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-Клиничка примена диуретика-Медицинско друштво за рационалну терапију Републике Србијеконтинуирана медицинска едукација
-Етиогенеза,диагноза и терапија бола-Удружење грађана –Друштво за неуронауке-Созерцање из
Шумадије-континуирана медицинска документација
-Трентман коже ,слузница и рана антисептицимана бази октенидина-Српско Апотекарско друштво
-Практична фармакологија кардиоваскуларних лекова-Медицинско друштво за рационалну терапију
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