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Пуковник проф. др сц. мед. Александар Ђуровић, физијатар 

 

Општи подаци 

Рођен 20.02.1958. 

 

Образовање 

1999. Доктор медицинских наука (на ВМА) 

1995. Магистар медицинских наука (на ВМА) 

1988. Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације 

1983. Медицински факултет Универзитета у Београду 

 

Кретање у служби 

2000. Начелник Клинике за физикалну медицину и рехабилитацију ВМА 

1996-2000. Лекар на болесничком одељењу Клинике ФМР ВМА 

1990-1996. Начелник Реуматолошко-ортопедског одељења ВБ Мељине 

 

Стипендије и награде 

1999. Медаља Човекољубља 

 

Предмети и едукације 

Од 2014/2015. Руководилац наставе и предавач на предмету: Физикална медицина и 

рехабилитација на МФ ВМА 
Од 2009/2010. Руководилац наставе и предавач на предмету: Филозофија и историја 

медицине на МФ ВМА 
Од 2005. Предавач на Техничком факултету у Новом Саду 

Од 2003. Предавач на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду 

Од 1996. Предавач на Катедри за физикалну медицину и рехабилитацију Медицинског 

факултета у Београду 

 

Пројекти 

„А-тест: клиничка употребљивост у раној фази рехабилитације оротпедско 

трауматолошких пацијената“, шифра пројекта: ВМА/10-12/Б.7 

„Ефекти дозно-зависног кинези третмана у постакутној фази рехабилитације пацијената са 

инфарктом срца“, шифра пројекта: ВМА/10-12/Б.8 

„Ефекти контролисаног аеробног тренинга на аеробну способност, физиолошке и 

психолошке функције и квалитет живота пацијената лечених због малигног обољења“, 

шифра пројекта: ВМА/08-12/Б.2 

 

Чланство 

Члан председништва Удружења физијатара Републике Србије 

Члан Комисије за рехабилитацију при Влади Републике Србије 

Српско лекарско друштво 

Лекарска комора Србије 

 

Стручни радови и књиге 



Објавио преко 70 радова у националним и међународним часописима из различитих 

области рехабилитационе медицине. 5 радова у часописима са SCI листе. Преко 56 радова 

саопштених на националним и међународним скуповима, објављених у изводу 

Књиге: 

Ђуровић А. Физијатријска идеја и статистичке методе, 2013. 

Ђуровић А, главни и одговорни уредник. Физијатрија (у штампи).  

Ђуровић А, Стефановић Д. Реуматоидни артритис и вежбе, 2007. 

Поглавља у књигама: 

Н.Јовић, З.Рогановић, А.Ђуровић и остали: Парализа лица - етиологија, дијагноза и 

лечење 2004. 

Н.Продановић, З.Анђелковић, А.Ђуровић и остали:Далиразмишљате о остеопорози, 2004.


