






 
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 
 
 Од одржана XXI редовна седница на ден 22.10.2019 година,  на Наставно-научниот 
совет на Медицинскиот факултет-Скопје, со почеток во 13 часот  во просториите на 
Амфитеатарот во деканатот. 

Присутни членови на седницата: Соња Топузовска, Розалинда Попова Јовановска,  
Бети Зафирова Ивановска, Игор Кафтанџиев, Марија Папазова, Јулија Живадиновиќ 
Богдановска, Биљана Зафирова, Јасна Богданска, Катерина Тошевска Трајковска, Ирена 
Костовска, Лилјана Миленкова, Елида Митевска, Сања Манчевска, Јасмина Плунцевиќ 
Глигороска, Елена Трајковска-Докиќ, Гордана Јанкоска, Жаклина Цековска, Ана 
Кафтанџиева, Весна Јаневска, Гордана Петрушевска, Славица Костадинова Куновска, 
Оливија Васкова, Никола Лабачевски, Димче Зафиров, Јасмина Тројачанец Павловска, 
Драган Даниловски, Билјана Таушанова, Моме Спасовски, Фимка Тозија,  Биљана 
Јанеска, Верица Попоска, Александар Станков, Даниела Миладинова,  Венјамин 
Мајсторов, Василчо Спиров, Маја Јакимовска Димитровска, Биљана Пргова, Љубица 
Георгиевска Исмаил, Елизабета Србиновска Костовска,  Силвана Јованова, Марија 
Вавлукис, Христо Пејков, Ѓулшен Селим,  Весна Ристовска, Александар Стојановиќ, 
Дејан Докиќ, Ирена Кафеџиска, Даниела Чапароска, Викторија Чалоска Иванова, Ненад 
Јоксимовиќ, Мери Трајковска, Ката Мартинова, Емилија Влашки, Филип Дума, Светлана 
Кочева, Лидија Карева, Костандидна Кузевска Манева, Соња Бојаџиева, Наташа 
Алулоска, Звонко Миленковиќ,  Ирена Кондова Топузовска, Сенежана Стојковска, 
Горднана Китева Тренчевска, Наталија Банева Долненец, Анита Арсовска, Емилија 
Цветковска, Марија Ралева, Бранислав Стефановски, Димитар Боневски, Ненси 
Манушева, Снежана Смичкоска, Валентина Крстевска,  Виолета Клисаровска, Маргарета 
Балабанова Стефанова, Ѓорѓи Јота, Светозар Антовиќ, Александар Чапароски, Миле 
Петровски, Боро Џонов, Славчо Стојменски, Виктор Камилоски, Зоран Божиновски, Јане 
Нетковски, Јарданка Георгиевска, Мирјана Шошолчева, Гордана Ристовска, Ериета 
Николиќ Димитрова, Татјана Макаровска Бојаџиева, Јордан Минов, Александар 
Петличковски, Катарина Ставриќ и Томислав Станковски. 

  Најавени отсуства на седницата: Златко Јаќовски, Елизабета Чадиковска, Весела 
Малеска Ивановска, Бети Дејанова, Татјана Јаќовска, Глигор Тофоски и Билјана 
Митревска.  

Отсутни членови на седницата: Лилјана Спасевска, Кочо Димитровски,  Весна 
Велиќ Стефановска, Ана Угринска, Михаел Груневски, Климе Ѓорески, Петар Дејанов, 
Снежана Мишевска Перчинкова, Владимир Андреевски,   Антони Новотни, Весна 
Гривчева Пановска, Владо Јаневски, Никола Јанкуловски, Венко Филипче, Сашко Јовев, 
Симон Трпески, Златко Темелковски, Милена Голубовиќ Арсовска, Никола Николовски,  
Горан Димитров, Билјана Кузмановска, Михаил Кочубовски, Јованка Караџинска 
Бислимовска.  

Деканот  констатира  дека во моментот има потребно мнозинство членови на ННС 
за полноважно одлучување.   

ННС едногласно го прифати  предложениот дневен ред. 
Деканот истакна дека согласно член 110 од Законот за високото образование за 

1,3,4,5,6,7 и 8 точка од дневниот ред е потребно обично мнозинство (50%+1 од вкупниот 
број членови на ННС), односно 62 членови наставници на Наставно-научниот совет. 

Одлуките  за сите точки се донесуваат со мнозинство гласови од присутните.  
На седницата одржана на 22.10.2019 година беа присутни  92 членови на ННС. 



Матријалите за седницата на членовите на ННС им беа доставени на 17.10.2019 
година. 
 ННС започна со работа по следниов 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
  

1. Усвојување  на записникот од ХX седница на Наставно-научниот совет одржана 
на ден 10.09.2019 година. 

2. Соопштенија  од  деканот.  
 3. Донесување на Деловник за начинот на работа и одлучување на Наставно-
научниот совет, Деканатската управа, Катедрите, работните и стручните тела, одборите, 
Наставно-научните колегиуми и комисиите на Медицинскиот факултет во Скопје. 

4. Избор на Комисија за самоевалуација на факултетот и избор на подкомисии за 
евалуација на студиски програми.  

5. Извештаи по рецензии. 
a) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Анатомија 2“ за 

студентите од Стоматолошки факултет од авторите: проф.д-р Јулија Живадиновиќ, 
проф.д-р Марија Папазова, проф.д-р Ники Матвеева, проф.д-р Биљана Зафирова, доц.д-р 
Елизабета Чадиковска, Билтен на УКИМ бр. 1200 од 01.10.2019 година, стр.155-159. 

б) Извештај од комисијата за рецензија на ракописот со наслов: „Анатомија 2“ за 
студентите од Медицински факултет од авторите: проф.д-р Јулија Живадиновиќ, проф.д-р 
Ники Матвеева, проф.д-р Марија Папазова, проф.д-р Биљана Зафирова, доц.д-р Елизабета 
Чадиковска, Билтен на УКИМ бр. 1201 од 15.10.2019 година, стр.42-45. 

в) Извештаи од комисии за оцена на пријавена тема за изработка на докторски 
дисертациии по медицина од докторанти на Школата за докторски студии при УКИМ 
(позитивните извештаи на рецензентските комисии за оценка на подобност на тема за 
поднесок на докторски студии за следните кандидати се едногласно прифатени од 
Советот на студиска програма од третиот циклус докторски студии) за: 

1. Д-р Марија Попова Лабачевска на тема: „Клиничко и прогностичко значење на 
мутационен профил на пациентите со BCR-ABL негативни миелопролиферативни 
неоплазми во Република Северна Македонија“. 

2. Д-р Горан Павловски на тема: „Судско-медицинска експертиза на повреди при 
пад од височина“. 

3. Д-р Марија Толеска Донеска на тема:„Ефекти на лековите на неопијатната 
анестезија (Opioid  free anesthesia) кај лапароскопска операција на жолчното ќесе“. 

г)  Извештaи од комисии за оцена на докторски дисертации по медицина од 
докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ за: 

1. Д-р Анета Сима на тема: „Евалуација на ризик фактори за ендометријална 
патологија во перименопауза и нивна асоцијација со кардиоваскуларен морбидитет“,  
Билтен на УКИМ бр. 1198 од  01.09.2019 година, стр. 36-42.  

2. Д-р Весна Ливринова на тема: „Перинатален исход кај пациентки со ниска 
вредност на на плазма-протеин А поврзан со бременоста (Pregnancy associated plasma 
protein A) во прв триместар“,  Билтен на УКИМ бр. 1198 од  01.09.2019 година, стр. 43-50.  

3. Д-р Корнелија Трајкова на тема: „Вагинален микробиом кај женска популација 
во репродуктивен период“, Билтен на УКИМ бр. 1198 од  01.09.2019 година, стр. 51-59.  

4. Д-р Ана Лазарова на тема: „Предоперативен стејџинг на ректален карцином со 
магнетна резонанца“,  Билтен на УКИМ бр. 1199 од  15.09.2019 година, стр. 20-28.  

д) Извештај од комисијата за оцена на магистерски труд по јавно здравство за: 
1. Дипл.социолог Надица Тотиќ на тема: „ Здравствени и социјални аспекти на 

животот на  старите лица на територија на град Скопје “. 



 
ѓ) Извештај од комисија за оцена на пријавена тема за изработка на докторска 

дисертација по јавно здравство од докторант на Школата за докторски студии при 
УКИМ (позитивниот извештај на рецензентската комисија за оценка на подобност на 
тема за поднесок на докторски студии за следниот кандидати е едногласно прифатен од 
Советот на студиска програма од третиот циклус докторски студии) за: 

1. М-р Анѓелка Јанкуловска на тема: „Здравствена заштита на мигрантите во 
Република Северна Македонија, бариери и предизвици".   

 
6. Извештаи од одбори, наставно-научни колегиуми и комисии 
  -    Кадровски одбор   
  -    Наставен oдбор 
 -     Научен одбор 
-     Совет на студиска програма за трет циклус студии по медицина 
- Наставно-научен колегиум за постдипломски студии 
- Одбор за специјализации и супспецијализации 
- Одбор за меѓународна соработка 
- Наставно-научен колегиум по јавно здрвство 
- Совет на студиска програма за трет циклус на студии по јавно здравство 
 
Ад-1.Усвојување  на записникот од XX седница на Наставно-научниот совет 

одржана на ден 10.09.2019 година. 
ННС едногласно го усвои записникот од XX седница на Наставно-научниот совет 

одржана на ден 10.09.2019 година. 
Ад-2. Соопштение на декан 
2.1. Деканот го извести ННС дека Сенатот на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј„ Скопје на својата 34. седница одржана на 27.9.2019 година донесе одлука за 
давање согласност на Статутот на Нашиот факултет. Во скоро време очекуваме дека 
Статутот ќе биде и објавен во Универзитетски гласник за што ќе бидете известени и ќе Ви 
биде доставен во прилог. 

2.2. Деканот го извести ННС дека од катедрата за ортопедија за член во Наставно-
научниот совет е избран проф.д-р Зоран Божиновски. 

2.3. Деканот го извести ННС дека проф.д-р Светлана Цековска е назначена за в.д. 
раководител на Катедрата за медицинска хемија на местото на пензионираната проф.д-р 
Марија Крстевска. 

2.4. Деканот го извести ННС дека проф.д-р Златко Темелковски е назначена за в.д. 
раководител на Катедрата за ортопедија на местото на пензионираната проф.д-р 
Анастасика Попоска. 

2.5. Деканот го извести ННС дека Катедрата за медицинска хемија за член во 
Наставниот одбор ја предложи проф.д-р Светлана Цековска.   

2.6. Деканот го извести ННС дека Катедрата за ортопедија  за член во Кадровскиот 
одбор го предложи проф.д-р Златко Темелковски.   

2.7. Деканот го извести ННС дека од 1.10.2019 година на Нашиот факултет во 
пензија заминаа следните професори: ред.проф.д-р Кристин Василевска, ред.проф.д-р 
Анастасика Попоска, ред.проф.д-р Марија Крстевска, ред.проф.д-р Слободан Николиќ, 
ред.проф.д-р Добрила Тосовска Лазарова и ред.проф.д-р Анѓа Стратеска Зафироска. 
 Ад-3. Донесување на Деловник за начинот на работа и одлучување на Наставно-
научниот совет, Деканатската управа, Катедрите, работните и стручните тела, 
одборите, Наставно-научните колегиуми и комисиите на Медицинскиот факултет во 
Скопје. 



 Врз основа на донесениот Статут на Нашиот факултет треба да се донесе и 
Деловник за  начинот на работа и одлучување на Наставно-научниот совет, Деканатската 
управа, Катедрите, работните и стручните тела, одборите, Наставно-научните колегиуми и 
комисиите на Медицинскиот факултет во Скопје.  
 Тоа е акт кој порано беше составен дел на Правилникот за внатрешните односи и 
работењето на факултетот како Анекс 1. Согласно новиот Закон за високото образование 
потребно е овој Деловник да се донесе како посебен акт. 
 Во материјалите ви беше доставен предлог текстот. 
 ННС едногласно го донесе Деловникот за начинот на работа и одлучување на 
Наставно-научниот совет, Деканатската управа, Катедрите, работните и стручните тела, 
одборите, Наставно-научните колегиуми и комисиите на Медицинскиот факултет во 
Скопје. 
 

Ад-4. Избор на Комисија за самоевалуација на факултетот и избор на подкомисии 
за евалуација на студиски програми. 

Согласно член 55 од Законот за високото образование и член 354 од Статутот на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, самоевалуацијата е законска обврска на 
факултетот која ја врши комисија за самоевалуација формирана од Наставно-научниот 
совет со тајно гласање. Комисијата брои 7 члена (5 наставници и 2 студенти). 

Евалуацијата на ниво на студиска програма ја спроведува поткомисија за 
евалуација на студиската програма составена од 5 члена (3 наставници и 2 студенти). 
 Членовите на комисијата и поткомисиите се избираат од редот на наставниците со 
мандат од четири години и два члена од редот на студентите со мандат од една година.  

Со оглед на тоа дека нема значајни промени во студиските програми, извештаите 
од претходната самоевалуација ќе бидат главната основа за извештајот и комисиите ќе 
имаат поедноставна и полесна работа. 
 Во интерес на времето, ние направиваме предлог членови во комисиите, но секој 
член на ННС може да даде свој предлог за член во комисијата и подкомисиите по кој ќе се 
произнесат членовите на  ННС.   
 ННС ги формира  следните комиси за самоевалуација на факултетот и подкомисии 
за евалуација на студиските програми и тоа: 

I. Комисија за самоевалуација на Медицинскиот факултет: 
1. Проф.д-р Сунчица Петровска 
2. Проф.д-р Круме Јаќоски 
3. Проф.д-р  Светлана Кочева 
4. Проф.д-р Сашко Јовев 
5. Проф.д-р Ѓулшен Селим 
6. Студент Марио Петрески 
7. Студент Димитар Стевчев 
 
II. Подкомисија за самоевалуација на студската програма за општа медицина: 

1. Проф.д-р  Јулија Живадиновиќ Богдановска 
2. Проф.д-р Сања Манчевска 
3. Доц.д-р  Владимир Андреевски 
4. Студент Ернес Никочевиќ 
5. Студент Јован Јовановски 
 
III. Подкомисија за самоевалуација на студската програма за медицинска 

сестра/техничар: 
1. Проф.д-р Билјана Кузмановска  



2. Проф.д-р  Људмила Ефремовска 
3. Проф.д-р  Жаклина Цековска 
4. Студент Сања Мициќ 
5. Студент Жаклина Марковиќ 
 

IV. Подкомисија за самоевалуација на студската програма за радиолошки технолог: 
1. Проф.д-р Михаел Груневски 
2. Проф.д-р Венјамин Мајсторов 
3. Доц.д-р Елизабета Стојовска Јовановска 
4. Студент Андреј Стојчески 
5. Студент Андреј Цветаноски 

 
V. Подкомисија за самоевалуација на студската програма за физиотерапија: 

1. Проф.д-р Ериета Николиќ Димитрова 
2. Проф.д-р  Зоран Божиновски 
3. Доц.д-р Валентина Коевска 
4. Студент Милчо Андоновски 
5. Студент Фросина Левковска 

 
VI. Подкомисија за самоевалуација на студската програма за логопедија: 
1. Проф.д-р Марина Давчева Чакар 
2. Проф.д-р Никола Николовски  
3. Проф.д-р Биљана Зафирова 
4. Студент Јана Смилевска 
5. Студент Александра Јаќоска 

 
VII. Подкомисија за самоевалуација на студската програма за втор циклус студии: 

1. Проф.д-р Јованка Караџинска Бислимовска 
2. Проф.д-р Михаил Кочубовски  
3. Проф.д-р Билјана Таушанова  
4. Студент дипл.прав. Игор Николовски 
5. Студент Кристијан Делчевски 

 
VIII. Подкомисија за самоевалуација на студската програма за трет циклус   студии 

по медицина: 
1.  Проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева  
2.  Проф.д-р Татјана Миленковиќ 
3.  Проф.д-р Јасна Богданска 
4.  Студент дипл.фарм. Катерина Тренчева 
5.  Студент д-р Емилија Лазаровска 

 
IX. Подкомисија за самоевалуација на студската програма за трет циклус студии по 

јавно здравство: 
1. Проф.д-р Јордан Минов 
2. Проф.д-р Моме Спасовски 
3. Проф.д-р Гордана Ристовска 
4. Студент Сања Саздовска 
5. Студент Анѓелка Јанкуловска 

 
За спроведување на тајното гласање Комисија во состав: 



1. Доц.д-р Боро Џонов 
2. Доц.д-р Томислав Станковски  
3. Доц.д-р Александар Станков. 

 
Ад-5. Извештаи по рецензии 
ННС едногласно гo усвои извештајот од комисијата за рецензија на ракописи, 

извештајот од комисијата за оцена на пријавена тема за изработка на докторски 
дисертации по медицина од докторанди на Школата за докторски студии при УКИМ, 
извештајот од комисијата за оцена на докторски дисертации по медицина од докторанди 
на Школата за докторски студии при УКИМ, извештајот од комисијата за оцена на 
магистерски труд по јавно здравство и извештајот од комисијата за оцена на пријавена 
тема за изработка на докторска дисертација по јавно здравство од докторанд на Школата 
за докторски студии при УКИМ. 

