потпуковник др Жељко Јадранин, епидемиолог
Општи подаци
Датум рођења: 10.07.1971.године
Образовање
Од 2019. године – изабран за асистента на предмету епидемиологије на Медицинском факултету ВМА
Докторант на самосталним докторским академским студијама Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу
2009. године положио специјалистички испит из епидемиологије на Војномедицинској академији у
Београду
На Медицинском факултету Универзитета у Београду дипломирао у мају 2000. године. Стручни
лекарски испит положио у јулу 2001. године
Основну и средњу школу завршио у Обреновцу, са одличним успехом
Кретање у служби
Од 2017. године – Начелник одељења за спречавање и сузбијање болести
Од 2013. године - лекар у Одељењу за превенцију и контролу болести Института за епидемиологију
СПМ ВМА
Oд 2011. до 2013. године Начелник одељења за природно-жаришне инфекције и ДДД Института за
епидемиологију СПМ ВМА
Од 2010. до 2011. године Начелник одељења за молекуларну епидемиологију Института за
епидемиологију СПМ ВМА
Од 2006. до 2009. године - лекар на специјализацији из епидемиологије у Војномедицинској академији
у Београду
Од 2002. до 2006. године - Управник гарнизонске амбуланте у гарнизону Обреновац, уједно и
Начелник санитетске службе 305.инжињеријске бригаде
Усавршавања
Завршен „Medical Intelligence“ курс у NATO School - Oberammergau, јун 2013.
Завршен „Military International HIV Training Program“ у организацији DHAPP програма америчког
министарства одбране - University of California и Naval Medical Center, San Diego California,
август/септембар 2012.
Предмети едукације
Предавач у јединицама/установама МО и ВС из области превенције и контроле HIV/AIDS-a
и других сексуално преносивих инфекција у војној популацији
Предавач у Центру за мултинационалне операције на тему- превенција заразних болести код
учесника у мултинационалним операцијама
Предавач у Санитетском наставном центру ВМА на темама из превентивне медицине.
Пројекти
„Инфективне болести као јавни здравствени проблем, превенција, дијaгностика и лечење“

Чланства
Члан СЛД и Лекарске коморе Србије
Стручни радови и књиге
Аутор и коаутор више стручних радова објављених у научним часописима и/оли презентованих на
домаћим и иностраним конгресима. Један је од аутора силабуса „Превенција и контрола HIV/AIDS-a
у војној популацији“ .

