
 

Проф. др Небојша Кнежевић рођен је у Шапцу, 1997. завршио је Медицински факултет са 

просеком 9.87. После лекарског стажа и положеног државног испита, радио је као асистент на 

Катедри клиничке фармакологије, фармакологије и токсикологије на Медицинском факултету у 

Београду. Од октобра 2003. живи и ради у Чикагу (САД). 

 

Након завршене специјализације из анестезиологије, запослио се Advocate Illinois Masonic Medical 

Center, где је, од августа 2015 на позицији шефа за науку и едукацију на Катедри за анестезију. Од 

септембра 2020. је редовни професор на катедрама за анестезију и хирургију на Медицинском 

факултету Универзитета Илиноис у Чикагу. 

 

Професор Кнежевић аутор је око 200 публикација у чувеним медицинским часописима који су 

цитирани више од 4.000 пута широм света. Написао је више од 30 поглавља у уџбеницима које 

користе специјалисти анестезиологије и субспецијалисти за терапију бола. Рецезент је за 33 водећa 

анестезиолошкиa часописа, као и часописа за терапију бола. У уређивачком је одбору 10 стручних 

часописа.  Oд јуна 2021 године, председник је удружења лекара за интервентно лечење болова у 

држави Илиноис. Одржао је бројна предавања на америчким и светским конгресима. Учествовао је 

у организацији многих светских конгреса. Проф. Кнежевић је шеф Центра за клиничке студије у 

којима испитује лекове за терапију различитих врста болова.  

 

Његова ужа област истраживање је терапија бола у леђима из које има значајне резултате признате 

у целом свету. Његов прегледни чланак у вези са боловима у леђима објављен је у најцењенијем 

медицинском часопису “Lancet”. 

 

Добитник је бројних признања за истакнут рад, а од Америчког удружења лекара који се баве 

интервентном терапијом бола добио је два пута признање за академска достигнућа и то у кратком 

временском периоду, 2017. и 2019. што није пошло за руком ниједном лекару до сада. Проф. 

Кнежевић је и добитник награде за најбољег лекара по избору пацијента за 2016, 2017, 2019, 2020. 

годину. 

 

A 2021. године је добио и cветску награду „Др Манцхиканти“ која се додељује угледним 

професионалцима који су постигли изванредне резултате у лечењу пацијената, образовању 

специјалиста и субспецијалиста у терапији бола, као и значајном научном доприносу терапији бола. 

Проф. Др. Кнежевић је најмлађи добитник ове награде. 

 

 

 

 