 
Ад-6. Извештаи од одбори, наставно-научни колегиуми и комисии 
Кадровски одбор  
Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 

Скопје одржал состанок на 15.10.2019 година. 
 
1. Предлагање на рецензентски комисии по распишаниот конкурс од 

факултетот за избор на лица во сите  наставно-научни, научни, насловни и 
соработнички звања, а по предлог од катедрите. 

 
ННС ги усвои следните рецензентски комисии: 

 За Конкурс објавен на 30.09.2019 година во дневните весници „Вечер"  и  „Коха“ 
од Медицинскиот факултет во Скопје за избор на лица во сите  наставно-научни, научни, 
насловни и соработнички звања во следниве наставно-научни области: 
- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната област 

 радиологија   
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Михаел Груневски 
 2. Проф.д-р Василчо Спиров 
 3. Проф.д-р Виолета Василевска Никодиновска 

Пријавени кандидати: д-р Антонио Глигориевски и асистент-докторанд д-р Менка 
Лазареска. 

 
-  2 асистенти по предметот радиологија;  

Се формира комисија во состав: 
 1. Проф.д-р Михаел Груневски 
 2. Проф.д-р Виолета Василевска Никодиновска 
 3. Доц.д-р Билјана Пргова 

Пријавени кандидати: д-р Андреа Нанчева Богоевска, д-р Дејан Даскалов и   д-р 
Митко Илиевски. 

 
- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната област 

 ортопедски болести   
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Златко Темелковски 
 2. Проф.д-р Зоран Божиновски 
 3. Проф.д-р Милан Самарџиски 



Пријавени кандидати: в.н.сор.д-р Даниела Георгиева и н.сор.д-р Роза Џолева 
Толевска. 

 
- 3 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 гинекологија и акушерство   
 гинекологија и акушерство со нега  
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Весна Антовска 
 2. Доц.д-р Викторија Јовановска  
 3. Доц.д-р Игор Алулоски 

Пријавени кандидати: д-р Игор Самарџиски, асистент докторанд д-р Слаѓана 
Симеонова Крстевска и асистент докторанд д-р Александра Стојовска Лазарова. 

 
- 16 асистенти по предметот  гинекологија и акушерство. 

Се формира комисија во состав: 
 1. Проф.д-р Весна Антовска 
 2. Доц.д-р Викторија Јовановска  
 3. Доц.д-р Игор Алулоски 

Пријавени кандидати: д-р Ивана Кијајова, д-р Ајла Шабани, д-р Марија 
Јоксимовиќ, д-р Пајтим Асани, д-р Адриана Буклиоска, асистент докторанд д-р Маја 
Пејковска Илиевска, д-р Даниел Милковски, д-р Сашо Димитровски, помл.ас. д-р Ирена 
Тодоровска, д-р Софија Златеска, д-р Димитар Калчовски, д-р Маја Котеска Мираковска, 
д-р Ива Панева, асистент-докторанд д-р Валентина Тофилоска и д-р Влатко Ѓиревски. 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 ментална хигиена  
 психосоматика  
 детска психијатрија   
 психопатологија   
 психотерапија   
 психоанализа   
 психофармакотерапија   
 медицинска психологија   
 медицинска социологија   
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Антони Новотни 
 2. Проф.д-р Марија Ралева 
 3. Проф.д-р Бранислав Стефановски 

Пријавени кандидати: н.сор.д-р Виктор Исјановски и ас.д-р Насер Дурмиши. 
 

- 1 лице  во сите научни звања по предметите од научните области: 
 ментална хигиена  
 психосоматика  
 детска психијатрија  
 психопатологија   
 психотерапија  
 психоанализа  



 психофармакотерапија   
 медицинска психологија  
 медицинска социологија   
Се формира комисија во состав: 
1. Проф.д-р Антони Новотни 

 2. Проф.д-р Марија Ралева 
 3. Проф.д-р Бранислав Стефановски 

Пријавен кандидат: асистент докторанд д-р Елизабет Мицева Величкоска. 
 

-  2 асистенти по предметот психијатрија и медицинска психологија; 
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Антони Новотни 
 2. Проф.д-р Марија Ралева 
 3. Проф.д-р Бранислав Стефановски 

Пријавен кандидат: д-р Билјана Додева и д-р Ѓорѓи Калпак. 
 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 физикална медицина и рехабилитација  
 физикална медицина со принципи на рехабилитација   
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Ериета Николиќ Димитрова 
 2. Доц.д-р Валентина Коевска 
 3. Доц.д-р Билјана Митревска  

Пријавен кандидат: асистент докторанд д-р Цветанка Ѓеракароска Савевска.  
 
-  1 асистент по предметот  физикална медицина и рехабилитација;  

Се формира комисија во состав: 
 1. Проф.д-р Ериета Николиќ Димитрова 
 2. Доц.д-р Валентина Коевска 
 3. Доц.д-р Билјана Митревска  

Пријавен кандидат: д-р Маја Манолева. 
 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 интерна медицина   
 токсикологија   
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Даниела Чапароска 
 2. Проф.д-р Весна Килибарда 
 3. Проф.д-р Славица Вучиниќ 
 4. Проф.д-р Гоце Спасовски 
 5. Проф.д-р Елизабета Србиновска Костовска 

Пријавени кандидати: н.сов.д-р Нико Беќаровски, насл.вонр.проф.д-р Лидија 
Петковска и насл.доц.д-р Андон Чибишев. 

 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 интерна медицина   



 пулмологија со фтизиологија   
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Горица Брешковска 
 2. Проф.д-р Дејан Докиќ 
 3. Проф.д-р Бисерка Ќаева 
 4. Проф.д-р Снежана Мишевска Перчинкова 
 5. Проф.д-р Розалинда Попова Јовановска 

Пријавени кандидати: н.сов.д-р Златица Димитријевиќ Гошева, в.н.сор. д-р Јагода 
Стојковиќ, н.сов.д-р Деска Димитриевска и ас.д-р Димитар Каркински. 

 
 

- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 интерна медицина   
 нефрологија    
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Александр Шиколе 
 2. Проф.д-р Гоце Спасовски 
 3. Проф.д-р Петар Дејанов 
 4. Проф.д-р Татјана Миленковиќ 
 5. Проф.д-р Ненед Јоксимовиќ 

Пријавен кандидат: вонр.проф.д-р Весна Герасимовска. 
 

- 1 лице  во сите научни звања по предметите од научните области: 
 интерна медицина   
 нефрологија    
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Ѓулшен Селим 
 2. Проф.д-р Весна Ристовска 
 3. Проф.д-р Весна Герасимовска 
 4. Проф.д-р Викторија Чалоска Иванова 
 5. Проф.д-р Славица Шубевска Стратрова 

Пријавен кандидат: насл.доц.д-р Игор Николов. 
 

- 1 лице  во сите научни звања по предметите од научните области: 
 хирургија   
 детска хирургија  
Се формира комисија во состав: 

 1. Доц.д-р Марјан Камилоски  
 2. Доц.д-р Шабан Мемети 
 3. Проф.д-р Оливер Станков 

Пријавен кандидат: асистент докторанд д-р Тони Ристевски. 
 

-  20 асистенти по предметот хирургија; 
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Горан Кондов 
 2. Проф.д-р Драгослав Младеновиќ 
 3. Проф.д-р Елизабета Мирчевска Жоговска 

Пријавени кандидати: асистент докторанд д-р Весна Милошевска Јакимовска, д-р 
Маре Стефковска, д-р Александар Трифуновски, асистент докторанд д-р Илир Вела, д-р 



Стојан Ѓошев, д-р Владимир Гиноски, ас.д-р Билјана Шапова, д-р Андреј Николовски, д-р 
Валон  Салиу, асистент докторанд д-р Васил Папестиев, асистент докторанд д-р 
Андријана Ѓорѓеска, асистент докторанд д-р Маргарита Пенева, ас.д-р Елизабета Обочки 
Луковска, д-р Благоја Србов, асистент докторанд д-р Марко Сапсов, д-р Благој Шунтов, д-
р Димитар Трајковски, д-р Виктор Станков, д-р Јосиф Јанчулев, д-р Александар 
Жупаноски, д-р Ана Рајковска Кимовска, д-р Гордана Георгиева, асистент докторанд д-р 
Софија Пејкова, ас.д-р Љубомир Огњеновиќ, д-р Антонио Андоновски, д-р Томислав 
Јовановски, асистент докторанд д-р Кемал Рушити, д-р Драган Хаџи Манчев, д-р Тодор 
Хаџи Манчев, асистент докторанд д-р Тони Ристески, д-р Никиола Лазовски, д-р Марјан 
Шокаровски, д-р Бурим Елези, асистент докторанд д-р Наташа Толеска Димитровска, д-р 
Мишел Андов, асистент докторанд д-р Марија Милошевска Мијалковска, д-р Дарко 
Џамбаз, ас.д-р Жанита Јовановска Спасовска, д-р Елена Зафировиќ, д-р Лабинот Бектеши, 
д-р Небојша Настов, д-р Ивица Стојаноски, д-р Тони Крстев, д-р Жарко Спасовски, 
асистент докторанд д-р Бисера Николовска, д-р Шенол Тахир, д-р Газменд Елези, д-р 
Анџела Витанова, асистент докторанд д-р Весна Наунова, помл.ас.д-р Ѓорѓи Трајковски, 
д-р Дарко Димитровски, д-р Евгенија Лазова и д-р Еџевит Кадри.  

 
- 1 лице  во сите научни звања по предметите од научните области: 

 педијатрија   
 детски болести со нега на болно и здраво дете   
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Стојка Нацева Фуштиќ 
 2. Проф.д-р Светлана Кочева 
 3. Проф.д-р Аспазија Софијанова 
 4. Доц.д-р Александра Јанчевска 
 5. Доц.д-р Соња Бојаџиева 

Пријавен кандидат: д-р Катерина Бошковска. 
 

- 2 лица  во сите научни звања по предметите од научните области: 
 инфектологија  
 тропски и карантински заболувања  
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Ирена Кондова Топузовска 
 2. Проф.д-р Снежана Стојковска 
 3. Проф.д-р Звонко Миленковиќ 

Пријавени кандидати: асистент докторанд д-р Марија Димзова и ас.д-р Сања 
Петрушевска Маринковиќ. 

 
- 1 асистент по предметот  инфективни болести; 

Се формира комисија во состав: 
 1. Проф.д-р Миле Босилковски 
 2. Проф.д-р Крсто Гроздановски 
 3. Доц.д-р Марија Цветановска 

Пријавен кандидат: д-р Дејан Јакимовски. 

- 3 лица во насловно звање по предметите од наставно-научните области: 
 анестезиологија  
 анестезиологија и реанимација  
 здравствена нега   
Се формира комисија во состав: 



 1. Проф.д-р Мирјана Шошолчева 
 2. Проф.д-р  Андријан Карталов 
 3. Доц.д-р Атанас Сивевски 

Пријавени кандидати: асистент докторанд д-р Дафина Караџова, ас.д-р Александра 
Пановска Петрушева, д-р Маја Мојсова Мијовска, ас.д-р Весна Дурнев и асистент 
докторанд д-р Лилјана Малиновска Николовска. 

 
- 10 асистенти по предметот неврологија; 

Се формира комисија во состав: 
 1. Проф.д-р Сашо Стојчев 
 2. Проф.д-р Дијана Никодијевиќ 
 3. Проф.д-р Емилија Цветковска 

Пријавени кандидати: д-р Даниела Ристиќ, д-р Слободанка Саздова Бурнеска, д-р 
Бојан Бошковски, д-р Христина Поповска, д-р Фросина Стојковска, д-р Марија 
Бабуновска, д-р Јасмина Митревска Велков, д-р Џошкун Ќерала, д-р Драган Цибрев, 
асистент докторанд д-р Габриела Новотни, д-р Ана Донева, д-р Петар Атанасовски, д-р 
Илија Здравков и асистент докторанд д-р Ирена Ѓорчева. 

 
-  1 асистент по предметот  патолошка физиологија; 

Се формира комисија во состав: 
 1. Проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева 
 2. Проф.д-р Венјамин Мајсторов 
 3. Доц.д-р Синиша Стојаноски 

Пријавен кандидат: д-р Маја Здравковска. 
 

-  1 асистент по предметот  офталмологија;  
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Весна Димовска Јорданова 
 2. Проф.д-р Милена Голубовиќ Арсовска 
 3. Н.сор.д-р Емилија Ѓошевска Даштевска 

Пријавен кандидат: помл.ас.д-р Христиан Дума. 
 

-  1 асистент по предметот  хигиена;  
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Михаил Кочубовски 
 2. Проф.д-р Гордана Ристовска 
 3. Доц.д-р Игор Спироски 

Пријавен кандидат: д-р Александра Петрова. 
 

-  4 асистенти по предметот  патологија. 
Се формира комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Гордана Петрушевска 
 2. Доц.д-р Славица Костадинова Куновска 
 3. Доц.д-р Рубенс Јовановиќ 

Пријавени кандидати: д-р Симона Стојаноска Гаџоска, д-р Даниела Бајдевска 
Дукоска, д-р Панче Здравковски и д-р Глигор Ристовски. 
 

2.  Донесување на Одлука за распишување на конкурс за нови места за избор во 
наставно-научни, научни и соработнички звања (асистент) и насловни звања, по барање 
од катедрите. 



Катедрата за неврологија достави барање за  распишување на конкурс за  избор на 
две лица во соработнички звања (асистенти) кое Кадровскиот одбор го разгледа и му 
предлага на Наставно-научниот совет да донесе Одлука за распишување на Конкурс за  
избор на две лица во соработнички звања (асистенти) по предметот неврологија. 

3. Донесување на Одлуки за давање согласност за вршење на високообразовна 
дејност на факултети при УКИМ во Скопје, по дадена согласност од катедрите. 
 Стоматолошкиот, Факултетот за драмски уметности и Факултетот за физичко 
образование, спорт и здравје - Скопје при УКИМ во Скопје доставија барања за 
ангажирање на лица избрани во звања од нашиот факултет да обавуваат високообразовна 
дејност на нивниот факултет. 
 По изјаснувањето на катедрата за овие барања и дадената согласност од катедрата 
се утврди следнава листа и тоа:  

Табела 1  
АНГАЖИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА  

НА ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ ВО РАМКИТЕ НА УКИМ 

ред.
бр. 

