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Агенда

• Организациона шема Војномедицинске академије
• Војномедицинска академија данас на први поглед
• ВМА – три стуба институције под истим кровом

- Лечење
- Едукација
- Научноистраживачки рад

• ВМА у време COVID-19
• Будући планови
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Војномедицинска академија данас на први поглед

• Војна, медицинска и образовнонаучна институција

• Традиција дуга 178 година (2. март 1844.) – угледна
репутација у земљи и свету

• Трећи ниво у лечењу војних и цивилних осигураника са
капацитетом од 1067 постеља

• 25 операционих сала

• Медицински факултет ВМА, академске студије,
специјализације, докторске студије



Три стуба под истим кровом

ЕдукацијаЛечење Научноистраживачки 
рад



Лечење 

• 26 клиника
• 11 института
• 5 центара
• Операциони блок са централном стерилизацијом
• Сектор за превентивну медицину
• Служба за здравствену негу
• Служба за фармацеутску делатност 



Лечење 

• Поликлиничко лечење
• 20 специјалистичких кабинета
• Центар за хитну помоћ
• Центар за хипербаричну медицину
• Клиника за стоматологију

• Хоспитално лечење
• Група интерних клиника
• Група хируршких клиника
• Група неуропсихијатријских клиника
• Центар за контролу тровања



Лечење у 2021. години
(статистички подаци)

Број прегледа на кабинетима Поликлинике: 204.735
Стационарно лечено: 24.919 пацијената
Просечно трајање хоспитализације: 9,21 дана
Искоришћеност постељне мреже: 51,33%

Операција: 17.423
Укупан број умрлих: 2.067



Лечење на клиникама и институтима

Клиника за неурологију
724 пацијената
Просечно трајање
хоспитализације: 4,71 дан

Клиника за стоматологију
55.215 пацијената
Институт за радиологију
102.352 процедуре
Институт за медицинску
биохемију
3.271.564 анализа

Институт за патологију и судску
медицину
10.255 биопсијске листе
8 судских обдукција

Институт за трансфузиологију и
хемобиологију
10.400 добровољних давалаца
крви
5.408 литара крви

Институт за нуклеарну медицину
1200 испитаника



Лечење у центрима

Центар за хитну помоћ
78.882 прегледа
10.109 пријема

Центар за контролу тровања
10.828 прегледа
4.412 анализа на присуство алкохола у крви

Центар за хипербаричну медицину
2.070 процедура



Најзначајнији резултати

Успешно урађена видеоасистирана унипортална пнеумонектомија, што је први
случај одстрањења целог плућног крила минимално инвазивним приступом у
Србији.
Први пут у Србији изведен комплексан хируршки захват премештања крвних
судова јетре и доње шупље вене и креирања новог крвотока до срца уградњом
вештачког графта дугог 25 центиметара, чиме је превенирана будућа
трансплантација јетре.
У сарадњи са Институтом за плућне болести Војводине изведено прво
механичко разлагање тромбова у плућима AngioJet системом.
Први пут урађена имплантација аортног залиска методом перкутане –
нехируршке уградње аортног залиска. Ова интервентна транскатетерска
процедура уградње аортног залиска (Transcatheter Aortic Valve Insertion – TAVI)
изводи се приступом кроз препонске артерије и значајно смањује дужину
трајања интервенције на срцу.
У сарадњи са Институтом за плућне болести Сремска Каменица, успешно
изведена механичка, катетерска тромбектомија.
Успешно изведене тромбектомије – интервенције уклањања тромба из
запушеног крвног суда у акутној фази можданог удара.



Едукација

Медицински факултет ВМА обавља образовну, научно-
истраживачку, здравствену и издавачку делатност.
Акредитовани студијски програми:
- интегрисане академске студије медицине (трају 6 година)
- шест академских специјализација (трају годину дана)
- три модула докторских академских студија (трају 3 године)

У оквиру едукације у Војномедицинској академији, реализују се
и здравствене специјализације, курсеви континуиране
медицинске едукације, као и настава у оквиру Центра санитетске
службе.



Научноистраживачки рад

У оквиру Војномедицинске академије и Медицинског факултета
ВМА има 190 доктора наука, 33 редовна професора и 35
ванредних професора.
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истраживања
Центар за контролу 

тровања
Клинике
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Рад Војномедицинске академије у време 
COVID-19

• Једна од две не-COVID 19 терцијалне здравствене установе
за време ванредног стања и по његовом завршетку.

• Особље ВМА је ангажовано у ВБ “Карабурма”,
привременим болницама: “Београдски сајам”, “Штарк арена”,
при Општој болници “Нови Пазар”, КБЦ “Земун”, КБЦ
“Звездара”, Батровци.



Будући планови

Краткорочни:
1. Усвајање Закона о здравственом осигурању и здравственој заштити војних

осигураника
2. Дефинисање потреба и покретање капиталног опремања ВМА кључном

медицинском опремом
3. Наставак Пројекта “Енергетска ефикасност у јавним зградама” за ВМА у

сарадњи са Немачком развојном банком
Средњорочни:
1. Након доношења Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању

војних осигураника, израђивање подзаконских акта за спровођење Закона
2. Завршавање пројекта капиталног опремања ВМА кључном медицинском

опремом и обуком кадра
Дугорочни:
1. Успостављена организацијско-формацијска структура ВМА у складу са

потребама система одбране
2. Попуна медицинским кадром до 100%
3. Опремање ВМА медицинском опремом и ПС у складу са материјалном

формацијом
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