Комисија у саставу:
1. BC проф. др Борис Ајдиновић, Институт за нуклеарну медицину ВМА;
2. ВС. доц.др Љиљана Јауковић, Институт за нуклеарну медицину ВМА;
3. Проф. др Владимир Обрадовић, Медицински факултет Београд.
Одлуком Наставно-научног већа број 19/3 од 29. 10. 2012. године одређени смо у Комисију за
оцену радова и кандидата који су поднели пријаву на Конкурс објављен у листу "Одбрана" година
од 15. новембра 2012. године, за реизбор у звање асистента за предмет Нуклеарна медицина.
На Конкурс се јавила ВС др сц. мед. Сања Дугоњић, специјалиста нуклеарне медицине.
Након што смо проучили достављени материјал, Наставно-научном већу Војномедицинске
академије подносимо следећи

ИЗВЕШТА Ј

I. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
1. година роћења: 10. 04 1962.
2. школовање: Завршила1987, Медицински факултет у Београду, са просеком 8.61.
3. специјализација: Завршила специјализацију из Нуклеарна медицина, 14. 12.1993, оцена 5
4. магистарска теза: "Валидност динамске сцинтиграфије плјувачних жлезда у
дијагностици Сјегреновог синдрома", одбранила 04.07. 2005 у Београду, на Војномедицинској
академији, пред комисијом у саставу: проф. др сц. мед. Борис Ајдиновић-ментор, проф. др сц.
мед. Душан Стефановић, проф. др сц. мед. Слободан Илић.
5. докторска дисертација: Повезаност налаза сцинтиграфије Технецијум 99м
липосолубилним радиофармацима и ткивне детекције пролиферативних параметара у
хиперфункционалним паратиреоидним жљездама., одранила дана 29. 06.2012. на
Војномедицинској академији
6. стручно усавршавање:
- уземљи:Нема.
- у иностранству: у току- боравак од три месеца у Франкфурту , Немачка
7. напредовање у звањима:
- Нема
8. познавање страних језика: енглески-активно, руски-пасивно.
9. ECDL сертификат: не поседује.

II. СТРУЧНА ДЕЛАТНОСТ

Допринос здравственој делатности: Увела суптракциону сцинтиграфију паратироидних
жлезда Tc99m-tetrofosminom и Тс99ш-М1В1-јем, као нових радиофармака 1997. године, уз
посебан протокол снимања; 2003. године увела модификовани протокол динамске сцинтиграфије
пљувачних жлезда са стимулацијом витамином Ц, као стандардне процедуре. Бави се
сцинтиграфијом костију, посебно код болесника са реуматолошким болестима.
III. ПУБЛИЦИСТИЧКА ДЕЛАТНОСТ
1. Број публикованих радова по категоријама научне компетентности (Р коефицијентима):
М23 1 публикација
М24 4 публикације
М45 2 публикације
М51 4 публикације
М52 4 публикације
М34 29 публикација
М63 2 публикације
М64 34 публикације
М71 1 публикација
Анализа и оцена приложених радова: Кандидат се у својим радовима бави значајем
сцинтиграфије паратироидних жлезда у дијагностици увећаних и измењених параироидних
жлезда у примарном и секундарном хиперпаратироидизму, као и повезаношћу сцинтиграфије
паратироидних жлезда са вредностима укупног калцијума и паратироидног хормона у крви.
Такође испитује валидност динамске сцинтиграфије пљувачних жлезда и њених квантитативних
параметара у Sjogrenov-om sindromu и другим болестима пљувачних жлезда. Испитује место
сцинтиграфије костију у многим реуматолошким болестима: Reiter-ovoj болести, остеопорози,
остеонекрози. Кандидат је аутор и коаутор у 60 радова објављених у целини и сажето, у
часописима, и зборницима радова са научних и стручних састанака у земљи и иностранству.
Сарадник је у књизи „Терапија реуматолошких болести" Милана Поповића и cap.

