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Професор Горан Станковић је редовни професор интерне медицине на 

Медицинском факултету у Београду, директор Клинике за кардиологију 

Универзитетског клиничког центра Србије, начелник Службе за инвазивну 

дијагностику и интервентну кардиологију и шеф последипломске катедре кардиологије.  

Редовни je члан Академије медицинских наука Српског лекарског друштва од 

2015. године и члан Одбора за континуирану едукацију Српског лекарског друштва.  

Изабран је за дописног члана САНУ 2015. године, а 2021. године за редовног 

члана.  

Од 2010. године је руководилац научног пројекта Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја ОН-175082, а од 2019 године пројекта САНУ “Интервентно 

лечење болесника са акутним коронарним синдромом” Ф-42. 

Током 30 година континуираног  научног рада објавио је 175 радова у 

часописима индексираним у SCI/WoS. Његови радови су, према индексној бази 

SCOPUS, цитирани 10600 путa, са Х-индексом 45. Аутор је 32 поглавља у 

међународним и домаћим књигама и монографијама, међу којима је поглавље о лечењу 

коронарних бифуркација у званичном америчком уџбенику за интервентну 

кардиологију. Био је члан научних одбора на 180 међународних конгреса и одржао је 

325 предавања по позиву на међународним конгресима и интернационалним стручним 

састанцима.  

Од 2016. године организује међународни кардиолошки конгрес ”СИНЕРГИЈА” 

(Српски конгрес интервентне кардиологије, кардиоваскуларног имиџинга и 

медикаментне терапије), посвећен презентацији најновијих достигнућа из домена 

лечења кардиоваскуларних обољења и дискусији важећих Европских препорука у 

светлу локалне имплементације. 

Професор Станковић je иницирао или активно учествовао у увођењу већег броја 

интервентних кардиолошких метода у УКЦС, међу којима је на првом месту лечење 

бифуркација коронарних артерија и председник је европског бифуркационог клуба 

(European Bifurcation Club). Такође, увео је у клиничку праксу методу реналне 

денервације за лечење болесника са резистентном хипертензијом.  

Са именовањем 2016. године за председника радне групе Секретаријатa за 

здравство Градске управе Града Београда и Министарствa здравља РС радио је на 

формирању јединственог система збрињавања болесника са акутним инфарктом 

миокарда у центрима у којима је доступно лечење примарном перкутаном коронарном 

интервеницијом. Од појаве КОВИД-19 пандемије ради на организацији и руковођењу 

мрежом болница за збрињавање кардиолошких болесника са инфекцијом корона 

вирусом и члан је Комисије САНУ за праћење и предузимање мера у вези са КОВИД-

19 инфекцијом. Координатор је европског тима за рецензију и евалуацију препорука 

EAPCI о извођењу инвазивних кардиолошких процедура након КОВИД-19 пандемије.  

Награђен је Октобарском наградом града Београда, наградом Универзитета у 

Београду, наградом Америчког колеџа кардиолога за научно-истраживачки рад „Simon 

Dack Award for Outstanding Scholarship”, наградом Медицинског факултета у Београду 

за научни допринос за школску 2018/2019. и наградом Српског лекарског друштва за 

научно-истраживачки рад за 2020. годину. 


