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Др Ивана Ђенадић 

 
  

 
 

 

БИОГРАФИЈА 

 

 

Др Ивана Ђенадић рођена је 28.08.1975. године у Ваљеву.  У периоду од 1994 до 2001. 

године студирала је Медицински факултет, Универзитета у Београду и стекла звање: доктор 

медицине. Године 2005. уписала је специјалистичке студије из области Интерне медицине на 

Медицинском факултету, Универзитета у Београду и 2010. године је стекла звање: Специјалиста 

интерне медицине. 

 

Од 2001. године запослена је у Општој болници у Ваљеву на одељењу Онкологије са 

палијативном здравственом негом. Од 2013. до 2015. године радила је као предавач у 

Медицинској школи „ Др Миша Пантић“ у Ваљеву из предмета Инфектологија са негом. Године  

2015. постала је председница подружнице Ваљево, Српско лекарско друштво.  

 

Ангажована је на Факултету здравствених и пословних студија у Ваљеву, Универзитета 

Сингидунум као клинички асистент. 

 
 

Ангажовање на пројектима и студијама 

Период     2012-2014 

Носилац програма   Министарство здравља Републике Србије 

Назив програма   „Развој палијативног збрињавања у Србији“ 

Сертификовано звање  Предавач из области палијативног збрињавања 

                                                    „Training for teachers in palliative medicine/paliative care“ 

Период                         2011 

Носилац програма                      Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука,  



2 
 

                                                                    Центар за континуирану медицинску едукацију 

Назив програма                  „Континуирана медицинска едукација“ са темом 

                                                                     „Филозофија палијативног збрињавања“ 

Задаци                 Предавач у оквиру курса 

Период                            2010 

Носилац пројекта                        USAID/Community Connections 

Назив програма „Палијативно збрињавање, хоспис и служне подршке        

пацијентима“  Chicago, (Illinois), USA 

Период                                       2005/2006; 2006/2007 

Назив програма 

 

Интернационални здравствено-едукативни програм 

„Промене у пубертету“ компаније „Procter & Gamble“ уз   

стручну подршку Министарства здравља Републике Србије 

Задаци               Припрема и реализација предавања за децу ваљевских 

                           основних и средњих школа 

Период 2005 

Назив програма „Терапија хроничног канцерског бола“ 

Задаци и одговорности Учешће у изради студије и презентација резултата студијских 

истраживања, Tунис, април 2005. године 

Период                                 2003-2004 

Носилац пројекта Partners for Democratic Change, USA 

Назив пројекта „Young Woomen Promoting Peace, Equality and Diversity in 

the Czech Republic, Hungary, Poland, Serbia and Slovakia“ 

Сертификовано звање Young woomen leader 

Задаци и одговорности 

 

Извођење обука, тренинга и радионица, организовање округлих 

столова за интересне групе овог пројекта у земљама Словачка, 

Чешка Република и Србија 

 