Предмет за студентите на 
интегрирани студии од прв и 

втор циклуд по дентална 
медицина 

Ангажман на 
факултетите во 

рамките на УКИМ 
Наставник 

1 

Медицинска хемија, со фонд на 
часови (15+15)  прв семестар и 
 
Биохемија, со фонд на часови 
(45+30) прв семестаер 
 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
 
цела катедра 
 

2 

   Анатомија 1, со фонд на 
часови (30+45 ) прв семестар  
 
  Анатомија 2, со фонд на 
часови (45+45 )  втор семестар 
задолжителен 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
 
цела катедра 
 

3 
Хистологија и ембриологија, со 
фонд на чсови (45+30)  втор  
семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

цела катедра 
 

4 

Физиологија 1, со фонд на чсови 
(45+45)  втор  семестар и 
 
Физиологија 2, со фонд на чсови 
(45+30)  трет  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
 
цела катедра 
 

5 
Микробиологија со имунологија, 
со фонд на чсови (60+30) 
 трет  семестар  

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
цела катедра  

6 

Општа патологија, со фонд на 
чсови (30+15) трет  семестар и 
 
 Патолошки основи на 
болестите, со фонд на чсови 
(45+15)  четврти семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
 
цела катедра 
 

7 Патолошка физиологија, со 
фонд на чсови (45+15)  четврти  

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Оливија Васкова 
проф.д-р Даниела Поп 



семестар Ѓорчева 
проф.д-р Даниела 
Миладинова 
проф.д-р Венјамин 
Мајсторов 
проф.д-р Ана Угринска 
доц.д-р Синиша Стојаноски 

8 Фармакологија, со фонд на 
чсови (45+15)  четврти  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
цела катедра 
 

9 

Епидемиологија, со фонд на 
чсови (15+15) четврти семестар 
и 
Биостатистика, со фонд на 
чсови (15+30)  четврти  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
цела катедра 
 

10 
Социјална медицина (изборен) 
со фонд на чсови (15)  трет  
семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Моме Спасовски 
проф.д-р Фимка Тозија 
проф.д-р Елена Ќосевска 

11 Психијатрија (изборен) со фонд 
на чсови (15)  четврти  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Марија Ралева 
проф.д-р Антони Новотни 
проф.д-р Бранислав 
Стефановски 
проф.д-р Викторија Вујовиќ 
проф.д-р  Димитар Боневски 
проф.д-р Ненси Манушева 
проф.д-р Лилјана Игњатова 
проф.д-р Славица Арсова 
Хаџи Анѓелковска 
доц.д-р Зоја Бабинкостова 
доц.д-р Стојан Бајрактаров 

12 физиотерапија со фонд на 
чсови (15)  четврти  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

цела катедра 

13 

Хигиена и Здравствена 
екологија (изборен) со фонд на 
чсови (15) четврти  семестар  
 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
цела катедра 

14 

 
Интерна медицина, со фонд на 
чсови (60+45)  пети  семестар  
 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
 
цела катедра 

15 Оториноларингологија, со фонд 
на чсови (30+30)  пети  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

цела катедра 

16 Педијатрија, со фонд на чсови 
(15+15) пети  семестар 

 
Стоматолошки 

факултет-Скопје 

 
цела катедра  

17 
Основи на клиничка радиологија, 
со фонд на чсови (15+15)  пети  
семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
доц.д-р Билјана Пргова  

18  
Инфектологија, со фонд на 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
цела катедра 



чсови (15+15)  пети  семестар 

19 

 
 
Општа хирургија, со фонд на 
чсови (45+30)  шести  семестар 

 
Стоматолошки 

факултет-Скопје 

проф.д-р Горан Кондов 
доц.д-р Елизабета Мирчевска 
проф.д-р Зоран Спировски 
проф.д-р Слободан 
Ристовски 
проф.д-р Владимир 
Мирчевски 
проф.д-р Игор Кафтанџиев 
проф.д-р Виктор Камилоски 
проф.д-р Слободан 
Дамјановски 
проф.д-р Ѓорѓи Јота 
проф.д-р Владо Столевски 
проф.д-р Лазар Тодоровиќ 
проф.д-р Боро Џонов 
доц.д-р Ристо Чоланчески 
н.сор.д-р Лазо Новески 

20 
Дерматовенерологија, со фонд 
на чсови (15+30)  шести  
семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
цела катедра 
 

21 Неврологија, со фонд на чсови 
(15+15)  шести  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

цела катедра 

22 Гинекологија (изборен) со фонд 
на чсови (15)  шести  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Весна Антовска 
проф.д-р Марјан Стојовски 
доц.д-р Горан Димитров 
доц.д-р Глигор Тофоски 
доц.д-р Јадранка Георгиевска 
доц.д-р Ана Данева Маркова 
доц.д-р Викторија 
Јовановска 
доц.д-р Сашо Стојчески 
доц.д-р Игор Алулоски 
доц.д-р Елена Џикова 
доц.д-р Драге Дабески  
доц.д-р Ирена Алексиоска 
Папестиев 
доц.д-р Иво Ќаев 

23 
Офталмологија со фонд на 
чсови (15+15) задолжителен 
девети  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
цела катедра 
 

24 

Судска медицина и форензична 
стоматологија, со фонд на 
чсови (30+15) единаесети  
семестар 
 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
цела катедра 
 

 Предмет 
 

Ангажман на 
факултетите во 

рамките на УКИМ 
Наставник 

25 Психологија со психопатологија Факултет за драмски  



1 и 2,  со неделен фонд на 
часови 2+0 

уметности-Скопје проф.д-р Антони Новотни 

26 

Функционална анатомија со 
фонд на часови 2+0 со 4 ЕКТС, 
во зимски прв семестар, прва 
студиска програма. 

Факултет за физичко 
образование, спорт и 

здравје- Скопје 

 
 
проф.д-р Јулија 
Живадиновиќ Богдановска 

 
Табела 2  
АНГАЖИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА  

НА ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ ВО РАМКИТЕ НА УКИМ 

ред.
бр. 

Предмет за студентите на 
интегрирани студии од прв и 

втор циклуд по дентална 
медицина на англиски јазик 

Ангажман на 
факултетите во 

рамките на УКИМ 
Наставник 

1 

Медицинска хемија, со фонд на 
часови (15+15)  прв семестар и 
 
Биохемија, со фонд на часови 
(45+30) прв семестаер 
 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
 
цела катедра 

2 

   Анатомија 1, со фонд на 
часови (30+45 ) прв семестар  
 
  Анатомија 2, со фонд на 
часови (45+45 )  втор семестар 
задолжителен 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Јулија 
Живадиновиќ Богдановска 
проф.д-р Ники Матвеева 
доц.д-р Елизабета 
Чадиковска 
н.сор.д-р Билјана Бојаџиева 
Стојаноска 
н.сор.д-р Аце Додевски 
н.сор.д-р Биљана Трпковска 

3 
Хистологија и ембриологија, со 
фонд на чсови (45+30)  втор  
семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Лилјана Миленкова 
проф.д-р Грацилија Кировска 
проф.д-р Елида Митевска 
доц.д-р Лена Какашева 
Маженкова 

4 

Физиологија 1, со фонд на чсови 
(45+45)  втор  семестар и 
 
Физиологија 2, со фонд на чсови 
(45+30)  трет  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
проф.д-р Бети Дејанова 
проф.д-р Сања Манчевска 
проф.д-р Сунчица Петровска 
 

5 
Микробиологија со имунологија, 
со фонд на чсови (60+30) 
 трет  семестар  

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Милена Петровска 
проф.д-р Елена Трајковска 
Докиќ 
н.сор.д-р Маја Јурхар 
Павлова 
н.сор.д-р Гордана Мирчевска 
н.сор.д-р Лилјана Лабачевска 
 

6 
Општа патологија, со фонд на 
чсови (30+15) трет  семестар и 
 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Гордана 
Петрушевска 
проф.д-р Нели Башеска 



 Патолошки основи на 
болестите, со фонд на чсови 
(45+15)  четврти семестар 

доц.д-р Славица 
Костадинова Куновска 
доц.д-р Рубенс Јвановиќ 
доц. д-р Магдалена 
Богдановска Тодоровска 
асистент-докторанд д-р 
Благица Д. Крстевска 
асистент-докторанд д-р 
Селим Комина 

7 
Патолошка физиологија, со 
фонд на чсови (45+15)  четврти  
семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Оливија Васкова 
проф.д-р Даниела Поп 
Ѓорчева 
проф.д-р Даниела 
Миладинова 
проф.д-р Венјамин 
Мајсторов 
проф.д-р Ана Угринска 
доц.д-р Синиша Стојаноски 

8 Фармакологија, со фонд на 
чсови (45+15)  четврти  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

цела катедра 
 

9 

Епидемиологија, со фонд на 
чсови (15+15) четврти семестар 
и 
Биостатистика, со фонд на 
чсови (15+30)  четврти  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
 
цела катедра 
 

10 
Социјална медицина (изборен) 
со фонд на чсови (15)  трет  
семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Моме Спасовски 
проф.д-р Фимка Тозија 
проф.д-р Елена Ќосевска 

11 Психијатрија (изборен) со фонд 
на чсови (15)  четврти  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Марија Ралева 
проф.д-р Антони Новотни 
проф.д-р Бранислав 
Стефановски 
проф.д-р Викторија Вујовиќ 
проф.д-р  Димитар Боневски 
проф.д-р Ненси Манушева 
проф.д-р Лилјана Игњатова 
проф.д-р Славица Арсова 
Хаџи Анѓелковска 
доц.д-р Зоја Бабинкостова 
доц.д-р Стојан Бајрактаров 

12 физиотерапија со фонд на 
чсови (15)  четврти  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
 

цела катедра 
 

13 
Хигиена и Здравствена 
екологија (изборен) со фонд на 
чсови (15) четврти  семестар  

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

цела катедра 
 

14 
 
 
Интерна медицина, со фонд на 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Соња Генадиева 
Ставриќ 
проф.д-р Татјана 



чсови (60+45)  пети  семестар  
 

Миленковиќ 
проф.д-р Оливер 
Каранфилски 
проф.д-р Даниела Чапароска 
проф.д-р Марија Вавлукис 
проф.д-р Маријан Бошевски 
доц.д-р Лидија Попоска 
доц.д-р Владимир 
Андреевски 
н.сов.д-р Светлана 
Станковиќ 
н.сов.д-р Нико Беќаровски 
н.сов.д-р Деска 
Димитриевска 
насл.проф.д-р Габриела 
Костова 
ас.д-р Димитар Каркински 
асистент докторанд д-р 
Марија Здравеска 
асистент докторанд д-р Сеад 
Зејнел 

15 Оториноларингологија, со фонд 
на чсови (30+30)  пети  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

цела катедра 
 

16 
 
Педијатрија, со фонд на чсови 
(15+15) пети  семестар 

 
Стоматолошки 

факултет-Скопје 

проф.д-р Зоран Гучев 
проф.д-р Велибор Тасиќ 
проф.д-р Филип Дума 
проф.д-р Светлана Кочева 
доц.д-р Татјана Јаќовска 
доц.д-р Александра 
Јанчевска 

17 
Основи на клиничка радиологија, 
со фонд на чсови (15+15)  пети  
семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
доц.д-р Билјана Пргова  

18 
 
Инфектологија, со фонд на 
чсови (15+15)  пети  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
цела катедра 
 

19 

 
 
Општа хирургија, со фонд на 
чсови (45+30)  шести  семестар 

 
Стоматолошки 

факултет-Скопје 

проф.д-р Елизабета 
Мирчевска Жоговска 
проф.д-р Владимир 
Мирчевски 
проф.д-р Игор Кафтанџиев 
проф.д-р Виктор Камилоски 
проф.д-р Ѓорѓи Јота 
доц.д-р Ристо Чоланчески 
проф.д-р Боро Џонов 

20 
Дерматовенерологија, со фонд 
на чсови (15+30)  шести  
семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
цела катедра 
 

21 Неврологија, со фонд на чсови 
(15+15)  шести  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Гордана Китева 
Тренчевска 



проф.д-р Наталија Долненец 
Банева 
проф.д-р Игор Петров 
проф.д-р Анита Арсовска 
проф.д-р Емилија 
Цветковска, доц.д-р Драгана 
Петровска Цветковска, 
н.сор.д-р Иван Барбов 
н.сор.д-р игор Кузмановски 
асистент докторанд д-р 
Габриела Новотни 

22 Гинекологија (изборен) со фонд 
на чсови (15)  шести  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

проф.д-р Весна Антовска 
проф.д-р Марјан Стојовски 
доц.д-р Горан Димитров 
доц.д-р Глигор Тофоски 
доц.д-р Јадранка Георгиевска 
доц.д-р Ана Данева Маркова 
доц.д-р Викторија 
Јовановска 
доц.д-р Сашо Стојчески 
доц.д-р Игор Алулоски 
доц.д-р Елена Џикова 
доц.д-р Драге Дабески  
доц.д-р Ирена Алексиоска 
Папестиев 
доц.д-р Иво Ќаев 

23 
Офталмологија со фонд на 
чсови (15+15) задолжителен 
девети  семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
цела катедра 
 

24 

Судска медицина и форензична 
стоматологија, со фонд на 
чсови (30+15) единаесети  
семестар 

Стоматолошки 
факултет-Скопје 

 
 
цела катедра 
 

 За предметот Биофизика со фонд на часови (15+15) во прв семестаер за студентите 
на интегрирани студии од прв и втор циклу по дентална медицина на англиски јазик на 
Стоматолошкиот факултет во Скопје, катедрата по медицинска физика се изјасни дека не 
е во можност да врши настава поради преоптеретеност со други наставни програми и 
немање доволно кадар за покривање на дополнителна настава во академската 2019/2020 
година.  

За вршење на високообразовна дејност на факултетите во рамките на УКИМ, ННС 
донесува одлука. 

 
 
4. Разгледување на барања за одобрување на отсуства за наставници и 

соработници врз основа на дадена согласност од институциите каде што се 
вработени и катедрите. 

- ас.д-р Магдалена Милева, вработена во Институтот за патолошка физиологија и 
нуклеарна медицина при Медицинскиот факултет-Скопје, поднесе барање за одобрување 
на платено отсуство во траење од една година сметано од 01.12.2019 до 30.11.2020 година, 
поради стручно усовршување во областа на нуклеарна медицина и истото ќе се одржува 



во Клиничка болница и истражувачки Институт специјализиран за онколошки заболувања 
- Institut Jules Bordet, Université Libre de Bruxelles Брисел, Белгија. 

За ова барање има согласност од раководителот на Катедрата по патолошка 
физиологија и Стручниот колегиум на Институтот за патофизиологија и нуклеарна 
медицина. 

ННС даде согласност за ова платено отсуство. 
ННС едногласно го усвои извештајот од Кадровскиот одбор. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Наставен oдбор 
Наставниот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во 

Скопје, одржал седница на ден  14.10.2019 година.  
Точка 1. 
Усвојување на Извештајот од спроведениот Конкурс за запишување студенти на прв 
циклус студии во учебната  2019/2020 година  
 
Продеканот за настава им го презентираше на членовите на Наставниот одбор бројот на 
запишани студенти на сите студиски програми за учебната 2019/20 година.  
Извештајот беше усвоен едногласно од членовите на Наставниот одбор. (прилог 
материјалот беше доставен во материјалот на седницата) 
 
Точка 2. 
Информации во врска со наставата на сите студиски програми 
Во рамките на оваа точка, од членовите на Наставниот одбор беа изнесени предлози за 
поставување на системи за озвучување во сите амфитеатри.Исто така се дискутираше за 
изготвување на Web страница за секоја катедра. Беше разговарано и за можноста од 
воведување на електронско полагање на испитите. 

ННС едногласно го усвои извештајот од Наставниот oдбор. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Научен одбор 
Научниот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од Скопје, 

одржал седница на ден  25.09.2019  година. 
1. Формирање на комисиja за избор на предлог за најдобар научник од 

Медицинскиот факултет во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 
2018 година. 

Научниот одбор зазеде став: 
1. ННС формира комисиja од три члена: проф. д-р Даница Лабудовик, проф. д-р 

Марија Ралева и проф.д-р Јане Нетковски за рагледување на документацијата на 
пријавените кандидати и одлучување за предлог кандидатот од Медицинскиот факултет 
кој ќе биде предложен до Одборот за избор на научник/уметник на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје за 2018 година. 

ННС едногласно го усвои извештајот од Научниот одбор. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Совет на студиска програма за трет циклус студии по медицина 
Советот на студиската програма за трет циклус-докторски студии по медицина на 

Медицинскиот факултет во Скопје, одржал седница на ден 04.10.2019 година. 



1. Едногласно ги потврди сите кандидати на прелиминарните ранг листи на пријавени 
кандидати по конкурсот за 2019/2020 година на Трет циклус студии-докторски 
студии по студиските програми (клиничка и базична медицина). кои ги 
исполнуваат/не ги исполнуваат условите. 

2. Формирана е Комисија за разгледување на приговори по Конкурсот за 2019/2020 
година во состав: проф. д-р Розалинда Попова Јовановска, проф. д-р Лилјана 
Миленкова, проф. д-р Снежана Стојковска, проф. д-р Круме Јаќовски, проф. д-р 
Александар Петличковски. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Советот на студиската програма за трет циклус-докторски студии по медицина на 

Медицинскиот факултет во Скопје, одржал седница на ден 14.10.2019 година и по 
предложените точки на дневниот ред зазеде став: 
  

1. Комисијата за разгледување на приговори по Конкурсот за 2019/2020 година на 
Трет циклус студии-докторски студии по студиските програми (клиничка и 
базична медицина) во состав: проф. д-р Розалинда Попова Јовановска, проф.д-р 
Лилјана Миленкова, проф. д-р Снежана Стојковска, проф.д-р Круме Јаќовски, 
проф.д-р Александар Петличковски, го разгледа доставениот приговор од пријавен 
кандидат и го одби како неоснован, бидејќи кандидатот нема стекната стручна 
подготовка според студиски програми за регулирани професии и нема остварени 
најмалку 300 ЕКТС-кредити, односно не го исполнува основниот услов и 
критериум утврден во точка III од Конкурсот за запишување на студенти на трет 
циклус студии-докторски студии по медицина на студиските програми на 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј" во учебната 2019/2020 година. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Советот на студиската програма за трет циклус-докторски студии по медицина на 

Медицинскиот факултет во Скопје, одржал седница на ден 16.10.2019 година. 
1. ННС формира комисии за оцена на докторска дисертација од: 
- д-р Танер Хасан на тема: "Асоцијација на полиморфизмите во гените ACE и 

APOE со дијабетичната нефропатија", се формира комисија во состав: 
1. Проф. д-р Мирјана Кочова, претседател 
2. Проф. д-р Сашо Панов, ментор 
3. Проф. д-р Соња Топузовска, член 
4. Проф. д-р Оливера Стојчева-Танева, член 
5. Проф. д-р Гордана Пемовска, член. 
- д-р Марија Гоцевска на тема: "Споредба на тераписките ефекти на високо-

интензивниот ласер и на ултразвукот кај пациенти со хронична лумбална болка", се 
формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Ѓорѓи Божиновски, претседател 
2. Проф. д-р Ериета Николиќ-Димитрова, ментор 
3. Проф. д-р Снежана Мишевска Перчинкова, член 
4. Проф. д-р Слободан Николиќ, член 
5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член. 
- д-р Дарко Саздов на тема: "Влијание на комбинираната примена на позитивен енд 

експираторен притисок и тренделембург положба на успешноста и компликациите при 
ултразвучно водена транспекторална катетеризација на аксиларна вена кај пациенти на 
механичка вентилација", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева, член 
2. Проф. д-р Зорка Николова Тодорова, ментор 



3. Проф. д-р Зоран Спировски, член  
4. Проф. д-р Билјана Кузмановска, член 
5. Проф. д-р Андријан Карталов, член. 

