Kомисија у саставу:
1. проф. др сци мед. Славица Вучинић Војномедицинска Академија
2. проф. др сци мед. Јасмина Јовић Стошић Војномедицинска Академија
3. проф. др сци фарм. Биљана Антонијевић Фармацеутски факултет у Београду
5.
Одлуком Наставно-научног већа број 17/3 (број одлуке) од 25.10.2012.г (датум) одређени смо у
Комисију за оцену радова и кандидата који су поденли пријаву на Конкурс објављен у листу
«Одбрана» 15.11.2012.g (датум), за избор у звање сарадника у настави (наставно звање) за
ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА (предмет).
На Конкурс се јавио/ла др Наташа Перковић Вукчевић, интерниста-клинички токсиколог
(звање, име и презиме).

Након што смо проучили достављени материјал, Наставно-научном већу Војномедицинске
академије подносимо следећи

ИЗВЕШТАЈ
I. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
година рођења: 1967.год.
2. школовање: 1992.год. (година завршетка основних студија), Медицински факултет у Београду (назив и
место факултета), 8.82 (просечна оцена са студија)
3. специјализација: итерна медицина (врста специјализације),27.01.2005.год. (датум полложеног спец.
1.

испита),

(оцена)

магистарска теза:
5. докторска дисертација:
4.

(наслов),

(датум и место одбране),

(наслов),

(датум и место одбране),

(чланови комисије за одбрану)
(чланови комисије за

одбрану)

стручно усавршавање (област, дужина трајања, институција):
- у земљи:
,
,
,
- у иностранству: Француска, тосиколошко-реаниматолошка јединица болнице
Ларибосиер у трајању од месец дана,
,
,
7. напредовање у звањима:
(датум избора у звање асистента)
6.

-

(датум избора у звање доцента)

-

(датум избора у звање ванр.професора)

-

(датум последњег избора/реизбора)

познавање страних језика: енглески,
,
9. ECDL сертификат: не поседује (не поседује,поседује и година полагања)
8.

II. СТРУЧНА ДЕЛАТНОСТ
Допринос здравственој делатности:
Дугогодишње специјалистичко и субспецијалистичко искуство у раду са болесницима са
тешким тровањима у Јединици интензивне неге квалификује др Наташу Перковић Вукчевић у
ред искусних клиничких токсиколога. Оспособљена је за дијагностику и лечење болесника са
најкомплекснијом лепезом токсиколошких токсиндрома, спровођење и
унапређивање
терапијских протокола. Руководилац је више интерних семинара у оквиру континуиране
медицинске едукације који се спроводе у ВМА, а учесник је и бројних екстерних курсева
медицинске едукације. Учесник је домаћих и међународних конгреса интерне медицине,
клиничке токсикологије и фармакологије.

III. ПУБЛИЦИСТИЧКА ДЕЛАТНОСТ
1.

Број публикованих радова по категоријама научне компетентности (Р коефицијентима):
- M 14
1x
- M 21
1x
- M 23
1x
- M 24
1x
- M 34
3x
- M 63
1x
- M 64
5x

Списак публикованих радова у Прилогу 1.
Вредност коефицијената научне компетентности и испуњеност критеријума за избор у звање,
издат од Института за научне информације у Прилогу 2.
Анализа и оцена приложених радова:
(у слободној фрми написати анализу публицистичке делатности
кандидата).
IV. НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ
1.

Учешће у настави
-

(годишњи број часова наставе у ШРО СнСл)

-

(годишњи фонд часова наставе Зједничких предмета за специјализанте)

-

(годишњи фонд часова Двосеместралне наставе за специјализанте)

-

(број одржаних часова изван ВМА и наѕив обраѕовних иснтитуција у којима су одржани)

-

(број менторства специјализантима) и

-

(број менторства магистрантима)

и

(број менторства субспецијализантима)
(број менторства докторантима)

-

(број учешћа у комисијама за полагање специјалистичких,)
после избора у претходно завње)

(субспецијалистичких испита) (

-

(број учешћа у комисијама за одбрану магистарских теза),
одбрану докторских теза),

(број учешћа у комисијама за

-

Предавач је на курсевима Континуиране медицинске едукације од 2009-те г.
(предавач на курсевима/усавршавањима)

