Мр сци мед. Др Милан Савић (1962-2022), специјалиста неурологије

Дана, 21.06.2022 нас је напустио након дуже болести уважени колега и надасве пријатељ
Милан Савић. Основну и средњу школу је завршио у Крушевцу, а Медицински Факултет у
Београду 1988 године. У Болници “Свети Сава” се запослио као клинички лекар 1991. године, у
којој је протекао цео његов радни век. Специјалистички испит из неурологије је положио 1995
године у Београду. На факултету ФПН је у Београду 2006. године завршава академску
специјализацију из области рехабилитеације, а две године касније је одбранио магистарску
тезу на Медицинском Факултету у Крагујевцу из области неурологије. Исте године похађа и
академске специјалистичке студије из области менаџмента у здравству, на Медицинском
факултету и Факултету организационих наука у Београду. Избором запослених је 2000. године
постао директор ове реномиране установе, коју је водио до краја своје професионалне
каријере.
У току специјалистичке каријере, Др Савић је био врстан неуролог, глобалног неуролошког
интересовања, а током управљања установом максимално је радио на едукацији медицинског
особља свих категорија и њиховом усавршавању у професионалном смислу, и на тај начин
визионарски изнедрио високо-едуковани кадар који је имао способност извођења
најсавременијих терапијских и дијагностичких процедура у циљу превенције и лечења
пацијената оболелих од цереброваскуларних обољења. За време његовог руковођења је
започела нова ера интервентне неурорадиологије и тромболизе, чиме је ова установа сврстана
у ред најсавременијих, најеминентнијих и најопремљенијих установа за цереброваскуларне
болести. Ово не би било могуће да др Милан Савић није имао визију да је успех у сталној
едукацији и стицању иновативних сазнања, као и савремено техничке подршке, гарант успеха и
одржања једне установе. Његово широко образовање из области различитих сфера културе, а
нарочито књижевне, филмске и музичке уметности, остаће нама са којима се дружио и који су
га познавали и волели, упамћено као упечатљив део његове личности.
Милан је био човек блиставог интелекта, образовања, велике духовности, веома ведрог духа,
спремног да на сваки изазов одговори њему својственом шалом или примереном
компарацијом. Спреман да сваког саслуша, помогне или утеши. Током болести увек ведрог
духа, и ако као неуролог свестан њеног исхода.
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