Начелник Групе интерних клиника ВМА
Пуковник доцент др сц. мед. Ненад Ратковић, интерниста-кардиолог

Општи подаци
Рођен 29.06.1960. године, Цетиње
Образовање
2016. Избор у звање доцента за ужу научну област интерна медицина подобласт
кардиологија
2010. Докторске студије из кардиологије ВМА, дисертација „Прогностички значај
одређивања концентрације солубилног ЦД 40 лиганда, солубилног ИЛ-2 рецептора и ИЛ-1
бета у периферној крви код болесника са перкутаном коронарном интервенцијом“
2006.Асистент интерне медицине (два избора)
2005. Ужа специјализација из кардиологије, Војномедицинска академија, Београд
2001. Магистеријум, ВМА, магистраска теза „Појачан инфламаторни одговор код
болесника са првим инфарктом миокарда и несигнификантном стенозом инфарктне
артерије“
1997. Специјализација интерне медицине, Војномедицинска академија, Београд
1986. Медицински факултет
Кретање у служби
Од јуна 2017. Начелник Групе интерних клиника ВМА
2014 - 2017. Начелник Одељења ургентне кардиологије, Клиника за ургентну интерну
медицину ВМА
2011 - 2014. Начелник Одељења интензивне терапије, Клиника за ургентну интерну
медицину ВМА
1992 - 1993. Начелник санитетске службе у Гарнизоној амбуланти Пљевља
1991 - 1992. Начелник санитетске службе 10. мтбр Мостар
1989 - 1991. Лекар Гарнизоне амбуланте Мостар
1989. Ступио у професионалну војну службу
1987 - 1988. Одслужење војног рока и завршена школа резервних официра санитетске
службе
1986. Медицински факултет
Усавршавања
2010. Копенхаген, Данска, Акутни коронарни синдром
2008 - 2009. Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, Имплантација привремених и
сталних пејсмекера
Награде
У два наврата ванредно унапређиван
Више похвала и награда од начелника ВМА, команданта Гарнизона Пљевља и Мостар

Предмет едукације
2001 - 2017. Руководилац и предавач више курсева и симпозијума, као и акредитованих
предавања
2013.-2017. Стручни консултант у Удружењу коронарних јединица Србији
Пројекти
2016. Руководилац развојног пројекта - Примарна превенција исхемијске болести срца
професионалних војних лица и војних службеника у Републици Србији (утврђивање
модификованог скор ризика на основу постојећих европских смерница и SCOR алгоритма
за израчунавање укупног ризика за кардиоваскуларне болести)
2010 -2017. Сарадник у два пројекта Клинике за неурологију ВМА
Чланства
Лекарска комора Србије
Удружење кардиолога Србије
Удружење коронарних јединица Србије - члан Управног одбора
ESC (Европско удружење кардиолога)
ACCA ( Европско удружење коронарних јединица)
Стручни радови
Аутор и коаутор више од 50 радова објављених у домаћим и страним часописима, од којих
су 31 на СЦИ листи.
Аутор два поглавља у књигама - домаћој и иностраној