-

(број предавња по позиву на међународним скуповима) и
нанационалним скуповима)

(број предавања позиву

Одлуке Наставно-научног већа ВМА о менторствима и учешћима у комисијама за полагње
испита о одбране теза у Прилогу 3.
Анализа наставне делатности
Наташа Перковић Вукчевић је ангажована у организовању и извођењу вежби са студентима на
предмету Клиничка токсикологија. Ову активност спроводи на јасан и занимљив начин,
користећи савремену научну литературу и пружајући могућност студентима да активно
учествују у плану дијагностике и клиничке евалуације боленика. Кандидат на вежбама
омогућава студентима и рекапитулацију претходно апсолвираних вештина и сазнања, а поред
тога доступна је студентима и ван термина вежби уколико су им потребне додатне
консултације, литература или сугестије за припрему семинарских радова, колоквијума и
испита.
V. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
1.

Руковођење и учешће у НИ пројектима
(број пројеката, и навести два најважнија)

Докази о руковођењу НИ пројектима и учешћу у НИ пројектима у Прилогу 4.
2. Сарадња са другим научним институцијама у земљи
,
,
,
,
2

3.

Међународна сарадња са научним институцијама
(број институција, и навести две најважније)

4.

Награде за научни рад
(број награда, и навести две најважније)

Анализа научноистраживачког рада

(у слободној форми дати анализу руковођења НИ пројектима у смислу
припреме и начина вођења пројеката, ангажовања сарадника, организације и контроле квалитета рада, односно анализи рада
као сарадника у НИ пројектима у смислу степена и начина ангажовања,ефикасности, сарадње са осталим учесницима у
пројекту, учешће у изради публикација из пројеката, иницијативности и креативности, поштовања рокова и слично.

VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Рецензент у часописима:
(број рецензија, и навести два најважнија часописа)
2. Вођење струковних (професионалних) националних и међународних организација:
1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Учешће у раду значајних тела заједнице и професионалним организацијама:
Организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних стручних
и научних конференција и скупова:
Повезивање стручњака истих интересовања из различитих институција у нашој земљи
и иностранству:
.
Извршавање посебних задатака везаних за наставу, менторство, професионалне
активности намењене као допринос локалној или широј заједници:
Ангажованост кандидата у раду матичне катедре:
Учешће у раду појединих стручних органа ВМА:
Ангажованост кандидата у раду комисија и радних тимова именованих од стране
Наставно-научног већа и Управе ВМА: Кандидат је секретар Комисије за лекове
Војномедицинске академије
Креативне активности које показују професионална достигнућа наставника и
доприносе унапређењу система образовања у систему одбране и цивилних
универзитета:

VII. ЗАКЉУЧАК
На основу свега изнетог сматрамо да кандидат испуњава све потребне услове за избор у звање
сарадника у настави.
Прилози:

-

Прилог 1. Списак публикованих радова
Прилог 2. Испуњеност критеријума
Прилог 3. Одлуке НН већа о менторствима и учешћу у раду комисија
Прилог 4. Руковођење НИ пројектима и учешће у НИ пројектима

КОМИСИЈА
1. проф. др сци мед Славица Вучинић,
председник
2.проф. др сци мед
Јасмина Јовић Стошић, члан
3.проф. др сци фарм
Биљана Антонијевић, члан
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Prilog 1.

Nataša Perković Vukčević

M 23
1. Nataša Perković-Vukčević , Gordana Babić, Zoran Šegrt , Gordana Vuković-Ercegović,
Sneţana Janković, Ljubomir Aćimović. Severe acute poisoning due to intradermal injections:
mesotherapy hazard. Vojnosanitetski pregled 2012, August, vol 69, No.8: p 707-713.
M 64
2. G.Vuković Ercegović, J.Jović Stošić, S.Vučinić, N.Perković Vukčević, O.Potrebić, Akutna
trovanja sertralinom Zbornik radova sa 10.kongresa toksikologa Srbije sa međunarodnim
učešćem, Palić, 22-25. septembar 2010
3. Babić G, Jović Stošić J, Vučinić S , Jovanović M, Perković Vukčević N, Vuković Ercegović
G. Akutna trovanja gljivama, Zbornik radova sa 10.kongresa toksikologa Srbije sa
međunarodnim učešćem, Palić, 22-25. septembar 2010