 
2. ННС формира комисии за оцена на подобност на пријавената тема за 

изработка на докторска дисертација од: 
- д-р Ленче Костадинова на тема: "Дефинитивен третман на планоцелуларен 

орофарингеален канцер со акцелерирана интензитет модулирана радиотерапија и 
симултано интегриран буст наспроти тридимензионална конформална радиотерапија 
конкурентно со неделен цисплатин", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Ѓулшен Селим, ментор 
2. Проф. д-р Снежана Смичкоска, член 
3. Проф. д-р Валентина Крстевска, член 
- д-р Билјана Костовска на тема: "Компарација на параметрите на видната функција 

и диоптрија по оперативен третман на средна до висока миопија со употреба на две 
хируршки техники: ласерска кератомиелиза и имплантација на факични леќи", се формира 
комисија во состав: 

1. Проф. д-р Јасмина Плунцевиќ Глигоровска, ментор 
2. Проф. д-р Весна Димовска Јорданова, член 
3. Проф. д-р Милена Голубовиќ, член 
 
3. Извештај од комисија за оцена на докторска дисертација од:  
- д-р Анета Сима (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1198 од 01.09.2019) на 

тема: "Евалуација на ризик фактори за ендометријална патологија во перименопауза и 
нивна асоцијација со кардиоваскуларен морбидитет", 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

- м-р Весна Ливринова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1198 од 
01.09.2019) на тема: "Перинатален исход кај пациентки со ниска вредност на плазма 
протеин А  поврзан со бременоста (Pregnancy associated plasma protein А )  во првиот 
триместар", 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

- м-р Корнелија Трајкова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1198 од 
01.09.2019) на тема: "Вагинален микробиом кај женска популација во репродуктивен 
период", 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

- д-р Ана Лазарова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1197 од 15.09.2019) 
на тема: "Предоперативен стејџинг на ректален карцином со магнетна резонанса", 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 
 

4. Извештаи од комисии за оценка на подобност на пријавената тема за 
изработка на докторска дисертација од:  

- д-р Марија Толеска Донеска на тема: "Неопиоидна анестезија кај лапароскопски 
операции на жолчното ќесе", 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 



- д-р Марија Попова Лабачевска на тема: "Клиничко и прогностичко значење на 
мутатционен профил на пациентите со BCR-ABL негативни миелопролиферативни неоплазми во 
Република Северна Македонија", 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

- д-р Горан Павловски на тема: "Судско-медицинска експертиза на повреди при пад од 
височина", 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската дисертација е 
позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја прифати. 

5. ННС формира комисија за одбрана на докторска дисертација од: 
- д-р Анета Сима (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1198 од 01.09.2019) на 

тема: "Евалуација на ризик фактори за ендометријална патологија во перименопауза и 
нивна асоцијација со кардиоваскуларен морбидитет", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Јорго Бабушку, претседател 
2. Проф. д-р Анита Арсовска, ментор 
3. Проф. д-р Марјан Стојовски, член 
4. Проф. д-р Глигор Димитров, член 
5. Проф. д-р Розалинда Исјановска, член 

 
- м-р Весна Ливринова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1198 од 

01.09.2019) на тема: "Перинатален исход кај пациентки со ниска вредност на плазма 
протеин А  поврзан со бременоста (Pregnancy associated plasma protein А )  во првиот 
триместар", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Гордана Адамова, претседател 
2. Проф. д-р Игор Петров, ментор 
3. Проф. д-р Славјанка Попоска, член 
4. Проф. д-р Марјан Стојовски, член 
5. Проф. д-р Бети Зисовска, член 
- м-р Корнелија Трајкова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1198 од 

01.09.2019) на тема: "Вагинален микробиом кај женска популација во репродуктивен 
период", се формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Гордана Адамова, претседател 
2. Проф. д-р Милена Петровска, ментор 
3. Проф. д-р Марјан Стојовски, член 
4. Проф. д-р Славјанка Попoска, член 
5. Проф. д-р Александар Димовски, член 
- д-р Ана Лазарова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1197 од 15.09.2019) 

на тема: "Предоперативен стејџинг на ректален карцином со магнетна резонанса", се 
формира комисија во состав: 

1. Проф. д-р Климе Ѓорески, претседател 
2. Проф. д-р Александар Караѓозов, ментор 
3. Проф. д-р Василчо Спиров, член 
4. Проф. д-р Зоран Караџов, член 
5. Проф. д-р Виолета Василевска Никодиновска, член 
6. Утврдување на дефинитивна ранг листи на пријавените кандидати по 

конкурсот за 2019/2020 година за Трет циклус студии-докторски студии по студиските 
програми (клиничка и базична медицина). 

На конкурсот 2019/2020 година за Трет циклус студии-докторски студии по 
студиските програми (клиничка и базична медицина) се пријавија вкупно 83 кандидати. 77 
кандидати ги исполнуват условите (13 на студиската програма-базична медицина  и 64 



кандидати на студиската програма-клиничка медицина). 6 кандидати не ги исполнуваат 
условите. 

Советот едногласно ги потврди сите кандидати на дефинитивните листи на 
пријавените кандидати по конкурсот за 2019/2020 година за Трет циклус студии-
докторски студии по студиските програми (клиничка и базична медицина) кои ги 
исполнуваат условите и листата на кандидатите кои не ги исполнуваат условите. 

ННС едногласно го усвои извештајот од Советот на студиска програма за трет 
циклус студии по медицина 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Наставно-научен колегиум за постдипломски студии 
Наставно-научен колегиум  за последипломски студии  по медицина одржал состанок 

на ден 17.10.2019 година.           
1.Формирање комисија за подобност на тема на магистерски труд за кандидатот д-р 

Розјана Јаневска на тема: „Улога на абнормалната вагинална флора и должина на 
цервикалниот канал како предиктори на исходот на бременоста“. 

Се формира  комисија во состав:      
             1.  Проф. д-р Жаклина Цековска 

 2.  Доц. д-р Ана Данева                          
 3.  Доц. д-р Јадранка Георгиева 

            Ментор: Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска 
      ННС едногласно го усвои извештајот од Наставно-научниот колегиум за 
постдипломски студии 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Одбор за специјализации и супспецијализации 
Одборот за специјализации и супспецијализации  на Наставно-научниот совет на 

Медицинскиот факултет од Скопје одржал состанок на 15.10.2019 година.  
По однос на предложените точки од дневниот ред, Одборот за специјализации и 

супспецијализации зазеде став: 
1. Предлагање на комисии за полагање на специјалистички испит. 
ННС ги усвои следните комисии за полагање на специјалистички испит во 

следните гранки на медицината: 
 
-  клиничка биохемија 

1. проф.д-р Соња Топузовска 
2. проф.д-р Светлана Цековска 
3. проф.д-р Катерина Тошеска Трајковска 
     
 1. проф д-р Даница Лабудовиќ 
 2. проф д-р Катерина Тошеска Трајковска 
 3. доц.д-р Ирена Костовска 
      
1. проф.д-р Светлана Цековска 
2. проф.д-р Јасна Богданска 
3. науч.сор.д-р Јулијана Брезовска Кавракова 
      
1. проф.д-р Јасна Богданска 
2. проф.д-р Соња Топузовска 
3. проф д-р Даница Лабудовиќ 



 
 
-  епидемиологија 
1. проф.д-р Билјана Таушанова  (замена проф.д-р Драган Даниловски) 

2. проф.д-р Розалинда Исјановска  (замена проф.д-р Бети Зафирова Ивановска) 
3. виш науч.сор.д-р Ирина Павлова  (замена проф.д-р Весна Велиќ Стефановска) 
 
1.проф.д-р  Драган Даниловски (замена проф.д-р Билјана Таушанова  )  
2.проф.д-р  Весна Велиќ Стефановска (замена виш науч.сор.д-р Ирина Павлова)   
3. проф.д-р Бети Зафирова Ивановска  (замена проф.д-р Розалинда Исјановскa



 

  спортска медицина 
1. проф.д-р Весела Малеска Ивановска 
2. проф.д-р Љубица Георгиевска Исмаил 
3. проф.д-р Славчо Стојменски 
 
1. проф.д-р Бети Дејанова  
2. проф.д-р Елизабета Србиновска Костовска 
3. проф.д-р Зоран Божиновски 
 
1. проф.д-р Лидија Тодоровска 
2. проф.д-р Роза Старова Кацарска 
3. проф.д-р Златко Темелковски 
 
1. проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска 
2. проф.д-р Лидија Поповска 
3. проф.д-р Игор Кафтанџиев 
 
-  судска медицина 
1. проф.д-р Биљана Јанеска 
2. проф.д-р Верица Попоска 
3. доц.д-р   Рената Јанкова Ајановска 
    Заменици: проф.д-р Златко Јаќоски, доц.д-р Александар Станков    
1. проф.д-р Биљана Јанеска 
2. проф.д-р Златко Јаќоски 
3. доц.д-р   Рената Јанкова Ајановска 
Заменици:проф.д-р Верица Попоска , доц.д-р Александар Станков  1.  
 
1. проф.д-р Биљана Јанеска 
2. проф.д-р Златко Јаќоски 
3. доц.д-р   Александар Станков 
Заменици:проф.д-р Верица Попоска , доц.д-р Рената Јанкова Ајановска  
        
1. проф.д-р Верица Попоска 
2. проф.д-р Златко Јаќоски 
3. доц.д-р   Александар Станков 
Заменици:проф.д-р Биљана Јаневска , доц.д-р Рената Јанкова Ајановска  
    
1. проф.д-р Верица Попоска 
2. проф.д-р Александар Станков 
3. доц.д-р   Рената Јанкова Ајановска 
Заменици:проф.д-р Биљана Јаневска , проф.д-р Златко Јаќовски 

 
- микробиологија со паразитологија 

1. Prof d-r Nikola Panovski-pretsedatel   
2. Виш науч.сор. д-р Весна Котевска 
3. Prof. d-rGordana Jankoska 
 
1. Prof d-r Nikola Panovski-pretsedatel 
2. Doc. d-r Tatjana Grdanoska  
3. Prof. d-r Ana Kaftanxieva 



 

 
1. Prof d-r Nikola Panovski-pretsedatel  
2. Prof. d-rGordana Jankoska 
3. Prof. d-r Ana Kaftanxieva 
 
1. Prof. d-r Elena Trajkovska-Doki} 
2. Prof d-r Gordana Jankoska   
3. Prof. d-r @aklina Cekovska 
 
1. Prof. d-r Elena Trajkovska-Doki} 
2. Проф. д-р Ана Кафтанџиева 
3. Prof. d-r @aklina Cekovska 
 
1. Prof. d-r Elena Trajkovska 
2. Prof.d-r Ana Kaftanxieva  
3. Doc. d-r Tatjana Grdanoska 
 
1. Prof d-r Ka}a Popovska-Jovanovska  
2. Виш науч.сор. д-р Весна Котевска 
3. Prof. d-r @aklina Cekovska 
 
1. Prof d-r Ka}a Popovska-Jovanovska 
2. Prof. d-r @aklina Cekovska 
3. Prof. d-rGordana Jankoska 
 
1. Prof d-r Ka}a Popovska-Jovanovska 
2. Doc. d-r Tatjana Grdanoska 
3. Виш науч.сор. д-р Весна Котевска 
 
1. Prof d-r Ka}a Popovska-Jovanovska 
2. Prof d-r Nikola Panovski 
3. Prof. d-r Elena Trajkovska-Doki} 
- ортопедија   
1. проф.д-р Златко Темелковски 
2. проф.д-р Златко Божиновски 
3. доц.д-р Виктор Камнар 
 Замена:    
1. проф.д-р Милан Самарџиски 
2. виш науч.сор.д-р Даниела Георгиева 
3. начен сор..д-р Розе Џолева Толевска 
 
1. проф.д-р Милан Самарџиски 
2. виш науч.сор.д-р Даниела Георгиева 
3. начен сор..д-р Розе Џолева Толевска 
 Замена: 
1. проф.д-р Златко Темелковски 
2. проф.д-р Златко Божиновски 
3. доц.д-р Виктор Камнар 
 



 

- по предлог од катедрата за физикална медицина и рехабилитација продеканот 
проф.д-р Игор Кафтанџиев, истакна дека поради заминување во пензија на проф.д-р 
Анастасика Попоска која беше член во комисија за полагање на специјалистички 
испит по физикална медицина и рехабилитација се заменува со проф.д-р Златко 
Темелковски. 

ННС едногласно го усвои извештајот од Одборот за специјализации и 
супспецијализации. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Одбор за меѓународна соработка 
Одборот за меѓународна соработка на Медицинскиот факултет во Скопје 

одржал состанок на ден 10.10.2019 година. 
  Ад-1. Предлог за визитинг професор од Катедрата за медицина на трудот 

Од Катедрата за медицина на трудот  испратено е барање да се разгледа 
предлогот за избор на визитинг професор за проф.д-р Јадранка Мустајбеговиќ, 
редовен професор на Медицинскиот факултет  на Универзитетот во Загреб, 
Република Хрватска. Членовите на Одборот се запознаа со биографијата на 
професорката, а во образложението на катедрата е наведено дека е реномиран, 
меѓународно афирмиран експерт од областа на медицината на трудот и јавното 
здравство, член на Хрватската академија на медицинските науки, нивен 
долгогодишен и ценет соработник и партнер во меѓународните научни проекти, 
подржувач и промотор на бројни заеднички стручни и научни активности во 
регионот и пошироко, во доменот на медицината на трудот, и можност за 
поинтензивна понатамошна соработка би бил изборот во визитинг професор на 
предложената кандидатка, за што членовите на одборот дадоа едногласна поддршка.  

ННС едногласно го усвои извештајот од Одборот за меѓународна соработка. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Наставно-научен колегиум по јавно здрвство 
Наставно-научен колегиум  за посдипломски студии  по јавно здравство 

одржал состанок на ден 16.10.2019 година.  
          1.  Извештај од  комисија за оценка на магистерскии труд  од:  

- Надица Тотиќ на тема: "Здравствени и социјални аспекти на животот на 
старите лица на територија на град Скопје". 
     Рецензијата дадена од старна на комисијата за оцена на магистерскиот труд е 
позитивна и наставно научниот колегиум  едногласно ја прифати. 

  2. ННС формира комисија  за одбрана  на магистерски труд по пријава од :    
   - Надица Тотиќ на тема: "Здравствени и социјални аспекти на животот на 
старите лица на територија на град Скопје", се формира  комисија во состав:  
          1. Проф д-р Моме Спасовски 

               2. Проф д-р  Весна Велиќ Стефановска 
               3. Проф д-р  Елена Ќосевска 
               Ментор:  Проф д-р  Елена Ќосевска 

ННС едногласно го усвои извештајот од Наставно-научниот колегиум по јавно 
здрвство. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Совет на студиска програма за трет циклус на студии по јавно здравство 
Советот на докторски студии по Јавно Здравство  одржал состанок на 

16.10.2019 година. 



 

1. Извештај од комисија за оцена на пријавена тема за изработка на 
докторска дисертација од:  

а) М-р Анѓелка Јанкуловска на тема: "Здравствена заштита на мигрантите во 
Република Северна Македонија, бариери и предизвици". 

Рецензиjaта дадена од страна на комисијата за оценка на пријавена тема за 
изработка на докторска дисертациja е позитивна и Советот на студиската програма 
едногласно ја прифати. 
           2. Разгледување на барање за продолжување на рокот за завршување на 
докторски студии. 
              Се одобува барањето на м-р Сања Саздовска за продолжување на рокот за 
завршување на докторски студии за една година. 
           3.Советот на докторски студии по јавно здравство ја потврди конечната листа 
на примени кандидати пријавени на Конурсот за запишување студентина на трет 
циклус студии во учебната 2019/2020 година. 

ННС едногласно го усвои извештајот од Советот на студиска програма за трет 
циклус на студии по јавно здравство. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ад-7. Избор на демонстратори: 
а) Избор на Теодора Матовска за демонстратор по предметите: Патологија 1 и 

Патологија 2 од студиската програма по општа медицина на Катедрата за патологија. 
ННС изврши избор на Теодора Матовска за демонстратор. 

b) Избор на Александра Пешевска Тодорчевска за демонстратор по предметот: 
Биофизика од студиската програма по општа медицина на Катедрата за медицинска 
физика. 

ННС изврши избор на Александра Пешевска Тодорчевска за демонстратор. 
v) Избор на Тамара Ангеловска за демонстратор по предметот: Основи на 

имунологија од студиската програма по општа медицина на Катедрата за 
имунологија. 

ННС изврши избор на Тамара Ангеловска за демонстратор. 
g) Избор на Сандра Цветковска за демонстратор по предметот: Вовед во 

хумана генетика од студиската програма по општа медицина на Катедрата за хумана 
генетика. 

