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Сарадник у настави на предмету Основи токсиколошке хемије, извођење
стручних вежби, Висока здравствена школа струковних студија у
Београду.
Специјалиста токсиколошке хемије у Одељењу за токсиколошку хемију,
Центрa за контролу тровања, ВМА.
Специјалиста токсиколошке хемије у Здравственом центру, Ваљево.
На специјализацији из токсиколошке хемије, Фармацеутски факултет у
Београду.
Дипломирани фармацеут у Апотекарској установи, Ваљево.

Усавршавања
1. Учешће на X Конгресу токсиколога са међународним учешћем 2010. и VI Конгресу
фармацеута са међународним учешћем 2014. год.
2. Изабране теме/области предавача за програм КЕ – Фармацеутска комора Србије:
примена бета лактамских антибиотика у лечењу болничких инфекција, акутна
тровања фенотиазинима-комбинације са алкохолом, фармакокинетичке студије.
3. Примена антибиотика код пацијената са аспирационом пнеумонијом и акутним
тровањем психотропним лековима. Едукативни семинар, Центар за континуирану
едукацију Војномедицинске Академије, Београд, Октобар 2010.
4. Одређивање опијата у саливи и урину, прелиминарне и потврдне технике.
Едукативни семинар, Едукативни семинар Асоцијација лабораторијских технолога и
техничара Србије, Октобар 2011.
5. Значај течно-масене спектрометрије у судско-медицинским анализама, Центар за
континуирану едукацију Војномедицинске Академије, Београд, Децембар 2012.
6. Процена безбедносног профила лека у медицинској пракси. Едукативни семинар
Удружења фармацеутских техничара Србије , Београд, Октобар 2013.
7. Акутна
тровања
бензодиазепинима.
Едукативни
семинар
Асоцијација
лабораторијских технолога и техничара Србије, Октобар 2013.
Пројекти
1. VMA 06-08 B26 Клинички, патофизиолошки и молекуларни аспекти повреда и
болести Фармакокинетика антибиотика код болесника са пнеумонијом удруженом
са акутним тровањем психотропним лековима.

Чланства




Удружење фармацеута Србије, Секција за токсиколошку хемију
Фармацеутска комора Србије
Српско удружење токсиколога

Стручни радови и књиге
 Монографија ״Метали у води за пиће ״, Задужбина Андрејевић.
 Аутор и ко-аутор два ориганална рада у иностраним и једног ориганалног
рада у домаћем часопису из области токсиколошке хемије.
 Аутор и коаутор 30 радова излаганим на међународним и домаћим
скуповима.