4. Perković Vukčević N, Akutna trovanja gasovima u poţaru, Zbornik radova sa 10.kongresa
toksikologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Palić, 22-25. septembar 2010
5. N. Perković-Vukčević, J.Jović Stošić, D.Bokonjić, G.Vuković-Ercegović, G. Babić,
O.Potrebić, T.Reţić, D.Đorđević, M. Jovanović. Akutna trovanja benzodiazepinimakorelacija teţine trovanja sa koncentracijom leka u krvi. XIII kongres farmakologa Srbije i III
kongres kliničke farmakologije Srbije sa međunarodnim učešćem Palić, 5-8. oktobra 2011
6. Perković-Vukčević N, Vučinić S, Joksović D, Šegrt Z, Jovanović M, Đorđević D, Potrebić
O. Akutna trovanja 2,4- D dihlorfenoksi-sirćetnom kiselinom: klinička slika i lečenje.
Zbornik rezimea sa uvodnim izlaganjima. Tara, R Srbija 2006. IX Kongres toksikologa
Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem.
M63
7. Šegrt Z, Jovanović D, Vučinić S, Jović Stošić J, Todorović V, Potrebić O, Đorđević D, Babić
G, Srnić D, Jovanović M, Perković- Vukčević N. Model organizacije zbrinjavanja u
hemijskim udesima- Iskustva centra za kontrolu trovanja VMA OTEH 2007, Beograd,
oktobar 2007,.Zbornik radova.
M34
8. Vučinić S, Perković- Vukčević N, Šegrt Z, Đorđević D, Jovanović M. APACHE II PSS and
cholinesterase levels in acute organophosphate poisoning what is there clinical significance ?
5th SISPAT and 1st ICOC 27th Nov.-1 Dec., Singapore, Programme& Abstract
9. Vučinić S, Jovanović D, Vučinić Ţ, Šegrt Z, Bokonjić D, Perković- Vukčević N. Clinical
relevance of oxime and sodium bicarbonate therapy for acute organophophate poisoning- still
a dilema. EAPCCT 17, Sevile, Spain, May 2008.
10. Jovanović D, Jović- Stošić J, Jovanović M, Perković- Vukčević N, Zlatković M, Stojšić D,
Glišić JG, Kneţević TK. Comparative pharmacokinetics of clarithromycin from suspension
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and tablets in healthy subjects. Bas Clin Pharmacol Toxicol, Vol.101( Suplement 1),
Sep.2007; P 232: 140.
11. Babić G, Jović Stošić J, Vučinić S , Jovanović M, Djordjević D, Potrebić O, Reţić T,
Perković Vukčević N, Srnić D, Vuković Ercegović G.The main caracteristics of acute
poisonings at National Centre for Poison control during the year of 2009.The Third Congress
of Clinical Toxicology, 30 September – 3. October 2010, Varna Bulgaria
M14

12. Vucinic S, Ercegovic G, Djordjevic D, Jovanovic M, Perkovic- Vukčević N, Potrebic O,
Zlatkovic M. What is the clinical significance of oxime and sodium bicarbonate therapy for
acute organophosphate poisoning? In Medical menagement of chemical and biological
casualties, Stoian Tonev, Kamen Kanev and Christophor Dishovsky, 2009 by publishing
House IRITA, ISBN 978-954-9993-91-2
M24
13. Šegrt Z, Đorđević S, Jaćević V, Kilibarda V, Vučinić S, Jović-Stošić J, Potrebić O, PerkovićVukčević N. Farmakodinamski i farmakokinetski efekti primene flumazenila i teofilina kod
pacova akutno trovanih diazepamom. Vojnosanitetski pregled 2009, vol. 66, br. 2, str. 141148
M21
14. Jovanović D, Ćušić S, Rančić D, Srnić D, Perković-Vukčević N. A Pharmacokinetic
Comparison of Generic Tablets Containing Bisoprolol With Innovator Formulation in
Healthy Volunteers. J Clin Pharmacol October 2006 vol. 46 no.10, 1217-1222.
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