
Нова.рс: Од последица коронавируса, преминуо проф. др Жељко Марковић - трећи преминули лекар у последња 24 сата
субота, 16 јануар 2021 19:15

Проф. др Жељко Марковић, специјалиста радиологије у Клиничком Центру Србије,
преминуо је ноћас на Инфективној клиници од коронавируса, потврђено је порталу
Нова.рс у Синдикату лекара и фармацеута.

  

  

Др Марковић је био дугогодишњи директор Клинике за радиологију КЦС и професор на
Медицинском факултету Универзитета у Београду.

  

Након завршених студија у Београду усавршавао се на Грасхаден Клиници у Минхену,
Институту за Радиологију у Нирнбергу (Немачка), Хамерсмит болници у Лондону (ГБ),
Болници Универзитета у Тел Авиву (Израел), преноси уцентар.

  

Одлуком Савезног Министарства за науку и технологију добио је звање експерта за
научну област радиологија, а изабран је у звање консултанта УН и УНДП за развој
радиологије за регион Југоисточне Европе.
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Он је иначе трећи преминули лекар у последња 24 сата.

  

Јуче је објављено да је у 58. години преминуо др Војислав Магдић, специјалиста
анестезиологије и реанимације у Здравственом центру Неготин, а након избијања
епидемије био је ангажован не само у Неготину, него и у КБЦ Драгиша Мишовић, где је у
два наврата помагао колегама у збрињавању најтежих пацијената.

  

Због компликација услед ковида 19 јуче је у КБЦ Драгиша Мишовић преминуо професор
Бранислав Филиповић, специјалиста психијатрије и дугогодишњи управник Института за
анатомију Медицинског факултета у Београду, у 59. години.

  

Професор Филиповић, специјалиста психијатрије и дугогодишњи управник Института за
анатомију Медицинског факултета у Београду, преминуо је данас у КБЦ “Драгиша
Мишовић” у 59. години од компликација услед ковида 19.

  

(Нова.рс)

  

Видети још:  Раде Панић: Више од 70 преминулих лекара у Србији говори да је
организација здравствене заштите током епидемије била катастрофална

  

Нова.рс: Откуд у Србији много више мртвих лекара него у Хрватској?
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http://www.nspm.rs/hronika/rade-panic-vise-od-70-preminulih-lekara-govori-da-je-organizacija-zdravstvene-zastite-tokom-epidemije-bila-katastrofalna.html
http://www.nspm.rs/hronika/rade-panic-vise-od-70-preminulih-lekara-govori-da-je-organizacija-zdravstvene-zastite-tokom-epidemije-bila-katastrofalna.html
http://www.nspm.rs/hronika/nova.rs-otkud-u-srbiji-mnogo-vise-mrtvih-lekara-nego-u-hrvatskoj.html

