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основну и средњу школу - Усмерено образовање - здравствени смер као носилац Вукове
дипломе. Дипломирала на Медицинском факултету Универзитета у Нишу 1987. године. У
периоду од 1988. до 1989. радила Служба Хитне медицинске помоћи, Дома здравља,
Здравственог центра у Врању. До 1993. радила у Дечијем диспанзеру као и на Дечијем
одељењу Опште болнице Здравственог центра у Врању.
1993. започела специјализацију из области оториноларингологије на Одељењу за
оториноларингологију и максилофацијалну хирургију Опште болнице, Здравственог центра
у Врању коју је завршила 1997. године на Медицинском факултету, Универзитет у Београду.
1999. године започиње субспецијализацију из области аудиологије на Медицинском
факултету Универзитет у Београду. Завршава 2000. године са темом субспецијалистичког
рада "Налази аудиолошких тестова код радника изложених индустријској буци"
1994. своје радно ангажовање од 2004 до 2017. спроводи у Специјалистичкој ОРЛ
ординацији "Др Драгутиновић" у Београду.
Докторске академске студије, Област – Неуронауке, Медицински факултет
Универзитет у Kрагујевцу завршава 2012. Тема докторске дисертације: "Утицај губитка
слуха на депресију, анксиозност и квалитет живота особа са тинитусом". Током свог рада
посебно интересовање показала за област тинитуса, што је након више година рада
резултирало формирањем новог третмана за тинитус - МТТ третман, који је 2013 одобрен
од стране Министраства здравља Републике Србије као нова медицинска процедура.
У периоду од 2007. до 2017. године у звању професора струковних студија предавала
је у Високој медицинској школи "Милутин Миланковић" у Београду. У звању професора
струковних студија била предавач на предметима:
- Здравствена нега I у II
- Здравствена нега у хирургији и ортопедији
- Здравствена нега у геријатрији
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- Методика и организација здравствене неге
- Јавно здравље
Такође била је у комисији за акредитацију диплома и ментор више стотина студената
у изради завршних радова. У предавачком раду увела начин спајања теоријског знања са
актуелном клиничком праксом што је резултирало задовољством студената и руководства
школе.
Од 2017. и сада ради у Медицинском систему Medi Group у Београду у Дому здравља
Дорћол, Kабинет за оториноларингологију. У свом раду увела је коришћење процедура
магнет и ласер терапије у третману запаљења синуса и хипертрофије носних шкољки са
веома значајним резултатима. Такође у области аудиологије увела спровођење скрининга
слуха код деце од нултог дана до поласка у школу, а у циљу ране детекције поремећаја
слуха и његове благовремене рехабилитације. Такође од 2014. спроводи МТТ третман
тинитуса са значајним резултатима.
2019. године је изабрана за доцента за научно стручну област ''Медицинске науке''
ужу стручну област ''Основи медицине''.
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Стручни сарадник Медицинска електроника доо Нови Сад – слушни апарати Siemens,
саветовање и рехабилитација слуха
Стручни сарадник Oticon доо Београд – слушни апарати Oticon, саветовање и
рехабилитација слуха
Стручни сарадник Sonic Fit доо Kрагујевац – слушни апарати Audio service,
саветовање и рехабилитација слуха
Стручни сарадник Galen Pharm Београд – Магазин Galen Pharm

Допринос академској и широј заједници:
 Носилац ауторског права за МТТ третман тинитуса
МТТ третман зујања у ушима (тинитуса) – одобрен 2014. год. од стране Министраства
здравља Републике Србије као нова медицинска процедура. М82
 Носилац ауторског права за медицинско средство, Kомплет за испирање носа са
филтером за одојчад, децу и одрасле – Golden nose М85
Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким, односно уметничким
институцијама и институцијама културе у држави и иностранству:
 Едитор у часопису Global Journal of Otolaryngology (GJO) (ISSN: 2474-7556) Impact
Factor: 0.862 М22
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