ННС изврши избор на Сандра Цветковска за демонстратор. 
d) Избор на Дејан Трпевски и Стефан Јовиќ за демонстратори по предметите: 

Анатомија 1, Анатомија 2 и Анатомија 3 од студиската програма по општа медицина 
и анатомија со Хистологија од струдиските програми од тригодишните стручни 
студии на Катедрата за анатомија. 

ННС изврши избор на Дејан Трпевски за демонстратор. 
ННС изврши избор на Стефан Јовиќ за демонстратор. 

ѓ) Избор на Биљана Андоновска и Александра Гавриловска Брзанов за 
демонстратори по предметот: Анестезија, анестезија со реанимација и здравствена 
нега од студиската програма по општа медицина на Катедрата за анестезиологија и 
реанимација. 

ННС изврши избор на Биљана Андоновска за демонстратор. 
ННС изврши избор на Александра Гавриловска Брзанов за демонстратор. 

е) Избор на Драгана Бислимовска за демонстратор по предметите: Медицина 
на трудот за студентите од студиската програма по општа медицина, Медицина на 
трудот и ергономија на студентите од тригодишните стручни студии за дипломиран 
физиотерапевт,  Медицина на трудот на студентите од тригодишните стручни студии 



 

за дипломиран логопед и Јавно здравство со епидемиологија и статистика на 
студентите од тригодишните стручни студии за дипломирана медицинска 
сестра/медицински техничар на Катедрата за медицина на трудот. 

ННС изврши избор на Драгана Бислимовска за демонстратор. 
ж) Избор на Марија Коштревска за демонстратор по предметот: Медицинска 

хемија за студентите по општа медицина, тригодишните стручни студии за 
дипломирана медицинска сестра/медицински техничар, дипломиран физиотерапевт 
како и за студентите по дентална медицина на Стоматолошкиот факултет на 
Катедрата за медицинска хемија. 

ННС изврши избор на Марија Коштревска за демонстратор. 
з) Избор на Викторија Атанасова за демонстратор по предметите: Физиологија 

на клетка, Физиологија 1 и Физиологија 2 од студиската програма по општа 
медицина и Физиологија од останатите студиски програми од тригодишните стручни 
студии на Катедрата за физиологија. 

ННС изврши избор на Викторија Атанасова за демонстратор. 
 

Ад-8. Избори по билтени  
Избор во наставно-научни звања на Медицинскиот факултет, а според Билтен 

на Универзитетот „Св. Кирил  и Методиј“ во Скопје, Билтен бр. 1200 од 01.10.2019 
година. 

Пред да се пристапи кон вршење избори по билтени деканот побара од 
стручните служби да се утврди бројот на присутни членови на ННС од редот на 
наставниците и да се утврди кворумот за работа. 

Стручните служби го известија деканот дека во моментот се присутни 87 
наставници членови на ННС. 

Деканот констатира дека има мнозинство потребно за полноважно 
одлучување. 

 
I. Избор по билтен бр. 1200 
а) Избор на редовен професор во наставно-научната област судска медицина, 

форензична психијатрија и медицинска етика и деонтологија врз основа на 
рецензијата, а по пријава на вонр.проф.д-р Верица Попоска. 

ННС изврши избор на вонр.проф. д-р Верица Попоска за редовен професор. 
б) Избор на редовен професор во наставно-научните области: фармакологија, 

токсикологија и клиничка фармакологија врз основа на рецензијата, а по пријава на 
вонр.проф.д-р Димче Зафиров. 

ННС изврши избор на вонр.проф. д-р Димче Зафиров за редовен професор. 
в) Избор на редовен професор во наставно-научната област радиологија врз 

основа на рецензијата, а по пријава на вонр.проф.д-р Виолета Василевска 
Никодиновска, и избор на вонреден професор во наставно-научната област 
радиологија врз основа на рецензијата, а по пријава на доц.д-р Елизабета Стојовска 
Јовановска. 

ННС изврши избор на вонр.проф. д-р Виолета Василевска Никодиновска за 
редовен професор. 

ННС изврши избор на доц.д-р Елизабета Стојовска Јовановска за вонреден 
професор. 

г) Избор на вонреден професор во наставно-научната област патолошка 
анатомија врз основа на рецензијата, а по пријава на доц.д-р Славица Костадинова 
Куновска. 



 

ННС изврши избор на доц.д-р Славица Костадинова Куновска за вонреден 
професор. 

Sednicata na NNS zavr{i vo 14:00 ~asot. 
 
 

               Записничар                                                                        Д е к а н 
 Дипл.прав. Горан Нелоски, с.р.                                 Prof.d-r Соња Топузовска,s.r. 
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Извештајот на деканот за работата на Медицинскиот факултет во состав на 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, за периодот ноември 2018 - ноември 2019 
година, претставува обврска која произлегува од Законот за високото образование, со цел да 
се обезбеди отчетност пред Наставно- научниот совет. 

Во Извештајот се презентирани реализираните и остварени активности предвидени 
во програмата на деканот во периодот ноември 2018 - ноември 2019, други активности 
произлезени од измените во законските и подзаконските акти  и тековното работење  на 
Факултетот. 

Сите активности во извештајниот период се во насока на континуитет во работењето 
и унапредувањето на високообразовната, научноистражувачката и здравствено-
апликативната дејност на Факултетот. 

 
АКТИВНОСТИ НА ОРГAНИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ 

 
Наставно-научниот совет, Деканатската управа и деканот своите активности ги 

реализираа согласно надлежностите утврдени со законот, актите на Универзитетот и 
Факултетот, а во рамките на програмата за работа на деканот и тековните работни 
активности за наведениот извештаен период. Реализираните активности во овој Извештај се 
презентирани по области. 

Наставно-научниот совет во извештајниот период одржа 1 (една) конститутивна 
седница на која се конституира ННС со новоиздбраните делегати од страна на Катедритеи 8 
(осум) работни седници на кои беа извршени избори во наставно-научни, научни, насловни 
и соработнички звања (асистенти) и демонстратори, се спроведуваше постапка за избор на 
редовни професори и се предлагаше број на студенти кои се запишуваат на прв, втор и трет 
циклус студии. Наставно-научниот совет одобруваше отсуства од работа на наставниот и 
соработничкиот кадар, утврдуваше и донесуваше одлуки за потреба од нови наставници и 
соработници, даваше согласност на наставниците за изведување на настава на друг 
факултет, избираше членови на рецензентски и други комисии, донесуваше нови студиски 
програми, одлучуваше за прашања од областа на наставно-образовната дејност од прв, втор 
и трет циклус студии како и од областа на специјализациите и супспецијализациите, 
донесуваше одлуки во врска со издавачката дејност на Факултетот и други работи кои се во 
надлежност на Советот утврдени во Законот за високото образование и Статутот на 
Медицинскиот факултет. 

Во извештајниот период, Наставно-научниот совет донесе нов Правилник за 
систематизација на работните меса на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје – 
Медицински факултет – Скопје (Анекс бр. 5), Статут на Медицинскиот факултет и 
Деловник за начинот на работа и одлучување на Наставно-научниот совет, Деканатската 
управа, Катедрите, работните и стручните тела, одборите, Наставно-научните колегиуми и 
комисиите на Медицинскиот факултет во Скопје. Исто така во овој период Наставно-
научниот совет усвои финансиски план и донесе завршна сметка (финансискиот годишен 
извештај) за 2018 година во рамките на единствениот финансиски план на Универзитетот и 
консолидираната завршна сметка на Универзитетот.  

 
Деканатската управа во извештајниот период одржа 9 (девет) седници за 

реализација на прашањата од својата надлежност. Меѓу другото, Деканатската управа се 
грижеше за остварувањето на дејноста и развојот на Факултетот и за односите со 
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пошироката општествена заедница и државните органи, донесе план за јавни набавки за 
2019 година, одлучуваше по барања од наставно-научниот кадар и студентите и вршеше 
други работи што се во нејзина надлежност согласно со актите на Факултетот. 

Во функција на успешна реализација на надлежностите на органите на Факултетот, 
обезбедени се координирани активности на катедрите и институтите на Факултетот, како и 
на работните тела на Факултетот (одбори, комисии и сл.).     

 
Активности на Кадровскиот одбор 
 

 Кадровскиот одбор одржа 8 (осум) седници во извештајниот период и имаше 
значајна улога во остварување на дејностите на Факултетот во поглед на донесување на 
одлуки за распишување на нови наставно-научни, научни и соработнички места, 
спроведување конкурси за избор на лица во наставно-научни, научни, насловни и 
соработнички звања, формирање на рецензентски комисии по распишаните конкурси, како 
и одобрувања на отсуства на лица избрани во наставно-научни, научни, насловни или 
соработнички звања и асистенти докторанди. 

За реализација на наставата, согласно со законските одредби, ангажирани се 280 
стручњаци од практиката за изведување на практична настава за студиските програми за 
тригодишните стручни студии.  

Донесени се одлуки за ангажирање на лица избрани во звања на Факултетот да вршат 
високообразовна дејност на други факултети при УКИМ. 

 
 

Кадар 
 

Во извештајниот период беа избрани 16 редовни професори, 19 вонредни професори, 
25 доценти, 3 научни советници, 2 виши научни соработници, 24 научни соработници, 9 
насловни доценти, 17 соработници (асистенти) и 23 демонстратори.  
 Со полно работно време на Факултетот се вработија: 1 доктор по медицина на 
Институтот за патологија, 1 доктор по медицина на Институтот за претклиничка и клиничка 
фармакологија со токсикологија, 1 магистер по фармација на Институтот за медицинска и 
експериментална биохемија,  1 лаборант на Институтот за патолошка физиологија и 
нуклеарна медицина (со превземање) и 1 виш соработник во Одделението за јавни набавки 
(со превземање). 

Во пензија заминаа: 5 редовни професори, 1 вонреден професор, 1 медицински 
лаборан, 1 референт,  1 хигиеничар,  1 чувар на животни и  1 возач. По лично барање од 
факултетот заминаа 1 научен советник, 1 научен соработник, 2 асистенти докторанди, 1 
асистент, 1 помлад асистент и 1 соработник од Оддлението за јавни набавки. 
         

 
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 
Активностите во наставно-образовната дејност во овој извештаен период беа 

насочени кон осовременување на наставно-образовниот процес, усогласување на 
високообразовната дејност со законските прописи истовремено обезбедувајќи континуитет 
во реализацијата на оваа дејност.  
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Од Министерството за образование добиени се решенија за почеток со работа за три 
студиски програми: две студиски програми од втор циклус стручни специјалистички студии 
по физиотерапија (физиотерапија во ортопедија и хирургија, и физиотерапија во 
неврологија), и студиска програма по општа медицина на англиски јазик. Согласно времето 
на добивање на решенијата за почеток со работа, во учебната 2019/2020 година започна 
наставата за запишаните студенти на студиската програма од втор циклус стручни 
специјалистички студии по физиотерапија во ортопедија и хирургија, додека наставата за 
студентите по општа медицина на англиски јазик ќе започне во наредната 2020/2021 година.  

Изготвен е елаборат за студиска програма од прв циклус тригодишни стручни студии 
по медицинска лабораториска дијагностика, кој е усвоен од Наставно-научниот совет на 
факултетот и Сенатот на Универзитетот и е доставен за акредитација до Одборот за 
акредитација и евалуација на високото образование.  

Изготвена е дополнета листа на учебници и учебни помагала кои им се 
препорачуваат на студентите за подготовка на испитите за сите предмети по катедри, која е 
објавена на веб-страницата на Факултетот.  

Медицинскиот факултет се промовираше пред матурантите, идни студенти, на 
отворените денови на Факултетот и на заедничката манифестација на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје. За таа цел беа изготвени постер и флаери со основни 
информации за Факултетот, студиските програми, кадарот и опремата. Исто така, беше 
организирана посета на претставници од нашиот факултет на неколку гимназии на 
територијата на град Скопје, на која учениците матуранти беа запознаени со начинот на 
студирање, а и со работата на одредени лаборатории во рамките на нашиот Факултет.  

Во тек се активности за вклучување на студентите во научноистражувачките проекти 
на Факултетот и во научните истражувања кои ги работат докторандите на Медицинскиот 
факултет.  

Во извештајниот период  спроведена е евалуација на наставата од страна на 
студентите. Евалуацијата се спроведуваше електронски, по завршување на наставата за 
секој предмет поодделно. Резултатите од евалуацијата се презентирани на членовите на 
Наставниот одбор, и на седница на ННС. Деканот, продеканите, раководителите на 
катедрите, наставниците и соработниците по анализата на резултатите превземаа соодветни 
мерки за подобрување на квалитетот на наставата.  

 
Во согласност со барањето на Универзитетот  ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 

распишување на Конкурс за запишување на студенти во прва година во академската 
2019/2020 година, до УКИМ беа доставени предмети од интерес за студиските програми на 
Медицинскиот факултет и беа доставени предлози за број на слободни места за сите 5 
студиски програми на Факултетот. Беше формирана конкурсна комисија за упис на 
студенти во прва година, а информациите во врска со Конкурсот и потребните документи за 
упис беа објавени на веб-страницата на Медицинскиот факултет во Скопје.  

За реализација на Конкурсот за запишување на студенти во прва година во 
академската 2019/2020 година, се применуваше iKNOW-интегриран електронски систем на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за електронско пријавување на 
кандидатите за упис во прва година, внесување на сите потребни податоци и нивна 
електронска обработка. Резултатите од уписите се објавуваа на веб-страницата на 
Факултетот. 

 Согласно Конкурсот за запишување на студенти во прва година, во учебната 
2019/2020 година на Факултетот се запишаа 365 редовни студенти на студиската програма 
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за општа медицина, 122 студенти на студиската програма за стручни медицински 
сестри/техничари (82 редовни, 40 вонредни студенти), 60 студенти на студиската програма 
за радиолошки технолози (43 редовни,17 вонредни студенти), 105 студенти на студиската 
програма за физиотерапевти (75 редовни, 30 вонредни студенти), 81 студенти  на студиската 
програма за логопеди (61 редовни, 20 вонредни студенти). Врз основа на целосно извршена 
постапка за упис на Медицинскиот факултет во Скопје во академската 2019/2020 година, 
запишани се вкупно 733 студенти. 

На почетокот на академската 2019/2020 година, беа одржани предавања за 
студентите кои се запишуваат во прва година на Медицинскиот факултет. На предавањата, 
студентите се запознаваа со принципите на ЕКТС, курикулумот на студиските програми и 
правилата за студирање на Медицинскиот факултет. 

Испечатени се студентски информатори за академската 2019/2020 година со измени 
и дополнувања за реакредитираните студиски програми. 

Во извештајниот период на Медицинскиот факултет во Скопје на сите студиски 
програми дипломирале вкупно 338 студенти, и тоа: на студиите по општа медицина 
дипломирале 182 студенти, а на тригодишните стручни студии дипломирале 156 студенти, 
од кои 47 стручни медицински сестри/техничари, 34 радиолошки технолози, 39 
физиотерапевти и 36 логопеди. 

Во оваа академска учебна година, беше извршена целосна имплементација на  
iKNOW-интегрираниот електронски систем на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје.  

Беше воспоставена соработка со АД Алкалоид Скопје на полето на образованието и 
науката, во рамките на која студенти од општа медицина беа испратени на платена 
практична работа во АД Алкалоид Скопје во текот на летните месеци, со можност за 
вработување во оваа компанија по завршување на студиите по општа медицина. 

На 11 декември 2018 година се промовирани дипломирани студенти кои студиите ги 
завршиле по студиската програма според европскиот кредит-трансфер систем. Согласно со 
ЕКТС-принципите на студирање, покрај дипломата за завршени студии, дипломираните 
студенти добија и додаток на дипломата (Diploma Suplement), во која, освен предметите и 
кредитите, содржани се општите и специфични дескриптори на квалификациите и 
вештините што ги стекнува секој дипломиран студент. 
   
Активности на Наставниот одбор 
 
 Наставниот одбор во извештајниот период одржа 6 (шест) редовни седници на кои 
беа разгледани и реализирани активности, и тоа: 

 разгледани се елаборатите за новите студиски програми, и елаборатите за 
реакредитација на постоечките студиски програми;  

 предложена е Конкурсна комисија за упис на студенти во прва година на 
Универзитетот  ,,Св. Кирил и Методиј” -  Медицински факултет во Скопје, за 
академската 2019/2020 година; 

 разгледани се молби доставени од студенти за промена на статусот на студенти 
од вонредни во редовни и обратно;   

 разгледани се и решени повеќе барања од катедрите и студентите; 
 анализирани се резултатите од електронската евалуација на наставата за студиите 

по општа медицина и тригодишните стручни студии за академската 2018/2019 
година; 
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 разгледани се и усвоени распоредите за работните задачи на наставниците и 
соработниците кои ќе учествуваат во изведување на теоретската и практична 
настава во зимскиот семестар во учебната 2019/2020 година на сите студиски 
програми. 

 
 
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 
Факултетот во извештајниот период бележи значителна научноистражувачка дејност. 

