Др Марко Краговић, клинички лекар на специјализацији из интерне медицине у
специјалној болници за интерне болести ,,Oncomed system''.

Датум рођења: 02. август 1990. године
Практично искуство:
- Приправнички стаж у трајању од шест месеци (Одељење неонатолошке интензивне
неге Институт за мајку и дете др Вукан Чупић и Клинички Центар Србије)
У току прве и друге године волонтерске специјализације из интерне медицине радио:
-у коронарној јединици, одељење интензивне неге Ургентног Центра у трајању од 6
месеци (ментор проф. Др Бранислав Стефановић)
-у кабинету за ултразвучну дијагностику акутних кардиолошких стања Ургентног
Центра (код др Јасминке Костић) у трајању од два месеца
-на стационару 2 Клинике за кардиологију (проф. Др Арсен Ристић) у трајању од месец
дана
-на стационару 3 Клинике за кариологију (проф. Др Драган Симић) у трајању од месец
дана
-на Клиници за алергологију и имунологију у трајању од три месеца ( проф. Др Мирјана
Богић)
-на Клиници за ендокринологију (проф. Др Светозар Дамјановић) у трајању од 5 месеци
- Клиника за неурологију у трајању од 2 месеца
За време студија волонтирао у:
- Интерној А клиници Клиничког Центра Србије (одељење хематологије) у трајању од
месец дана
- Ургентном Центру Клиничког Центра Србије (коронарна јединица) у трајању од два
месеца

- Институту за мајку и дете др Вукан Чупић (одељење неонатолошке Интензивне неге) у
трајању од два месеца
- Хитној помоћи у трајању од месец дана
Образовање:
Медицински факултет Универзитета у Београду (2009-2015)
Средња зуботехничка школа са одличним успехом (2005-2009)
Познавање страних језика:
1. Енглески језик: конверзацијски ниво;
2. Немачки језик: ниво Б1/1
3. Француски и шпански језик: основни ниво.
Знање рада на рачунару: Мicrosoft Office, основна знања о програмским језицима
(Java,Basic), Adobe Photoshop, Microsoft Windows (Vista, Windows 7-10, Linux)
Остало:
- Возачка дозвола Б категорије.
- Аутор два научно – истраживачка рада:
1. Дистрибуција латерализованости руку студената и студенткиња, ментор асс. Др
Мирјана Дејановић
2. Учесталост и фактори ризика пнеумоније удружене са механичком вентилацијом код
новорођенчади, Институт за мајку и дете Вукан Чупић, ментор асс. Др Јелена Мартић
- Коаутор у раду: Примена методе простог и изборног реакционог времена за утврђивање
присуства замора
Поља интересовања: интерна
гастроентерологија, пулмологија

медицина,

кардиологија,

ендокринологија,

- Поред медицине бави се књижевношћу – писањем поезије, есеја, приповетки.
Добитник је више награда и признања а 2016 године је изабран за лауреата и победника
48. Фестивала поезије младих у Врбасу. У мају 2017 године била је промоција његове
прве књиге ,,Шав''. Бави се и компоновањем музике, спортом.

