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Иван (Голуб) Палибрк
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Србије
Докторска дисертација: „Предиктивна вредност
лидокаинског теста у планирању хируршког лечења
обољења јетре“ одбрањена: 2012.године, на
Медицинском факултету Универзитета у Београду.
Магистарски рад: „База података за праћење
интерплеуралне аналгезије у торакоабдоминалној
хирургији“, одбрањен: 2001.године, при Центру за
Мултидисциплинарне студије, смер Биомедицински
инжењеринг, Универзитет у Београду.
Уписане субспецијализације из клиничке
фармакологије и медицине бола
Специјализацију „Анестезиологије са
реаниматологијом“ уписао 1992. године а положио
специјалистички испит 23.децембра 1996 године, са
одличном оценом.
Лекар, Медицински факултет Универзитета у Београду
је уписао 1984. године а дипломирао 1990. са
просечном оценом 8,75.
Лекарски стаж обављен на клиникама КЦС током
1991. године.

Страни језици:
Кретање у служби:

Положен стручни испит.
Енглески, користи и литературу на француском
На захтев Већа за последипломску наставу,
Медицинског факултета у Београду учествује у
акредитацији програма Мастер струковни анестетичар.
31.12.2018. године трећи пут изабран за члана
Програмског савета Центра за континуирану
медицинску едукацију Медицинског факултета
Универзитета у Београду.
Заменик председника уписне комисије (на основне
академске студије) на Медицинском факултету
универзитета у Београду у школској 2018/19 години.
Реизабран у звање доцента за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом (анестезиологија са
реаниматологијом) 14.новембра 2017.
За доцента за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (анестезиологија са
реаниматологијом) изабран је 15.јануара 2013.године.
За асистента за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (анестезиологија са
реаниматологијом) изабран је 06. јула 2006. године, а
реизабран 30.априла 2009. године.
Од децембра 2017. године обавља послове и радне
задатке Заменика Директора Центра за анестезиологију
и реаниматологију КЦС и Начелника Одељења
анестезије и реанимације при Клиници за дигестивну
хирургију – Прва хируршка клиника КЦС
Од октобра 2013. године је Начелник Одељења
анестезије и реанимације при Клиници за дигестивну
хирургију – Прва хируршка клиника КЦС
Од 2002 до 2013. године је шеф Јединице интензивног
лечења при Клиници за дигестивну хирургију – Прва
хируршка клиника КЦС
Од 1993. године запослен је на Институту за
анестезиологију са реаниматологијом Клиничког

центра Србије, На одељењу анестезије и реанимације
при Клиници за дигестивну хирургију – Прва
хируршка клиника.
Стручно усавршавање
(најзначајнији ):

- 09.новембар – 24.новембар 2015. био гост на
Department for Surgical Service, Pain Therapy and Critical
Care. Vastmanlands Regional Hospital. Vasteras. Sweden
-15. новембар – 15.децембар 2014. радио као гост
Department of Anaesthesiology and Intensive Care
Medicine at the University Medical Center Hamburg –
Eppendorf (UKE), Germany.
-јун 2007 године, боравио као гост на King's College
Hospital, Department for Liver transplantation, London,
Great Britain.
-Учесник Првог конгреса Хрватског удружења
бескрвне медицине, септембар 2005. године.
- Семинар КМЕ Медицинског факултета у
Београду,“Интраоперативно спасавање крви и
алтернативе трансфузији алогене крви“, децембар
2004.
- Курс за иновацију знања Фармацеутског факултета у
Београду „Антибиотици - рационална примена и
клинички значај резистенције“, мај 2004
- Семинар КМЕ Медицинског факултета у Београду,
„Нови приступи терапији сепсе“, мај 2004.
- 16.новембар – 14.децембар 2001.године радио
као гост Department of Anaesthesiology and
Intensive Care Medicine at the Asklepios Clinic North
and the University Medical Center Hamburg –
Eppendorf (UKE), Germany
-Семинар КМЕ Медицинског факултета у Београду и
Народне библиотеке Србије, „Коришћње водећих
светских часописа и база података из области
медицине доступних академској мрежи Србије“ јануар
2004.

-Meђународни курс Удружења гастроентеролога и
хирурга у Атини 2000. године.
- септембар 1998. година, Брно, Чешка, Базични
Курс за парентералну исхрану у организацији
ESPEN-a.
-нобембр 2017. напредни курс за ентералну и
парентералну исхрану, Агиа Триас , Грчка
Чланства:

Научно наставно звање:

Аутор и коаутор
Ментор:

Посао који обавља:

Члан Српског лекарског друштва
Члан удружења анестезиолога и интензивоиста Србије
Члан удружења интензивиста Србије
Члан Српског удружења за терапију бола
Члан Европског удружења анестезиолога
Члан Европског удружења за минимално инвазивну
хирургију
Члан европског удружења за парентералну и ентералну
исхрану
Реизабран у звање доцента за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом (анестезиологија са
реаниматологијом) 14.новембра 2017.
Аутор и коаутор у преко 200 радова, постера,
абстракта, поглавља у књигама.
Ментор за специјалистичку наставу.
Ментор и коментор у израдама докторских
дисертација, завршних академских специјалистичких
радова, дипломских радова.
Анестезиолог запослен у Центру за анестезију и
реанимацију Клиничког центра Србије
Заменик Директора Центра за анестезију и
реанимацију КЛиничког центра Србије

Начелник Одељења анестезије и реанимације при
Клиници за дигестивну хирургију – Првој хируршкој
клиници Клиничког центра Србије
У Београду, 4. фебруар 2019. године

Доц. др Иван Палибрк
анестезиолог