Наставно-научните кадри беа вклучени во креирање и реализација на повеќе 
научноистражувачки проекти од домашен и меѓународен карактер. Резултатите од 
истражувањата се во функција, не само во развојот на науката, туку и во унапредување на 
наставно-образовната и високостручна здравствено-апликативна дејност на Факултетот. 
 
Научноистражувачки проекти 
 
Домашни проекти чиј носители се катедрите на Медицинскиот факултет, 
финансирани од Медицинскиот факултет во Скопје и сѐ уште се во тек: 
  

Во тек се вкупно 47 научноистражувачки проекти кои се работат на катедрите на 
Медицинскиот факулет, финансирани од Медицинскиот факултет во Скопје (2018-2021). 

Врз основа на одлуката на Деканската управа на Медицинскиот факултет од 
29.01.2018 година, на предлог на Деканот, и со цел поттикнување на научноистражувачката 
работа на Медицинскиот факултет и овозможување учество во проекти како и печатење 
трудови, донесена е одлука да се доделат средства за финансирање на научноистражувачки 
проекти на катедрите на Медицинскиот факултет во Скопје. Одлучено е секоја катедра на 
Медицинскиот факултет да добие средства за финансирање на еден научноистражувачки 
проект во износ од 180.000,00 денари за клнички и лабораториски истражувања поврзани со 
трошоци за опрема и реагенси, а 90.000,00 денари за прокти од превентивните гранки на 
медицината поврзани со општи материјални трошоци. Катедрите со повеќе членови добија 
средства за финансирање на 2 односно 3 или 5 проекти. Факултетот за оваа намена одвои 
8.200.000,00 денари. 

 
Листа на проекти од Катедрите кои се финансирани од Медицинскиот факултет: 
 

1. „Градење капацитети за јавно здравје на локално ниво-Примена на теорија во пракса“ 
од Катедрата за социјална медицина. 

2. „Проценка на здравствениот ризик од алиментарниот дневен внес на метали кај 
населението во Република Македонија“ од Катедра за хигиена. 

3. „Влијание на едукација на општите/семејни лекари врз знаењата, ставовите и 
вештините за превенција и контрола на инфекции поврзани со здравствената заштита  
(Healthcare associated infections-HCAi“ од  Катедрата за семејна медицина. 

4. „Хронична опструктивна белодробна болест и специфична професионална 
експозиција“ од Катедра за медицина на трудот. 

5. „Динамика на серумски нивоа на цитокините кај пациенти со фрактура на колкот“ од  
Катедра за хирургија (Трауматологија). 
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6. „Причини за слабовидност и слепило кај деца и адолесценти, нивна застапеност и 
можности за превенција и рехабилитација“ од Катедра за офталмологија. 

7. „Испитување на комбинации помеѓу КИР молекули кај мајката и ХЛА молекули во 
плодот во проблематични бремености“ од Катедрата за гинекологија и акушерство. 

8. „Корелација на инфламаторните цитокини и тумор маркери кај пациентки со 
ендометриоза“ од Катедрата за гинекологија и акушерство. 

9. „Transversus abdominis plane (ТАР) блок изведен под ултразвук како дел од 
мултимдалната  аналгезија како колоректална хирургија“ од Катедрата за 
анестезиологија со реанимација. 

10.  „Влијанието на HMG-CoA редуктаза инхибиторите врз ендотелијалната функција на 
корпус кавернозум кај Е дефицитарни глуфци со хируршки индуцирана уремија“ од 
Катедрата за хирургија (Урологија). 

11.  „Детерминирање на фактори кои влијаат  на позитивност на „не жлезди стражар“ во 
пазувната јама во услови кога „жлездата стражар“ е позитивна“ од Катедра за 
хирургија (Торакална и васкуларна хирургија). 

12.  „Влијанието на PRP (platelet-rich plasma) и високозосуплементите во лекувањето на 
пациенти со гонартроза“ од Катедрата за ортопедија. 

13.  „Пореметувања на хемостазата при трауматски лезии на мозокот“ од Катедрата за 
хирургија (Неврохирургија). 

14.   „Поставување дијагноза и хируршки третман кај меланом на кожа“ од Катедрата за 
хирургија (Пластична и реконструктивна хирургија). 

15.  „Скрининг на слухот кај новородени“ од Катедрата за оториноларингологија. 
16.  „Лонгитудинална студија на когнитивното и невропсихолошко функционирање кај 

хронични невролошки болести  (епилепсии, невродегенеративни болести, мозочни 
удари и мултипна склероза) од Катедрата за неврологија. 

17.  „Клиничка подхранетост-ризик во лекувањето на пациентите„ од Катедра за интерна 
медицина (гастроентерохепатологија). 

18.  „Застапеност на ротавирусите во етиологијата на акутните диареи кај малите деца, 
клинички форми, екстраинтестинални манифестации и компликации„ од Катедрата за 
инфектологија. 

19.  „Примена на висоинтензивен ласер наспроти нискоинтензивен ласер во лекување на 
пациенти со остеоартритис на колено“ од Катедрата за физикална медицина и 
рехабилитација. 

20.  „Метаболни нарушувања при примена на втора генерација на антипсихотици и 
влијанието на полот и начинот на исхрана“ од Катедрата за психијатрија и медицинска 
психологија. 

21. „Континуирано амбулантско ЕКГ мониторирање со апарат-едноканален систем, 
временски неограничено, во споредба со конвенционална ЕКГ Холтер метода“ од 
Катедра за интерна медицина (кардиологија). 

22.  „Влијание на опиоидната зависност на коскениот  метаболизам“ од Катедра по 
интерна медицина (токсикологија). 

23.  „Анализа на прогностички и предиктивни фактори кај пациенти со метастатски HER2 
позитивен рак на дојка поставени на долготрајна терапија со трастузумаб“ од Катедра 
за онкологија со радиотерапија . 

24.  „Инцидентни лезии во дојки детектирани со компјутерска томографија на торакс“ од 
Катедрата за радиологија. 
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25.  „Венски тромбоемболизам кај малигни хемопатии“ од Катедрата по интерна медицина 
(хематологија и кардиологија). 

26.  „Преваленца на немеланотичен кожен карцином кај болните со хронична бубрежна 
болест на дијализа и релација со уремичниот пруритус“ од Катедрата за 
дерматовенерологија. 

27.   „Асоцијација на полиморфизмите на генот за ангиотензин конвертирачкиот ензим и 
ИЛ-1бета и одговорот еротропоетинската терапија при третманот на анемијата кај 
дијализните пациенти “ од Катедрата за интерна медицина (нефрологија). 

28.  „Улогата на неонаталниот скрининг во превенција на респираторните секвели и 
нутритивните дефицити кај децата дијагностицирани со цистична фиброза“ од 
Катедрата за педијатрија. 

29.  „Детекција на минимална резидуална болести со квантитативна PCR (Polumerase 
Chain reaction) анализа на индивидуално специфични преуредувања на 
имуноглобулинските и/или Т-клеточните рецепторни гени  “ од Катедрата за 
педијатрија. 

30.  „Инциденца и етиологија на анемии кај хоспитализирани деца на возраст до пет 
години на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести  со фокус на дефицит на 
витамин Б12“ од Катедрата за педијатрија. 

31.  „Карактеристики на ејакулатот кај млада, здрава популација во Р.Македонија“ од 
Катедрата за хистологија со ембриологија. 

32.  „Ефекти на алфа-липоичната киселина врз маркерите на оксидативен стрес кај 
пациенти со дијабетес мелитус –тип 2 со полиневропатија“ од Катедрата 
фармакологија со токсикологија. 

33.  „Применливоста на очната водичка како биолошки материјал во форензичната 
токсикологија“ од Катедрата за медицинска етика. 

34.  „Рани уринарни маркери за ренална лезија кај обезни деца и адолесценти“ од 
Катедрата за биохемија и клиничка биохемија.  

35.  „Примена на 99m-Tc UBI (Ubiquicidin 29-41) скенот во детекција на бактериски 
инфекции –воведување на методата и први клинички искуства“ од Катедрата за 
патолошка физиологија. 

36.  „Инхибитор на простата специфичен мембрански антиген обележан со 99мТц во 
дијагноза и следење на карцином на простата-воведување и рви клинички искуства“ од 
Катедрата за нуклеарна медицина. 

37.  „Ретки крвни групи“ од Катедрата за трансфузиологија. 
38.  „Развој на нова аналитичка метода за определување на опијати со примена на ултра 

брза LC-MS-MS техника и нејзина примена во одредување на потекло на опијатите во 
биолошки материјал“ од Катедрата за судска медицина. 

39.  „Зачестеност на полиморфизмите на MTHFR генот со конгенитални аномалии 
асоцирани со расцепи на структури“ од Катедрата за хумана генетика. 

40.  „Поврзаност меѓу параметрите на телесниот состав, нивото на физичка активност и 
нивоата на анксиозност и депресија кај студентите по медицина“ од Катедрата за 
физиологија. 

41.  „Влијание на генетски полиморфизми во CYP450  2C19 генот на терапевтските ефекти 
на клопидрогел“ од Катедрата за имунологија. 

42.  „Антропометриски и биохемиски параметри во детекција на дебелина како ризик 
фактор за метаболен синдром кај студенската популација“ од Катедрата за анатомија. 
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43.  „Влијание на религискиот (Рамазански) пост врз биохемиските параметри кај 
испитаници од муслиманската вероисповест во Република Македонија“ од Катедра за 
медицинска хемија. 

44.  „Хромогранин-А: имунохистохемиска  експресија во примарни неуроендокрини 
тумори во корелација со, постоперативното серумско ниво кај пациенти со 
прогресивна болест и влијание од терапијата со октреотид“ од Катедрата за патологија. 

45.  „Карбапенемаза продуцирачки ентеробактерии-актуелен проблем во клиничката 
практика“  од Катедрата за микробиологија со паразитологија. 

46.  „Електронските цигари – нов јавно здравствен проблем“ од Катедрата за 
епидемиологија со статистика и информатика. 

47.   „Ефект на тироидна дисфункција врз кардио-респираторни интеракции“ од Катедрата 
за медицинска физика. 

48. „Воведување на активно учење со „метод на мали групи“-како се менува улогата на 
наставниците и студентите во наставата“ од Катедрата за хистологија со ембриологија. 

 
 

Меѓународни проекти чиј носител е Медицинскиот факултет, финансирани од МОН и 
сѐ уште се во тек:  
  

1.  “Теоретски студии за оштетувањето на DNK предизвикано од јонизирачко зрачење 
преку директна експозиција, секундарни ниско-енергетски електрони и молекуларни 
радикали”, главен истражувач: проф д-р Дејан Трајков, македонско-австриски проект 
(2018-2020). 

 
Меѓународни проекти со учество на Медицинскиот факултет: 
 

1. Twinning Light Project: “Standardization and harmonization according to ISO 17025 
standard of the laboratories within the Institute for forensic medicine, criminalistics and 
medical deontology ”, во соработка со ЕУ, (2019). 

2. TAIEX event 30752 - MK - TAIEX Study Visit on Strengthening the knowledge of the 
DNA experts in the Republic of North Macedonia on the evaluation of complex DNA 
profiles according to the international guidelines, во соработка со ЕУ, (2019-2020).  

3. TAIEX event 30751 - MK - TAIEX Workshop on Developing and unifying 
recommendations and guidelines for evaluation of complex DNA profiles of the forensic 
DNA experts in Balkan region according to the international guidelines, во соработка со 
ЕУ (2020). 

4. TAIEX event 30752 - MK - TAIEX Study Visit on Strengthening the knowledge of the 
DNA experts in the Republic of North Macedonia on the evaluation of complex DNA 
profiles according to the international guidelines,во соработка со ЕУ (2020). 

5.  “Effectiveness of combining feedback about lung age or exhaled CO levels with very brief 
advice (VBA) and support for smoking cessation in primary care compared to giving VBA 
and support alone”. Носител на проектот е  University of Birmingham - NIHR Global 
Health Research Group of Global COPD in Primary Care (2017-2020). Проф. д-р 
Катерина Ставриќ е главен истражувач од Медицинскиот факултет во Скопје.  

6. “Uniform noting for international application of the tumor-stroma ratio as easy diagnostic 
tool-UNITED”. Носител на проектот е Универзитетскиот Медицински Центар во 
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Лајден, Холандија. Проф д-р Гордана Петрушевска е главен истражувач од 
Медицинскиот факултет во Скопје.  

 
 Домашни проекти чиј носител е Медицинскиот факултет, финансирани од 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“  во Скопје:  

 
1. Проектот кој беше прифатен и финансиран од Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” 

во Скопје, во 2016 година, а носител е проф. д-р Весна Димовска Јорданова, 
„Евалуација на ефектите на ласер трабекулопластика како примарен третман кај 
пациенти со глауком со отворен агол” (во тек).  

2. Проектот кој беше прифатен и финансиран од Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” 
во Скопје, во 2017 година, а носител е проф. д-р Марија Ралева, „Клинички аспекти 
на дијагностичката проценка на растројствата од аутистичниот спектар и 
коморбидните состојби кај деца и адолесценти” (во тек). 

3. Проектот кој беше прифатен и финансиран од Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” 
во Скопје, во 2018 година, а носител е проф. д-р Љубица Георгиевска-Исмаил  
„Проценка на ефекти на дебелината врз миокардна структура и функција” (во тек). 

4. Проектот кој беше прифатен и финансиран од Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” 
во Скопје, во 2019 година, а носител е Асс. д-р Сашо Стојчевски, “Валидација на 
техника на биопсија на сентинел лимфни јазли кај пациентки со ендометријален 
карцином”.  
 

На Институтот за претклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија во 
извештајниот период реализирани се 12 меѓународни научно-истражувачки проекти и 
клинички студии остварени во соработка со партнери од странство и 5 научно-
истражувачки проекти со партнери од Република Северна Македонија. 
 
Мегународни научноистражувачки проекти и клинички студии на Институтот за 
претклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија: 
 

1. ,,Single dose, comparative bioavailability study of four formulations of ranolazine 750 mg 
prolonged-release tablets under fasting and fed conditions”; (sponsor study code: 18-618; 
cro study code: nar-296-18). 

2. ,,Comparative, randomised, single-dose, crossover bioavailability study of apixaban 5 mg 
formulations in healthy volunteers under fasting conditions”; (sponsor study code: 18-619; 
cro study code: ipa-295-18). 

3. ,,Comparative, randomized, cross-over bioavailability study in healthy volunteers, with full 
replicate single-dose treatments of two dabigatran 150 mg formulations, under fasting 
conditions and multiple day pre-treatment with a proton pump inhibitor (ppi)”; (sponsor 
study code: 19-649; cro study code: bad-191-19). 

4. ,,Comparative, randomised, single-dose, crossover bioavailability study of apremilast 30 
mg formulations in healthy male and female volunteers under fasting conditions”; (sponsor 
study code: 19-643; cro study code: rpa-146-19). 

5. ,,Comparative, randomised, single-dose, crossover bioavailability study of tapentadol 250 
mg prolonged release formulations in healthy male volunteers under fed conditions ”; 
(sponsor study code: 19-642; cro study code: pat-113-19). 
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6. ,,Comparative, randomized, single-dosed, crossover bioavailability study of two 
metamizole 500 mg formulations in healthy volunteers under fasting conditions”; (sponsor 
study code: 18-581; cro study code: tem-244-18). 

7. ,,Comparative, randomised, single-dose, two cohort, crossover bioavailability study of 
perindopil erbumine 4  mg / indapamide 1.25 mg formulations in healthy volunteers under 
fasting and fed conditions”; (sponsor study code: 18-621; cro study code: rni-350-18). 

8. ,,Comparative, randomised, single-dose, crossover bioavailability study of mesalazine 1000 
mg formulations in healthy volunteers under fed conditions”; (sponsor study code: 18-580; 
cro study code: sem-236-18). 

9. ,,Pharmacokinetic interaction study between rosuvastatin 20 mg film-coated tablet and 
amlodipine 10 mg tablet in healthy volunteers under fasting conditions”; (sponsor study 
code: 18-612; cro study code: sma-348-18). 

10. ,,Pharmacokinetic interaction study between amlodipine 10 mg tablet and rosuvastatin 20 
mg film-coated tablet in healthy volunteers under fasting fonditions”; (sponsor study code: 
18-613; cro study code: lor-349-18). 

11. ,,Pharmacokinetic interaction study between rosuvastatin 20 mg film-coated tablet and 
perindopril arginine 10 mg film-coated tablet in healthy volunteers under fasting 
conditions”; (sponsor study code: 18-610; cro study code: sep-346-18). 

12. ,,Pharmacokinetic interaction study between perindopril arginine 10 mg film-coated tablet 
and rosuvastatin 20 mg film-coated tablet in healthy volunteers under fasting conditions”; 
(sponsor study code: 18-611; cro study code: ror-347-18). 

