Начелник Клинике за психијатрију
Проф. др сц. мед. Жељко Шпирић, неуропсихијатар

Општи подаци
Рођен 04.03.1955. године
Образовање
1988 - 1992. Специјализација из неуропсихијатрије у Војномедицинској академији у Београду
1974 - 1980. Медицински факултет, Универзитет у Сарајеву
Кретање у служби
2015. - Начелник Клинике за психијатрију ВМА
2014. - Редовни професор на катедри за неуропсихијатрију ВМА
2009. - Ванредни професор на катедри за неуропсихијатрију ВМА
2004. - Доцент на катедри за неуропсихијатрију ВМА
2002. - Начелник 1. Одељења, Клиника за психијатрију, Војномедицинска академија, Београд
1992 - 2002. Специјалиста неуропсихијатар, Војномедицинска академија, Београд
1988 - 1992. Лекар на специјализацији, Војномедицинска академија, Београд
1982 - 1988. Лекар опште праксе, Сарајево, Босна и Херцеговина
Усавршавања
2002 - 2007. Едукација из групне аналитичке терапије, Београд
2004. - Тренинг из когнитивно-бихејвиоралне терапије, Београд
2003. - Одбрањен докторски рад "Повезаност хроничног посттрауматског стресног поремећаја и
синдрома инсулинске резистенције", Војномедицинска академија
2001. - Уводни курс из ЕМДР технике, Београд
2000. - Одбрањен магистарски рад "Карактеристике неуроендокриног статуса код особа са
посттрауматским стресним поремећајем", Војномедицинска академија
1991. - Едукација из примене технике Роршах, Београд
1990 - 1997. Едукација и тренинг из психодрамске психотерапије, Београд
1989 - 1991. Последипломске студије облика магистеријума, Медицински факултет, Београд

Наставне активности
2015. - Члан Савета Универзитета Одбране у Београду
2012. - Шеф катедре за за неуропсихијатријске науке Медицинског факултета ВМА
2009. - Наставник на Медицинском факултету ВМА, Универзитета одбране у Београду
1996. - Предавач на последипломским студијама облика специјализације из предмета
психијатрије, у Војномедицинској академији
1996. - Предавач у Школи резервних официра Санитетске службе за предмет психијатрије
Пројекти:
2011. - члан радне групе Републичке комисије Министарства здравља за израду Националног
водича добре клиничке праксе за лечење и дијагностиковање депресије, Министарства здравља
републике Србије
2008. - Координатор пројекта "Процена здравственог стања бораца рата деведестетих, са нагласком на
ментално здравље" Министарства за рад и социјалну политику републике Србије.
2006. - "Улога цитокина код посттрауматског стресног поремећаја", ВМА
2006. - "Psychobilogy of Postraumatic Stress Disorder" интернационална, студија спонзорисана од
стране Европске Комисије (Framework Programme - INCO)
2001-2004. - "Рехабилитација жртава ратне тортуре", Центар за рехабилитацију ИАН Београд
1996-1999. - "Психонеуробиологија стресних поремећаја" - Војномедицинска академија
Чланства
2013. - Члан републичке стручне комисије за превенцију и контролу болести зависности
2005 - 2013. Члан председништва Психијатријске секције Српског лекарског друштва
2009 - 2014. Удружење психијатара Србије - члан извршног одбора, секретар за едукацију
2007. - Члан Друштва групних аналитичара Београда
Стручни радови и књиге
Од 1992. - Аутор и коаутор преко 150 оригиналних чланака и извештаја у медицинским
часописима и домаћим и иностраним научним скуповима.
2008. - Уредник монографије "Ратна психотраума српских ветерана"
2005. - Уредник монографије "Тортура у рату, последице и рехабилитација"
2002. - Уредник монографије "70 година Војне психијатријске службе"

