Kомисија у саставу:
1. пк. проф. др Радован Чеканац, Медицински факултет ВМА Универзитета одбране у Београду
2. пк. проф. др Срђан Лазић, Медицински факултет ВМА Универзитета одбране у Београду
3. проф. др Зорана Гледовић, редовни професор, Медицински факултет Универзитета у
Београду
Одлуком Наставно-научног већа број 15/3 од 25.10.2012.одређени смо у Комисију за оцену
радова и кандидата који су поднели пријаву на Конкурс објављен у листу “Одбрана“
15.11.2012. за избор у звање асистента за предмет епидемиологија.
На Конкурс се јавила мр сц. мед. Милена Крстић
Након што смо проучили достављени материјал, Наставно-научном већу Војномедицинске
академије подносимо следећи
ИЗВЕШТАЈ
I. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

година рођења: 01.10.1967.
школовање: 1994. Медицински факултет Универзитета у Нишу, одличан 8,56
специјализација: епидемиологија, врло добар
магистарска теза: “Ризик од инфекције особа које су професионално изложене векторима
лајмске болести, “07.07.2006. ВМА Београд, пред комисијом у саставу: проф. др Новица
Стајковић - Институт за епидемиологију ВМА, доц. др Вилма Јовичић - Институт за
микробиологију ВМА, проф. др Милоје Чобељић-Институт за епидемиологију ВМА.
стручно усавршавање :
- у земљи: Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић-Батут“ 10 дана
- у иностранству: није била
напредовање у звањима:
маја 2007. изабрана у звање асистента
познавање страних језика: енглески, руски
ECDL сертификат: поседује, април 2009.
II. СТРУЧНА ДЕЛАТНОСТ

Допринос здравственој делатности: Током увођења ISO стандарда у ВМА 2007.године, активно
је учествовала као аутор, коаутор и сарадник у изради 9 процедура и 3 упутства у оквиру
система менаџмента квалитетом (ISO 9001), заштите животне средине (ISO 14001),
безбедности и здравља на раду (OHSAS 18001). безбедности хране (ISO 22000). У фебруару
2007. је успешно завршила Курс за интерне провере и стекла диплому интерног проверавача.
Континуирано обавља контролу примене ових докумената у свакодневном раду. Била је
предавач из ове области у оквиру обуке запослених на Институту за епидемиологију ВМА.
У својој докторској тези, под насловом „Преваленција Borrelia burgdorferi у крпеља врсте
Ixodes ricinus и процена ризика трансмисије и инфекције на локалитетима Београда“ ,која је у
фази реализације, кандидат износи нови приступ процене стварног ризика трансмисије и
инфекције узрочником лајмске болести, комбинујући више метода и сагледавајући ризик у
односу на различите еколошке категорије станишта заражених крпеља. Ови резултати
искористиће се за допуну или измену мера превенције за одређено станиште и за људе који су
у погледу појединих активности изложени станишту, што ће допринети смањењу броја
оболелих од лајмске болести.

III. ПУБЛИЦИСТИЧКА ДЕЛАТНОСТ
Број публикованих радова по категоријама научне компетентности(М коефицијентима)
- М23 x 1 = 1 x 3,0 = 3,0
- М51 x 2 = 2 x 2,0 = 4,0
- М52 x 2 = 2 x 1,5 = 3,0
- М33 x 3 = 3 x 1,0 = 3,0
- М63 x 35 = 35 x 0,5 = 17,5
- М34 x 17 = 17 x 0,5 = 8,5
- М64 x 18 =18 x 0,2 = 3,6
- М72 x 1 = 1 x 3,0 = 3,0
Укупна вредност научне компетентности износи 45,6 бодова.
Списак публикованих радова у Прилогу 1.
Вредност коефицијента научне компетентности и испуњеност критеријума за избор у звање,
издат од Института за научне информације у Прилогу 2.
1.