 
Домашни научноистражубачки проекти и клинички студии на Институтот за 
претклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија: 
 

1. ,,Рандомизирана, двојно вкрстена студија на биоеквивалентност на ибупрофен + 
парацетамол 200 mg + 500 mg филм-обложени таблети по администрација на 
еднократна доза кај здрави доброволци од машки пол на гладно “ и код на студија: 
b6-18-ipt; 

2. ,,Рандомизирана, двојно вкрстена студија на биоеквивалентност на лизиноприл/ 
амлодипин 20mg/ 5mg таблети по администрација на еднократна доза кај здрави 
доброволци на гладно“ и код на студија: b8-18-lat; 

3. ,,Рандомизирана, отворена, двојно вкрстена студија на биоеквивалентност на 
флекаинид 100mg таблетa (tест) и тамбокор (референтен) по администрација на доза 
од 100mg кај здрави субјекти во услови на гладно“ и код на студија: b5-18-elft; 

4. ,,Евалуација на биоеквиваленција на два орални препарати кои содржат 80 mg 
оксикодoн (оксикодон 80 mg таблети со продолжено ослободување (тест) наспроти 
оксигезик® 80 mg таблети со продолжено ослободување (референт)). отворено, 
рандомизирано, вкрстено испитување по администрација на еднократна доза, во два 
периоди, во еден центар, кај здрави доброволци на гладно“ и код на студија: b7-18-
yxot; 

5. ,,Едно дозна вкрстена во три групи компаративна пилот студија на 
биорасположливост на омепразол раствор со брзо ослободување, лозек цврсти гастро 
резистентни капсули и омепразол суспензија со брзо ослободување кај здрави 
возрасни волонтери на гладно” и код на студијата   b4-19-emos. 
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Домашни научноистражубачки проекти и клинички студии на Центарот за семејна 
медицина: 

 
       1. ,,Пропишување на антибиотици во примарна заштита во Македонија за акутни 

респираторни инфекции. 2019 година”. Главен истражувач е Катарина Ставриќ, 
соработници др Биљана Герасимовска, др Радмила Ристовска, др Ирена Кондова 
Топузовска. 

 
Други активности од областа на научно-истражувачката дејност на Факултетот 
 

1. Со цел унапредување на научноистражувачката и мотивирање на публицистичката 
активност на научниот кадар, преземени се активности за формирање на ново 
списание на Медицинскиот факултет кој ќе биде финансирано од Факултетот. Исто 
така континуирано продолжуваат активностите пред надлежните институции за 
повторно издавање на списанието Macedonian Journal of Medical Sciences за чие 
издаваштво имаше прекин од 5 години. Во новото списание и по финализирање на 
процесот во врска со старото списание, на наставниците и соработниците на 
Медицинскиот факултет ќе им биде овозможено бесплатно да објавуваат трудови. 
Трошоците за објавување ќе се покриваат со средства од Факултетот и од автори кои 
не се вработени на Факултетот, а ќе плаќаат за објавување на нивните трудови.   

2. Организирана е информативна сесија на тема “Можностите за финансирање на 
научни проекти преку програмите и фондовите на Европската Унија“, со фокус 
на Медицината, која  се одржа Март 2019 година. Учествуваа Виолета Атанасовска и 
Марина Николовска, Национални координатори за H2020 од МОН, Проф. Зоран 
Поповски, Национален претставник за COST програмата, и Академик Љупчо 
Коцарев од Лабораторијата за комплексни системи и мрежи, МАНУ. 

3. Претставен е проектот: “Standardization and harmonization according to ISO 17025 
standard of the laboratories within the Institute for forensic medicine, criminalistics and 
medical deontology ”, од Twinning Light Project програмата на Институтот за судска 
медицина во соработка со Европската Унија, (2019). Учествуваа соработници од 
Грција, Холандија и нашиот Факултет. 

4. Со цел остварување на понатамошна соработка во доменот на наставната, научната и 
здравствена дејност, остварена е посета на Медицинскиот факултет од:  

 Проф д-р Миодраг Радуновик, Декан на Медицинскиот факултет во 
Подгорица, Црна Гора. 

 Prof d-r Andrew J. Behnke, Pennsylvania State University, School of Medicine. 
 

Активности на Наставно-научниот колегиум за постдипломски студии по медицина 
 

Наставно-научниот колегиум за постдипломски студии во извештајниот период 
одржа 4 (четири) редовни состаноци. Разгледани и одобрени се за изработка вкупно 2 
магистерски труда. Во извештајниот период успешно е одбранет 1 магистерски труд. 

 
Докторски студии по медицина 
 

Во извештајниот период, во текот на зимскиот семестар 2018 год. беа реализирани 
годишни конференции и семинари за вториот, третиот, четвртиот и петиот семестар за 61 
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кандидат, а во текот на декември 2018 година беа одржани и 2 работилници за 22 кандидати 
од  IV и VI семестар. пно  

Во летниот семестар 2019 год. беа реализирани годишни конференции и семинари за 
вториот, третиот, четвртиот и петиот семестар за 80 кандидати. Во текот на јуни 2019 
година беа одржани 2 работилници за IV и VI семестар за 30 кандидати.  

На Конкурсот за докторски студии во академската 2019/20 година се запишаа 77 
кандидати. Од нив, според студиските програми, 13 кандидати се запишаа на базична 
медицина и 64 кандидати на клиничка медицина.  

 
Активности на Советот за докторски студии по медицина 
 

Советот на докторски студии по медицина во извештајниот период одржа вкупно 9 
(девет) состаноци.  

На состаноците беа разгледувани апликациите на кандидатите кои се пријавиле на 
редовниот конкурс за докторски студии во септември 2019 година и беше изготвена листа 
на примени кандидати.  

Беа утврдувани и рецензентски комисии за семинарите во третиот и петтиот 
семестар (пишан труд), како и рецензентски комисии за поднесоци на докторски теми. Во 
извештајниот период беа одбранети вкупно 27 докторски дисертации. 
 
Активности на Научниот одбор 
 

Во извештајниот период, Научниот одбор одржа 4 (четири) редовни состаноци. За 
оцена до Наставно-научниот совет беше предложена рецензентска комисија за 1 изработена 
докторска дисертација. За продолжување на изработка на докторска дисертација доставени 
и одобрени се 3 барања. Се разгледуваше известувањето за научно-истражувачките проекти 
предложени од Катедрите на Медицинскиот факултет кои се финансирани од Факултетот. 
Формирана е комисија од три члена со задача да предложи еден кандидат од пријавените 
наставници на Медицинскиот факултет за Конкурсот распишан од Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“, за најдобар научник во 2018 година.  
 
Aктивности на  наставно-научен колегиум  за постдипломски студии јавно здравство 
 
 Наставно-научниот   колегиум   за   јавно   здравство   на   Медицинскиот факултет, 
во рамките на континуирани активности, во периодот ноември 2018 – октомври  2019  
година,   одржа   пет  работни  состаноци  со   динамика која ја следеше  динамиката   на   
одржување   седници   на   Наставно-научниот   совет   на Медицинскиот факултет. 
 Редовните состаноци на Наставно-научниот колегиум за јавно здравство беа   
фокусирани   на   конкретни   задачи   –   продолжување   на   активностите   од претходниот   
период   во   врска   со   одвивањето   на   наставата   за   студентите   - постдипломци   и   
нејзина   подготовка,   формирање   на   комисии  за   оцена   на поднесоци   и   изготвени 
магистерски трудови,   продолжување на соработка и членството во европската асоцијација 
на школи за јавно здравје (ASPHER) учество   на   меѓународни   состаноци   и конференции 
од областа на јавното здравство. 
 Петнаесеттата генерација  постдипломци (4 студенти-постдипломци) беше запишана 
во академската   2018/2019  година на акредитирани магистерски студии по јавно здравство  
и истите ја одржаа наставата од прв и втор семестар. Наставата   се   одржуваше   во   
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континуитет   во   текот   на   зимскиот   и летниот семестар од учебната 2018/2019  и 
тековно се одвива со предвидената динамика, и содржина (задолжителна настава, изборни 
предмети и научно истражувачки форум) согласно со наставната програма за 
постдипломски студии по јавно здравство. 
 Во извештајниот период беа пријавени и успешно одбранети 2 магистерски тези од 
областа на јавното здравство.  
 На Конкурсот за упис на студенти за втор циклус магистерски студии по Јавно 
здравство од август 2019 година, беа пријавени пет кандидати.  Сите ги исполнуваа 
условите и беа запишани на студиите. 
                               
Активности на Советот за докторски студии по јавно здравство 

 
 Советот на докторски студии по јавно здравство на Медицинскиот факултет, во 
рамките на континуирани активности, во периодот ноември 2018 - ноември 2019 година, 
одржа 8 седници (од кои и една тематска) со динамика која ја следеше динамиката на 
одржување седниците на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет.  
 Редовните седници на Советот на докторски студии по јавно здравство беа 
фокусирани на конкретни задачи и продолжување на активностите од претходниот период:  

 Формирање на рецензентски комисии за пријави на поднесоци на докторски 
дисертации по ЈЗ (3 поднесоци); 

 Прифаќање на позитивни извештаи на рецензентските комисии за оцена на 
подобност на тема за докторските тези по јавно здравство; 

 Формиање на  рецензентски комисии за оцена и одбрана на докторски 
дисертации (3 оценки и 3 одбрани); 

 Формирање на комисии за рецензии на научните трудови во склоп на II, III и V 
семестар; 

 Изведена годишна коференција за IV и VI семестар, во координација со 
Универзитетскиот стручен совет за докторски студии;  

 Изведена работилница за IV и VI семестар; 
 Во август месец распишан е конкурс за трет циклус-докторски студии по јавно 

здравство за учебната 2019/2020 година, утврдени се прелиминарна и конечни 
листа на пријавените кандидати од кои се примени се 3 кандидати кои ги 
исполнуваат условите според конкурсот. Организирана е средба со примените 
кандидати; 

 Наставата на предметите за стекнување генерички знаења и вештини за 
истражување се одржуваше во континуитет во текот на зимскиот и летниот 
семестар (I и II семестар) од учебната 2018/2019 година, со предвидената  
динамика, редовно и содржина согласно со наставната програма за Докторски 
студии  за сите досега запишани докторанти; 

  Менторите одржуваа редовни контакти, советувања, даваа насоки  за работата на 
докторантите. 

 
 
ОДБОР ЗА СОРАБОТКА И ДОВЕРБА СО ЈАВНОСТА 

 
Одборот за соработка и доверба со јавноста во извештајниот период има одржано 8 

(осум) седници. На седниците беа разгледани и Одборот даде позитивни мислења на вкупно 
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121 рецензија за избори во наставно-научни, научни, насловни и соработнички звања 
(асистенти), на 6 предлози за ангажирање на визитинг- професори на Медицинскиот 
факултет, како и 1 предлог-проект за акредитација на студиска програма од прв циклус 
тригодишни стручни студии за медицинско-лабараториска дијагностика. 
 
 
 
АКТИВНОСТИ НА ОДБОРОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
 
 Во извештајниот период, Одборот за меѓународна соработка одржа 6 (шест) 
состаноци и превзема активности во следниве области: 
 

Мобилности на наставници и студенти 
 
Активноста на Одборот за меѓународна соработка во извештајниот период беше 

воглавно насочена кон реализација на Конкурсот за ЕРАЗМУС плус-програмите  за 
мобилност за учебната 2018/2019 година. Во летниот семестар 2019 година, беа реализирани 
20 мобилности за студенти на универзитетите во Љубљана, Марибор, Аквила, Фоѓа, Ријека, 
Сплит, Осијек, Пловдив, Софија и Истанбул. Исто така беа реализирани две мобилности за 
наставници на универзитетите во Љубљана и Марибор. За одбележување е фактот дека 
повеќе години наназад Медицинскиот факултет е со најголем број апликации и реализации 
на студентски мобилности, спореден со другите факултети на Универзитетот,  и тој тренд 
би требало да се одржува со оглед на тоа дека секоја година имаме по некој нов 
интеринституционален Еразмус договор. Оваа година, откако и Србија е влезена во Еразмус 
плус програмата, потпишан е договор со Универзитетот во Ниш, а се очекува наскоро да 
бидат потпишани и договорите со Универзитетите во Белград и Нови Сад.  

На Медицинскиот факултет изминатата академска година имаше поголем број 
странски студенти кои ја реализираа својата мобилност. Во извештајниот период успешно ја 
завршија планираната настава 4 студенти од Фоѓа и Аквила, Италија, додека во тек е 
наставата за уште тројца студенти од Италија. За одбележување е сериозниот ангажман и 
посветеноста на наставниот кадар од Медицинскиот факултет со странските студенти, при 
што особено се издвојуваат наставниците од Катедрата за патологија.   

Освен класичниот ЕРАЗМУС плус програм за мобилност, оваа година се реализираа 
повеќе студентски пракси за студенти од Турција, Полска и Португалија. Еден студент од 
шеста година помина дел од клиничката пракса на Универзитетот во Мичиген, Ен Арбор, 
САД. 

  
Посети од странски експерти и визитинг-професори  
 
Во текот на 2018/2019 година беа поканети визитинг-професори и други реномирани 

наставници, и тоа 
1.  проф. д-р  Драгана Јаниќ,  професор по педијатрија од Универзитетот во Белград, 

одржа предавање за студентите по општа медицина за хематолошките малигноми во детска 
возраст; 

2. проф. д-р Катја Залетел, професор по нуклеарна медицина од Универзитетот во 
Љубљана, одржа предавање на студентите по општа медицина за функционалните тестови 
во тироидната патологија; 
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3.  проф. д-р Жозеф Глигоров, професор по онкологија од Универзитетот во Париз, 
одржа предавање пред студенти и лекари за новите терапии кај карциномот на дојката; 

4. проф. д-р Мирослав Ѓорѓевиќ, професор по урологија од Универзитетот во 
Белград; 

4. проф. д-р Живојин Јоњев, професор по кардиохирургија од Универзитетот во Нови 
Сад, одржа предавање за колегите од областа на кардиохирургијата. 

5. проф. д-р Гершон Волпин, професор по трауматологија и ортопедија од 
Универзитетот во Хаифа, инаку почесен професор на УКИМ, одржа предавање за 
специјализанти по хирургија; 

6. проф. д-р Оскар Азман, професор по пластична и реконструктивна хирургија, 
одржа предавање за специјализанти. На клиниката за пластична хирургија изведе неколку 
оперативни интервенции во кои асистираа специјализанти кои подоцна дел од својот турнус 
го поминаа во матичната институција на професорот, Универзитетот во Виена (болница 
АКХ); 

7. проф. д-р Фридрих Хербст, професор по дигестивна хирургија од Универзитетот 
во Виена, одржа предавање за студенти и специјализанти. 

8.проф.д-р Рок Венгуст, професор по хирургија, од Унверзитетот во Љубљана, одржа 
предавање за студенти и специјализанти  

9. проф.д-р Теди Цицвариќ, професор по хирургија, од Унверзитетот во Ријека, 
одржа предавање за студенти и специјализанти  

10. проф.д-р Валтер Клепетко, професор по торакална хирургија од Универзитетот во 
Виена, учествуваше како поканет предавач на педијатрискиот симпозиум во Скопје  

 
На 10.09.2019 се одржаа група предавања од областа на радиологијата и 

оториноларингологијата за колегите од овие здруженија, од страна на професори од САД и 
тоа професор д-р Јадранка Стојановска, радиолог и д-р Сафидех Гилани, ОРЛ, како и д-р 
Менг Лоу, радиолог од Универзитетот во Мелбурн. 

Во октомври и ноември 2019 година професор д-р Влатко Огненовски, ревматолог од 
Универзитетот во Мичиген Ен Арбор, помина дел од сабатната година на Универзитетската 
клиника за ревматологија, партиципирајќи во едукација на студентите и специјализантите. 

Професор д-р Виктор Груев, биомедицински инжинер од Сент Луис, САД  во два 
наврати престојуваше на Клиниката за торкална хирурија, каде што го промовираше 
методот на детекција на лимфни јазли со флуоресцентни боења/камери паралелно со 
радиоактивната метода на сентинелни лимфни јазли во соработка со Институот за 
патофизиологија и нуклеарна медицина. 

 
Започната е постапката за ангажирање на следниве експерти како визитинг- 

професори за учебната 2019/20 година: 
1. проф. д-р Јадранка Мустајбеговиќ, професор по медицина на трудот од 

Универзитетот во Загреб; 
2. проф. д-р Весна Бјеговиќ, професор по социјална медицина од Универзитетот во 

Белград; 
3. проф. д-р Хара Спилиопулу, професор по судска медицина од Универзитетот во 

Атина; 
4. проф. д-р Константинос Мораитис, професор по судска медицина од 

Универзитетот во Атина. 
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Учество во проекти на меѓународни институции  
 
На 25.3.2019 на Медицинскиот факултет се одржа презентација на монографијата 

"Јоден и тироиден статус на населението во Македонија 2018 година". Делото претставува 
завршеток на неколку програми и проекти, меѓу кои е и паневропската иницијатива за 
унифицирање на мерките за превенција на јоден дефицит ЕУ тироид, проект одобрен од 
прорамата на европската комисија за истражувања и иновации Хоризон 2020. Институтот за 
патофизиологија и нуклеарна медицина учествуваше во проектот заедно со други 26 
европски земји од Европска унија и европска економска заедница. На истиот проект се 
надоврза и проект од УНИЦЕФ во кој партиципираа и колегите од Универзитеските 
клиники за гинекологија и акушерство, како и Клиниката за детски болести во Скопје.   