IV.НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ
1. Учешће у настави
- He држи наставу у ШРО СнСл
- До сада одржала 6 часова наставе Заједничких предмета за специјализанте
- He држи Двосеместралну наставу
- He предаје изван ВМА
- Нема менторства за специјализанте и субспецијализанте
- Није учествовала у комисијама за одбрану теза
- Није учествовала у комисијама за полагање испита
- Није учествовала у комисијама за одбрану маистарских и докторских теза
- Није предавач на курсевима
- Држала предавање по позибу на научном скупу: "Методе визуализације у
реуматологији" 2000. године, у организацији Института за реуматологију, Београд.
Анализа наставне делатности На неколико одржаних часова у оквиру Заједничких предмета
за специјализанте држала наставу о оптим аспектима нулеарне медицине. Материју износила на
јасан и разумљив начин.

V. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
1. Руковоћење и учешће у НИ пројектима
Налази се у саставу истраживачког тима на НИ задатку „ Инфекција уринарног тракта у
деце и везикоуретерални рефлукс као узрочници паренхимских оштећенја бубрега" (шифра
ВМА/06-08/Б.11) и „Тс-99т ципрофлоксацин у дијагностици бактеријских инфекција у скелету"
(шифра ВМА/06-08/Б.12) у оквиру истраживачког пројекта ВМА " Клинички, патофизиолошки и
молекуларни аспекти повреда и болести". сада се налази у саставу НИ пројеката чија је
реализација почела 2012 године а то су : Валидност лимфосцинтиграфије и биопсије
сентинелног лимфног нодуса детектованог интраоперативном гама сондом у болесника са
тумором дојке, меланомом коже и другим малигним туморима (шифра МФВМА /16/12- 14) и
Нуклеарномедицинско испитивање уринарног тракта код деце (шифра МФВМА /18/12- 14)
2. Сарадња са другим научним институцијама у земљи
Нема.
3. Међународна сарадња са научним институцијама
Нема.
Награде за научни рад
Више пута похваљивана због изузетног ангажовања од стране претпостављених.
Анализа научноистраживачког рада Активно учествовала у изради и учествује у самом току
извођења НИ задатака. Добро сарађује са осталим учесницима и учествује у изради публикација
из НИ задатака.
VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Рецензент у часописима: Није ангажована.
2. Воћење струковних (професионалних) националних и међународних организација: Није
ангажована.
3. Учешће у раду значајних тела заједнице и професионалним организацијама: Није
ангажована.
4. Организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних стручних и
научних конференција и скупова: Није ангажована.
5. Повезивање стручњака истих интересовања из различитих институција у нашој земљи и
иностранству: Није ангажована..
6. Извршавање посебних задатака везаних за наставу, менторство, професионалне
активности намењене као допринос локалној или широј заједници: Није ангажована.
7. Ангажованост кандидата у раду матичне катедре: Члан катедре за Радиологију и
нуклеарну медицину од децембра 2008. године до 2011.
8. Учешће у раду појединих стручних органа ВМА: Није ангажована
9. Ангажованост кандидата у раду комисија и радних тимова именованих од стране
Наставно-научног већа и Управе ВМА: Није ангажована.
10. Креативне активности које показују професионална достигнућа наставника и доприносе
унапређењу система образовања у систему одбране и цивилних универзитета: Није ангажована.

VII.ЗАКЉУЧАК

На основу изнетих података и познавања рада кандидата, уз упоредни преглед законских
услова за реизбор у звање асистента, комисија закључује да кандидат испуњава потребне
критеријуме. Стога, комисија предлаже да се кандидат ВС, др сц. мед. Сања Дугоњић,
изабере у звање АСИСТЕНТ за предмет Нуклеарна медицина.

КОМИСИЈА
1. проф. др сц. мед. Борис Ајдиновић, Председник
2. доц. др сц. мед. Љиљана Јауковић, члан

3. проф. др сц. мед. Владимир Обрадовић, члан

