Др Зоран Јокић

БИОГРАФИЈА
Зоран Јокић, син Стојанке и Јордана, рођен је 6. августа 1958. године у Смедеревској
Паланци. Основну школу похађао је у Великом Градишту, Лозници и Ваљеву. Завршио је
Ваљевску Гимназију, студирао медицину у Крагујевцу и Београду где је и дипломирао 1984.
године. По завршетку студија враћа се у Ваљево и заснива радни однос на неодређено време
у ЗЦ Ваљево. По завршетку приправничког стажа бива распоређен као клинички лекар у
службу гинекологије и акушерства. Након истека две године клиничког рада додељена му је
специјализација из гинекологије и акушерства, коју је са одличним успехом завршио 1992.
године. Предавао је гинекологију у Медицинској школи, у Ваљеву.
Последипломске студије из области ултразвука у клиничкој медицини похађао је у
Загребу, 1988. и 1989. године у класи Проф. Асима Курјака. Завршни испит положио је
1989. године.
Након потребног специјалистичког искуства, распоређен је на место шефа одсека
патологије трудноће, а 2001. године на место начелника гинеколошко акушерске службе
Болнице Ваљево. Начелничку функцију обављао је до 2007. године. У то време oдлуком
Председништва Гинеколошко Акушерске Секције СЛД-а служба je добила повељу Др
Никола Хаџи Николић, као највеће признање које додељује ГАС СЛД-а.
Један је од иницијатора и оснивача школе породиљства ,,Академик Војин Шуловић“
чији је и председник управног одбора.
Активни је члан СЛД-а, а функцију председника ваљевске подружнице СЛД-а
обављао је од 1994. до 1998. године. Покренуо је издавање листа подружнице ,,Хипократ“.
За своје ангажовање у СЛД-у добио је као личне награде диплому и плакету СЛД-а.
За доприносе у раду подружнице СЛД-а у Ваљеву, скупштина града Ваљева му је
1995. године доделила награду града, а 2009. године поново добија награду града Ваљева за
изузетан допринос у унапређењу едукације у области гинекологије, за оснивање и
одржавање Школе породиљства ,,Академик Војин Шуловић“ и за пионирски рад у увођењу
ендоскопске хирургије у области гинекологије.
Због свеукупног ангажовања у струци и доприносу развоја града, одлуком жирија
ревије Колубара, састављен од новинара и претходних добитника, проглашен је за личност
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године 2010. када му је додељена плакета Љубомир Ненадовић.
Члан је председништва Удружења гинеколога Републике Србије, Црне Горе и
Републике Српске.
Систематски, више година, у Србији и Француској, стицао је знања из области
ендоскопске хирургије у гинекологији. Завршио је школу лапароскопске хирургије у
организацији ЈУЕХ-а и стекао лиценцу за самосталан рад. Након положеног испита изабран
је за инструктора ЈУЕХ-а у области лапароскопије у гинекологији. Под његовим
менторством више гинеколога ваљевске болнице је стекло лиценцу за самосталан рад у овој
врсти хирургије.
Магистарски рад под називом ,,Упоредна анализа примене лапароскопске и класичне
хистеректомије у лечењу миома материце“ одбранио је 2005. године на Медицинском
факултету Универзитета у Крагујевцу.
Докторску дисертацију под називом ,,Евалуација резултата лечења неплодности
лапароскопском операцијом сактосалпинкса” одбранио је 2010. године на Медицинском
факултету Универзитета у Крагујевцу.
Звање Примаријус, које додељује Министарство Здравља Републике Србије у складу
са Законом о здравственој заштити, а по претходно прибављеном мишљењу Председништва
Српског лекарског друштва у Београду, Др Зорану Јокићу додељено је 27. новембра 2008.
године.
Ожењен је. Супруга Слађана је лекар офталмолог у Болници Ваљево. Имају троје
деце, Тијану, докторанта психологије, Тамару, мастер професора шпанског и португалског
језика
и
Алексу,
ученика
четвртог
разреда
Ваљевске
гимназије.
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