ђорђевић

23. МФВМА/05/17-19

Примарна превенција исхемијске
болести срца професионалних војних
лица и војних службеника у Републици
Србији ( утврђивање модификованог
скор ризика на основу постојећих
европских смерница и SCOR алгоритма
за израчунавање укупног ризика за
кардиоваскуларне болести)

пк доц др sc. med.
Ненад Ратковић

24. МФВМА/07/17-19

Биокомпатибилност и
имуномодулацијска својства
биоматеријала

Академик проф.
емеритус др sc.
med. Миодраг
Чолић

25. МФВМА/08/17-19

Корелација метаболичког синдрома код
пацијената оболелих од псоријазе са
параметрима системске инфламације и
промене њихових параметара током
терапије псоријазе

ВС доц др sc. med.
Жељко
Мијушковић

26. МФВМА/09/17-19

Усавршавање протокола
аспирације/аферезе, ex vivo
манипулације и криоконзервације
матичних и зрелих хематопоезних ћелија

ВС проф. др sc.
med. Бела Балинт,
дописни чл. САНУ

27. МФВМА/10/17-19

Мутациони профили пацијената
оболелих од метастатског меланома и
њихова корелација са
клинчкопатолошким карактеристикама и
током болести

ВС проф др sc.
med. Лидија
КандолфСекуловић

28. МФВМА/11/17-19

Значај одређивања циркулишућег
биомаркера Микро РНА -133, у
евалуацији оштећења миокарда –
хипертрофије леве коморе, код
болесника са терминалном бубрежном
слабошћу који се лече перитонеумском
дијализом

ВС доц др sc. med.
Виолета
Рабреновић

29. МФВМА/12/17-19

Анализа исплативости и анализа
корисности трошкова у лечењу
колоректалног карцинома и утицаја на
буџет из перспективе пацијента, болнице
и носилаца здравственог и социјалног
осигурања- проспективно истраживање

ВС проф др sc.
med. Викторија
Драгојевић Симић

