
  

 

 

Група хируршких клиника         011/2667-144 

Клиника за општу хирургију          011/3609-210 

Клиника за васкуларну и ендоваскуларну хирургију      011/3608-788 

Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију      011/3608-419 

Клиника за неурохирургију         011/3608-808 

Клиника за пластичну хирургију и опекотине       011/3609-031 

Клиника за кардиохирургију          011/3608-387 

Клиника за грудну хирургију          011/3608-601 

Клиника за урологију          011/3608-719 

Клиника за максилофацијалну хирургију       011/3608-088 

Клиника за оториноларингологију        011/3608-787 

Клиника за очне болести          011/3609-421 

Операциони блок са централном стерилизацијом      011/3608-121 

Клиника за анестезиолгију и интензивну терапију      011/3608-252 

 

Група интерних клиника          011/2667-042 

Клиника за пулмологију          011/3609-249 

Клиника за кардиологију          011/3608-817 

Клиника за реуматологију         011/3608-569 

Клиника за нефрологију          011/3609-189 

Клиника за хематологију          011/3608-638 

Клиника за ургентну интерну медицину       011/3608-135 

Клиника за ендокринологију         011/3608-697 

Клиника за гастроентерологију и хепатологију      011/3608-302 

Клиника за инфективне и тропске болести       011/3609-282 

Клиника за кожне и полне болести        011/3608-559 

Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију      011/3608-923 

 

Група неуропсхијатријских клиника 

Клиника за неурологију          011/3608-216 

Клиника за психијатрију          011/3608-451 

 

Група института 

Институт за трансфузиологију и хемобиологију      011/3609-171 

Институт за радиологију          011/3608-988 

Институт за нуклеарну медицину        011/3608-625 

Институт за патологију и судску медицину       011/3609-499 

Институт за медицинску биохемију        011/3609-264 

Клиника за стоматологију         011/3608-442 

 

Сектор за превентивну медицину         011/2663-368 

Институт за хигијену          011/3609-202 

Институт за епидемиологију         011/3609-327 

Институт за медицину рада         011/3608-891 

Институт за микробиологију         011/3609-144 



  

 

 

Група центара 

Центар за хитну помоћ          011/3608-157 

Национални Центар за контролу тровања       011/3609-040 

Центар за трансплантацију солидних органа        011/3608-128 

Центар за хипербаричну медицину        011/3609-091  

Центар за клиничку фармакологију        011/2661-122  

Одсек за превенцију и контролу болничких инфекција     011/3608-934 

Одељење за менаџмент квалитета, план и анализу      011/3608-497 

 

Специјалистичка поликлиника         011/3609-351 

 Група дијагностика и кабинета за хируршке болести    011/3608-570 

 Центар за дневну хирургију        011/3609-008

 Кабинет за општу хирургију        011/3609-232 

 Кабинет за васкуларну хирургију       011/3608-549 

 Кабинет за неурохирургију        011/3608-602 

 Кабинет за максилофацијалну хирургију      011/3608-547 

 Кабинет за пластичну хирургију        011/3608-567 

 Кабинет за грудну хирургију        011/3608-979 

 Кабинет за кардиохирургију        011/3608-979 

 Кабинет за трауматологију и ортопедију      011/3608-517 

 Кабинет за урологију         011/3608-529 

 Кабинет за уво, грло и нос         011/3608-595 

 Кабинет за очне болести         011/3609-078 

 Група дијагностика и кабинета за унутрашње болести    011/3608-832 

 Кабинет за кардиологију         011/3608-633 

 Кабинет за хематологију         011/3608-695 

 Кабинет за ендокринологију        011/3608-657 

 Кабинет за нефрологију         011/3608-618 

 Кабинет за гастроентерологију        011/3608-617 

 Кабинет за плућне болести        011/2661-122 

 Кабинет за реуматологију         011/3609-256 

 Кабинет за кожне и полне болести       011/3608-071 

 Кабинет за инфективне и тропске болести      011/2661-122 

 Кабинет за неурологију         011/3608-717 

 Кабинет за психијатрију         011/3608-641 

 Диспанзер за гинекологију са дневном болницом     011/3608-327 

 Дечији диспанзер          011/3608-809 

 Одељење за тријажу, пријем и отпуст болесника     011/3608-104 

 Амбуланта за систематске и конзилијарне прегледе     011/3609-187 

 

Медицински факултет ВМА         011/2663-361 


