ДОЦЕНТ ДР МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ

КРАТКА БИОГРАФИЈА
Доцент др Марија Здравковић је рођена 18. децембра 1973. године у Београду.
Основну школу „Јован Стерија Поповић“ и гимназију „Свети Сава“ је завршила
као ђак генерације. Као гимназијалац, 1992.године, освојила је златну медаљу на
државном такмичењу из хемије. Похађала је Истраживачку школу за научне
таленте „Петница“, где је почела да се бави научно-истраживачким радом.
 Медицински

факултет у Београду завршила је 1998. године као студент

генерације (средња оцена 9,94).

Као студент генерације 1998. године је

награђена Повељом Српског лекарског друштва, наградом Медицинског факултета
у Београду и наградом Задужбине „Никола Спасић“.
Магистрираала је 2005.године из области кардиологије (тема: „Предиктори
морталитета и квалитета живота болесника са аортокоронарним премошћавањем 5
година након хируршке реваскуларазиције миокарда“), а докторирала 2010. године
(тема: „Утицај физичког тренинга на електрокардиографске и ехокардиографске
карактеристике активних фудбалера у адолесцентном добу“).

Постдокторску

едукацију из области срчане слабости завршила је на Универзитету у Цириху, као
стипендиста Европског удружења за срчану слабост 2017-2019 године. Звање
специјалисте из интерне медицине је стекла 2004.године, а звање субспецијалисте
из области кардиологије 2011.године.
Током студија имала је звање демонстратора на катедрама Анатомија и
Хистологија Медицинског факултета у Београду и представљала свој научноистраживачки рад и факултет на више домаћих и интернационалних студентских
конгреса (у Брлину, Мајамију, Истанбулу). У звање асистента на Медицинском
факултету у Београду, предмет Интерна медицина – кардиологија је изабрана
2012. године, а у звање доцента 2019. године. Директор је КБЦ „Бежанијска коса“
од септембра 2014.године.

СТУДИЈСКИ БОРАВЦИ У ВОДЕЋИМ СВЕТСКИМ КЛИНИКАМА
-

Током свог професионалног рада усавршавала се у престижним кардиолошким
центрима

у

свету

током

студијских

боравака

кроз

различите

видове

стипендирања научно-истраживачких пројеката:
-

Faculty of Medicine, University of Miami, USA (1996)

-

Pitie-Salpetrier Hospital, Paris, France (2007)

-

Charite Klinik, Clinic for Cardiology, MDCT Coronarography, Berlin, Germany,
(2008,2017,2019)

-

Herzzentrum Leipzig, Heart MRI and MDCT Division, Germany (2014)

-

Northwestern Hospital, University of Feinberg, Heart MRI Lab, Chicago, USA (2016)

-

University of Basel, Switzerland (2017)

-

University of Zurich, Switzerland, 2017-2019, Postdoc education

 Говори енглески,

немачки и шпански језик

ОБЛАСТИ УЖЕГ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСА
 Клиничка кардиологија
 Спортска кардиологија
 Неинвазивне кардиолошке имиџинг методе
 Хипертензија
 Коронарна болест
 Срчана инсуфицијенција
СТРУЧНА И НАУЧНА АКТИВНОСТ
 Секретар Кардиолошке секције Српског лекарског друштва (2008-2014)
 Експертски консултант Републичког завода за спорт (од 2010.)
 Оснивач Удружења за кардиомагнетну резонанцу срца и великих крвних
судова Србије
 Председник Удружења коронарних једница Србије (2021-2023)
 Председник радне групе за аритмије Удружења кардиолога Србије (2017-2019),
председник радне групе за хипертензију Удружења кардиолога Србије (2019-2021),
председник радне групе за срчану инсуфицијенцију Удружења кардиолога Србије
(2021-2023)
 Члан WG on

Hypertension, WG on Sport Cardiology, WG on Myocardial

Microcirculation ESC-a
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 Преко 150 предавања по позиву на домаћим и међународним скуповима
 Преко 250 научних публикација
 Руководилац је више међународних научних пројеката из области кардиологије
 Координатор едукације Светске здравствене организације у спречавању Ковид-19
пандемије (2021)
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
 Награда Српског лекарског друштва за најбољег дипломираног студента
(1998)
 Награда Задужбине „Никола Спасић“ за најбољег дипломираног студента
Медицинског факултета у Београду (1998)
 Почасно звање Европског удружења кардиолога

-

FESC -Fellow of

Europeaan Society of Cardiology (2014)
 Почасно звање Европског удружења за хипертензију – European Specialist
for Hypertension (2012)
 Награда града Земуна - почасна грађанка Земуна (2019)
 Почасна Повеља Медицинског факултета у Београду (2020)
 Специјално одликовање Председника Републике Србије за заслуге у борби
против

ковид-19 епидемије у Републици Србији - Карађорђева звезда

трећег степена (2020)
 Награда часописа „Борба“ – најличност (2020)
 .Почасни витез 57. љубичевских коњичких игара (2020)
 Награда РТВ Студија „Б“ – Најбеограђанка (2021)
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