Анализа и оцена приложених радова: Аутор је и коаутор 79 публикација из области
епидемиологије: акутних респираторних заразних болести, цревних заразних болести,
природножаришних болести и области дезинфекције и дезинсекције. Највећи број радова бави
се проблематиком лајмске болести, а посебно истраживањем ризика за оболевање од ове
болести. У радовима је углавном коришћен дескриптивни епидемиолошки метод, као и
лабораторијска обрада болесничког и другог материјала. Резултати испитивања, дискусија и
закључци су коректно обрађени. Своје радове је објавила у стручним часописима и
зборницима симпозијума и конгреса, у чијем раду је имала активно учешће.
IV. НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ
Учешће у настави:
- 4 часа годишње наставе у ШРО СнСл
- предавања лекарима на специјалистичком стажу (специјализанти хигијене,
инфектологије, микробиологије, пулмологије, опште медицине)
- предавања и практичне вежбе ученицима средње, више медицинске школе, као и
студентима високе здравствено-санитарне школе струковних студија
- 4 предавања у Центру за мировне операције, 2 предавања на Војној академији, 2
предавања особљу кухиње касарне „Бањица“
- седам година је предавач на курсевима: 1. Курс из дезинфекције, дезинсекције,
дератизације и фумигације (ДДДФ); 2. Иновације из области ДДД - у склопу
континуиране медицинске едукације.
Анализа наставне делатности : Ангажована је у извођењу теоријске и практичне наставе из
епидемиологије акутних респираторних заразних болести и природножаришних болести, а
посебно лајмске болести. Материју излаже на јасан и разумљив начин. Слушаоцима је
доступна је за савете и консултације. За припрему и извођење наставе користи савремене
технологије и прихвата нове наставне обавезе у интересу ВМА.
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V. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
1.

Руковођење и учешће у НИ пројектима
Учествовала је у два пројекта у периоду 2009-2011.годинe: 1. ВМА/09-10.Б.5
„Коинфекција Borrelia burgdorferi и других инфективних агенаса у вектора, резервоара
и људи“ и 2. ВМА/09-10.Б.4 „Истраживање етиологије, епидемиологије и
епизоотологије балканске ендемске нефропатије“.
2

Докази о учешћу у НИ пројектима у Прилогу 3.
2.

Сарадња са другим научним институцијама у земљи
Ветеринарски факултет Београд, Градски завод за јавно здравље Београд,
Медицински факултет Ниш

Анализа научноистраживачког рада Раду приступа систематично, уз максимални ангажман и
сарадњу са осталим члановима пројекта. Ефикасна је у изради публикација, показује
иницијативност и креативност, поштује рокове.
VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Учешће у раду значајних тела заједнице и професионалним организацијама: члан је
Секције за епидемиологију СЛД, ЛКС и Комисије за стручни надзор и контролу
извођења акција сузбијања крпеља на територији Београда.
Организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних стручних
и научних конференција и скупова: учествовала је као модератор на више стручних
скупова са међународним учешћем
Повезивање стручњака истих интересовања из различитих институција у нашој земљи
и иностранству: сарадња са лекарима и ветеринарима у нашој земљи на изучавању
природножаришних болести
Ангажованост кандидата у раду матичне катедре: била је секретар Катедре за
превентивну медицину у периоду од 2008-2011.године
Ангажованост кандидата у раду комисија и радних тимова именованих од стране
Наставно-научног већа и Управе ВМА: члан је Тима за безбедност хране ВМА
Креативне активности које показују професионална достигнућа наставника и
доприносе унапређењу система образовања у систему одбране и цивилних
универзитета: Била је ангажована на изради презентација већег броја радова
изложених на семинарима и симпозијумима, и као сарадник у организацији семинара у
оквиру континуиране медицинске едукације.

VII. ЗАКЉУЧАК

Комисија је на основу увида у биографске податке, оцене стручног и научног рада и
анализе научне, педагошке и стручне активности, закључила да мр сц. мед. Милена
Крстић испуњава све услове прописане конкурсом и предлаже Наставно-научном већу
ВМА да је изабере у звање асистента за предмет епидемиологија.
Прилози:
- Прилог 1. Списак публикованих радова
- Прилог 2. Испуњеност критеријума
- Прилог 3. Руковођење НИ пројектима и учешће у НИ пројектима
КОМИСИЈА
1. пк. проф. др Радован Чеканац,
председник
______________________________
2. пк.доц. др Срђан Лазић, члан
_______________________________
3. проф. др Зорана Гледовић, члан
_______________________________
3

