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Општи подаци
Рођена 28.05.1962.
Образовање
1989 - 1992. Специјализација из нуклеарне медицине
1980 - 1986. Медицински факултет Универзитета у Београду
Кретање у служби
2009. Избор за доцента за предмет нуклеарна медицина
2008. Доктор медицинских наука из области нуклеарна медицина
2005. Реизбор за асистента за предмет нуклеарна медицина - реизбор
2001. Избор за асистента за предмет нуклеарна медицина
2000. Магистар медицинских наука из области нуклеарне медицине
1992. Лекар специјалиста нуклеарне медицине
1989. Лекар на специјализацији из нуклеарне медицине
Стипендије и награде
1999. First prize for the paper presented on 1st seminar of Nuclear medicine with
International participation under the title: 99m Tc Tetrofosmin mammoscintigraphy in
detection of primary breast cancer
Усавршавања
2008/2009. Стручно усавршавање у Француској
1989 - 1992. Специјализација из нуклеарне медицине
Предмети едукације
Наставник за предмет нуклеарна медицина на Медицинском факултету ВМА
Универзитета одбране
1996 - 2007. Акутна радијациона болест, основи ратне медицине, настава за
специјализанте свих усмерења, предавач
2004 - 2007. Клиничка нуклеарна медицина, двосеместрална настава за
специјализанте интерне групе, предавач
1991 - 2005. Терапијска примена радионукида двосеместрална настава за
специјализанте интерне групе, предавач
1995, 1997, 1998, 2004. Европска школа нуклеарне медицине, слушалац
1989. Базични курс за примену радиоактивних изотопа, слушалац
Пројекти
Руководилац НИ задатка МФВМА/16/13-15, назив пројекта: „Валидност
лимфосцинтиграфије и биопсије сентинелног лимфног нодуса детектованог
интраоперативном гама сондом у болесника са тумором дојке, меланомом коже и
другим малигним туморима
Члан истраживачког тима НИ задатка МФВМА/18/13-15, назив пројекта:
„Нуклеарномедицинско испитивање уринарног тракта код деце“

Члан истраживачког тима завршеног НИ задатка „Инфекција уринарног тракта у
деце и везикоуретерални рефлукс као узрочници паренхимског оштећења бубрега“,
назив пројекта: Клинички, патофизиолошки и молекуларни аспекти трауме и
инфламације
Чланства
Удружење нуклеарне медицине Србије и Црне Горе
Српско лекарско друштво
Стручни радови и књиге
Преко стотину радова из области нуклеарне онкологије, хематологије, неурологије
и нефроурологије и две књиге
Љиљана Јауковић: - Нуклеарна онкологија - Сцинтиграфија дојке тетрофосмином /
Љиљана Јауковић,- Београд: Задужбина Андрејевић, 2002 (Београд:Тодра). - 74
стр.;граф прикази; 24 цм. - (Библиотека Академија / Задужбина Андрејевић,
ИССН 1450-653Џ ; 74)
- Дете са инфекцијом уринарног тракта и рефлуксом/ Борис Ајдиновић, Љиљана
Јауковић - Београд: Б.Ајдиновић, 2008 (Београд: Беопринт) - 83 стр; илустр; 25цм. –