 
На 17.4.2019 година се одржа презентација на проектот од Европската комисија за 

стандадри за интернационална акредитација на форензички процедури и институции, во кои 
учествува Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија.  
 

Меѓународна активност со студентски настани 
 
Во организација на Сојузот на студенти по медицина во месец Мај 2019 год. во 

Охрид се одржа Конгресот на студенти и млади лекари со вклучување и на 
специјализантите преку сопственото здружение. Медицинскиот факултет, освен преку 
менторство и учество во комисии од страна на професорите, за Конгресот го ангажираше 
професорот по трауматологија и ортопедија Гершон Волпин од Израел, почесен професор 
на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  

Летната школа по ургентна медицина, во организација на ЕМСА Македонија, која во 
јули 2019 година по јубилеен десетти пат се одржа во Охрид, и оваа година беше масовно 
посетена со над 80 учесници, од земјата и од осум земји од странство.  
 
  
АКТИВНОСТИ НА ОДБОРОТ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ И СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ 

 
 Во извештајниот период активностите на Одборот за специјализации и 

супспецијализации беа насочени кон непречено извршување на едукацијата на 
специјализантите и супспецијализантите на Медицинскиот факултет. 

 По предлог на дел од катедрите на Факултетот, формирани се нови комисии за 
специјалистичкитe и супспецијалистичките испити, согласно со промените на наставниот 
кадар на Факултетот.  

     Во декември 2018 година беше распишан оглас за прием на кандидати за 
специјализации и супспецијализации за вработени во јавните здравствени установи 
согласно со планот и програмата на Владата на Република Северна Македонија. Примени се 
120  кандидати за специјализација и 59 кандидати за супспецијализација.  

     Во јули 2019 година беше распишан оглас за прием на кандидати за специјализации 
и супспецијализации за вработени во јавните здравствени установи согласно со планот и 
програмата на Владата на Република Северна Македонија, како и за вработени во ПЗУ, 
други јавни установи и невработени. Примени се 229 кандидати за специјализација и 48 
кандидати за супспецијализација за вработени во ЈЗУ, односно 184 кандидати за 
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специјализација за  вработени во ПЗУ, други јавни установи и невработени како и 16 
кандидати за супспецијализација. 
 На студиската програма за  стручни специјалистички студии за клинички логопеди 
се запишаа 27 кандидати.  

     На новата програма од втор циклус студии, стручни специјалистички студии за 
физиотерапија во ортопедија и хирургија запишани се 6 кандидати. 

     Во извештајниот период беше организирана и проверка за познавање на англиски 
јазик на ниво Б2 според условите во Законот за здравствената заштита кои го положиле 12 
специјализанти.  

 На Медицинскиот факултет, во извештајниот период, со специјалистичко звање се 
стекнале 98 доктори по медицина. Со супспецијалистичко звање се стекнале 40 доктори 
специјалисти.  

     Во извештајниот период по програмата за доедукација по семејна медицина беа 
распишани 2 огласи за доедукација на кој беа примени 70 доктори.  

Специјалистичкиот испит од областа на семејната медицина од програмата за 
доекукација го положиле 36 кандидати.     

   Во Медицинскиот симулациски центар во периодот ноември 2018 - септември 2019 
година беше спроведена  обука за вкупно 368 специјализанти. Според модулот на 
педијатријско одржување во живот (Pediatric Life Support),  во периодот февруари-март 2019 
година обуката ја поминале 176 специјализанти. Обука според модулот за напредна 
поддршка за одржување во живот (Advance Life Support) во периодот јануари-февруари 
2019 година ја поминале 192 специјализанти.  
      Во постојана комуникација со надлежните во Министерството за здравство дадени се 
и предлози  до работната група формирана за измени на постоечкиот Закон за здравствена 
заштита. 

Како и досега, во извештајниот период посетите на дел од визитинг професорите и 
други гости на Медицинскиот факултет беа искористени и за изведување на дел од 
задолжителната настава предвидена за специјализантите, што претставува значаен придонес 
во нивната екукација.  

 

ОДБОР ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
Во рамките на своите надлежности, Одборот за издавачка дејност, во извештајниот 

период, реализираше активности поврзани со издавање на учебници и учебни помагала на 
Медицинскиот факултет, согласно Правилникот за организирање на издавачката дејност на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 

           Одборот за издавачка дејност во извештајниот период одржа 7 (седум) редовни 
седници. По предлог на катедрите, а согласно со потребите за издавање на учебници и 
учебни помагала, Одборот во овој едногодишен период на издавачка дејност проследил на 
рецензија 11 ракописи (6 учебници, 4 учебни помагала и 1 монографија). Донесна е одлука 
за печатење на 11 ракописи (3 учебници, 7 учебни помагала и 1 монографија),  и истите се 
испечатени. Препечатен е и еден учебник. 
 

 
АКТИВНОСТИ НА ЦЕНТРАЛНАТА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА 
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Во извештајниот период активностите на Централната медицинска библиотека беа 
насочени кон непречено и квалитетно извршување на сите активности и задачи кои 
произлегуваат од нејзиното работење. Реализирани се следните активности:   

 Направена е претплата до проектот HINARI (Health Internetwork Access to Research 
Initiative), кој е кофинансиран од СЗО, а обезбедува авторизиран пристап до над 2500 
е-списанија во полн состав (http://www.who.int/hinari/en/). 

 Обезбеден е пристап до EBSCO преку МеБ (Македонски електронски библиотеки, 
чијшто член е Централната медицинска библиотека). Оваа база овозможува 
пребарување на над 1500 странски списанија во полн состав според правилата 
одредени од EBSCO Publishing. (http://search.ebscohost.com/). 

 Во извештајниот период обработени се и внесени во заемниот COBIB каталог вкупно 
231 книга, а редактирани се 230 записи. 

 Обработени се 11 наслови книги (90 примероци) на македонски јазик издадени од 
наставниот кадар на Медицинскиот факултет. 

 Добиени се и обработени, како задолжителен примерок, 5 магистериуми и 35 
докторати. 

 Во извештајниот период во COBIB онлајн каталогот се внесени и може да се 
пребаруваат 263 креирани и преземени, и 141 редактирани  статии/трудови објавени 
во македонските биомедицински списанија од докторите на Медицински факултет. 

 Добиените книги и списанија, како и објавените трудови во домашните медицински 
списанија, континуирано се внесуваат и обработуваат во заемната библиографско-
каталожна база на податоци COBISS и можат да се пребаруваат преку веб - 
страницата  http://www.vbm.mk/scripts/cobiss?ukaz=getid, односно да се пребаруваат 
податоците од Централната медицинска библиотека. Севкупно од нашиот фонд до 
сега има внесено 6556 записи.  

 Започнато е администрирање со збирките на трудови кои се внесени од докторите на 
Медицинскиот факултет во Ризницата на трудови на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје. 

 Едуцирање на корисниците за начинот на пребарување на базите на податоци и 
заемниот COBIB каталог. 

 Помош околу публикување на трудови во домашни и странски списанија, како и 
избегнување публикување на трудови во предаторски списанија. 

 Студентите од Медицинскиот факултет, запишани на студиската програма по општа 
медицина, како и оние запишани на тригодишните стручни студии, секојдневно 
зајмуваат книги кои им се потребни за учење и полагање на испитите, и во 
извештајниот период направено е зајмување на 2772 единици библиотечен материјал 
надвор од Библиотеката. 
 

ЕТИЧКА КОМИСИЈА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЛУЃЕ 
 

Етичката комисија за истражувањњње на луѓе за извештајниот период има одржано 7 
(седум) редовни седници. На седниците беа разгледани вкупно 47 апликации од кои: 31 
поднесок за изработка на докторска дисертација, 11 поднесоци за изведување на 
научноистражувачки проект, 1 поднесок за изработка на клиничка студија, 1 поднесок за 
публикување на труд во списание и 2 поднесока за приказ на случај, заради учество на 
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Конгрес. Еден  поднесок e вратен бидејќи не е предмет на разгледување на оваа Етичка 
комисија. Од сите 47 поднсоци, 46 се одобрени. 
 
ОДБОР ЗА СУДСКОМЕДИЦИНСКИ ВЕШТАЧЕЊА 
  

Во извештајниот период, Одборот за судскомедицински  вештачења одржа вкупно 9 
(девет) редовни седници на кои се расправаше по однос на новопримените судски предмети 
и завршените вештачења.  

Во овој период, од судовите и од основните јавни обвинителства во Република 
Македонија, за супер вештачење и дополнувања на претходно изготвени вештачења 
испратени се вкупно 13 предмети. Од сите пристигнати предемети за вештачење, завршени 
се 10, а за 3 се формирани комисии и предметите се дадени за изготвување на вештачење. 

Од завршените предмети за вештачење, за 9 се формирани комисии и изготвени се 
лекарски наоди и мислења и за 1 предмет изготвено е дополнување на претходно изготвено 
супер вештачење. 
 
ФИНАНСИИ И ИНВЕСТИЦИИ 
 
 Во овој извештаен период, особено внимание е посветено на подобрување на 
просторните услови во кои се изведува наставата. Започнат е повеќегодишниот Проект за 
подобрување на услови за следење на настава, преку реновирање на просториите во кои се 
одвива наставата. Проектот во овој извештаен период, опфати реконструкција и интериерно 
уредување на четири амфитеатри, и е целосно финансиран од страна на факултетот. 
Проектот e во тек и досега ги опфати следниве активности: 
 во Амфитеатар 1 изведено е обложување на ѕидните површини со природен дабов 

фурнир. Поставени се надворешни засенувачи за сонце кои се управуваат на 
електричен погон, а со кои се врши заштеда на енергија за ладење на просторот во 
летниот период. Изведена е реконструкција на придружните простории на 
Амфитеатар 1 како предпростор за професори, предпростор за влез на студенти и 
една административна канцеларија. Обложени се ѕидните површини и поставена е 
нова внатрешна столарија. Обновата на амфитеатарот ќе продолжи со опремување на 
просторот со подвижен мебел и опрема за современо изведување на настава; 

 во Амфитеатар 2 изведено е обложување на ѕидните површини со природен дабов 
фурнир. Поставени се надворешни засенувачи за сонце кои се управуваат на 
електричен погон. Изведена е реконструкција на придружните простории на 
Амфитеатар 2 како предпростор за професори, предпростор за влез на студенти и 
една административна канцеларија. Обложени се ѕидните површини и поставена е 
нова внатрешна столарија. Обновата на амфитеатарот ќе продолжи со опремување на 
просторот со подвижен мебел и опрема за современо изведување на настава; 

 во Амфитеатарот на Хируршки клиники изведено е обложување на ѕидните 
површини со природен дабов фурнир. Изведена е целосна реконструкција на 
топловодниот систем за греење. Поставени се надворешни засенувачи за сонце кои се 
управуваат на електричен погон.  

 во Амфитеатарот на Интерни клиники реализирано е обложување на ѕидните 
површини со природен дабов фурнир и обнова на внатрешната столарија. Поради 
техничка неможност за поставување на надворешни засенувачи за сонце направена е 
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замена на постоечките завеси со прозорски драперии со соодветен квалитет за 
засенување. 

 во Амфитеатарот на ЈЗУ Клиника за кардиологија е направена замена на подниот 
теписон со огноотпорен теписон, направена е замена на клупите и столиците со нови, 
нова катедра и прозорски драперии.  
 

Во извештајниот период успешно се заврши еден од капиталните проекти кои беа 
предвидени во програмата на Деканот, а со која се предвидуваа активности во насока на 
осовременување на објектите со кои располага факултетот, а тоа е реализацијата на 
Проектот за реконструкција на кровот на Институтската зграда. Освен дефектите на 
кровната површина кои резултираа со протекувања и поплави, истиот беше покриен со 
азбестни кровни панели (2500 квадратни метри) кои претставуваа голем здравствен ризик 
имајќи ја во предвид категоризацијата на овој градежен материјал како хазарден.  
 Во тек е реализација на целосно ентериерно уредување на дел од Институтот за 
предклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија во вкупна површина од 285 м2 
согласно изготвен проект за оваа оваа намена со што ќе се зголеми капацитетот на 
реализирање на клинички студии и меѓународни научноистражувачки проекти на 
Институтот. 
 Исто така успешно се реализираше и Проектот за реконструкција и ревитализација 
на ниско напонска разводна постројка со кој се изврши реконструкција на енергетскиот 
трансформатор и просторијата во кој се наоѓа. Активностите беа изведени во текот на месец 
септември 2019 година. Оваа постројка ги опслужува факултетот, Министерството за 
здравство и ЈЗУ Институт за јавно здравје на РСМ. Оваа постапка се реализира со 
спроведување на групна набавка преку факултетот при што факултетот партиципира со 70% 
од вкупната вредност, а Министерството за здравство и ЈЗУ Институт за јавно здравје на 
РСМ со по 15%. 
 Во континуитет се продолжи со напорите во соработка со Ректоратот и ресорните 
министерства како што се Министерството за образование и наука, Министерството за 
финансии, Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување на РСМ и 
други, со цел решавање на проблемите со кои се соочува Факултетот во поглед на редовно 
плаќање на доспеаните обврски, кои и покрај ликвидноста (позитивно салдо на сметките),  
факултетот неможе да ги плати.  
 Со цел навремена наплата на доспеаните побарувања кои ги има Факултетот беше 
ангажиран адвокат, за договорно надминување на проблемите со наплатата преку 
потпишување на спогодби, поднесување на платни налози преку нотар и други инструменти 
за наплата на побарувањата.  
 Во извештајниот период се продолжи во насока на осовременување на работните 
процеси преку имплементирање на најновите технички и технолошки достигнувања во 
делот на медицинската и лабораториска дијагностичка апаратура, воведување на 
поквалитетни и посовремени дијагностички методи неопходни во пружањето на 
здравствено-апликативните услуги како и во наставните процеси на факултетот. Факултетот 
реализираше постапки за набавка на медицинска, лабораториска и друга опрема за 
потребите на институтите и катедрите на Факултетот и тоа:  

 На Институтот за микробиологија набавена е нова опрема за молекуларана 
дијагностика со принцип на хибридизација на нуклеинската киселина Амплекс 
технологија. Со ова воведена е за прв пат молекуларна дијагностика на некои 
бактериски и вирусни предизвикувачи на менингити. Токсините на Clostridium 
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difficile во фецес и детекција на неговите резервоари во неживата средина. Набавен е 
еден автоматски (роботизиоран) екстрактор на нуклеинска киселина со кој се 
оптимизира екстракцијата и зголемува брзината на молекуларните анализи со ПЦР 
во реално време. Набавени се автоматизирани засејувачи на суспензија за секоја 
лабораторија. Во тек е постапката да се добие на користење втор систем за 
мултиплекс ПЦР во реално време за дијагностицирање на сексуално преносливи 
инфекции од T.vaginalis, N.gonorhoae, C trachomatis и HPV. Со тоа би се зголемил 
дијагностичкиот капацитете на лаборатиијата за зголемување на опфатеноста на 
потребите на пациентите за HPV. Добиен е позитивен сертификат од третиот надзор 
на акредитираноста на лабораториите според ИСО 15 189. Проширена е дејноста 
преку склучени договори со ПЗУ - Индус медика, Нова Дентал Хирургија. Исто така 
склучнен е Договор за антимикробна активнос на дезинфициенс со ПЗУ УНИОН 
ДБЗ. 

 
 На Институтот за имунобиологија и хумана генетика, во 2018 година беше 

испорачана и инсталирана опрема за секвенционирање од последна генерација, од 
произведувачот Thermo Fisher. Според планот, во 2019 година оваа опрема е ставена 
во функција и на Институтот се воведени анализи кои претходно воопшто не се 
работеле во РСМ. На пр. воведена е анализа на панел од гени поврзани со Noonan 
синдром и во моментов, оваа состојба може рутински да се дијагностицира, додека 
претходно за овие генетски анализи се праќаа примероци во странство. Исто така, 
воведени се тестови за откривање на имуни недостатоци, кои заедно со тестирањата 
со проточна цитометрија, може да обезбедат комплетна слика за функционирањето 
на имуниот систем. Истата технологија успешно се користи за лекување на 
македонските пациенти со хематолошки болести со користење на матични клетки од 
доброволни дарители од странски регистри во РСМ. Во 2019 година, преку 
Македонскиот дарителски регистер, кој функционира на Институтот, успешно се 
комплетирани 9 трансплантации на матични клетки од странски доброволни 
дарители, а уште неколку се во процедура. Исто така, во 2019 година на Институтот е 
воведена анализата за химеризам, со која се проценува успешноста на 
трансплантацијата на хематопоетски клетки и многу рано може да се открие 
евентуален неуспех или релапс на болеста.  
Во рамките на Програмата за заштита на населението од СИДА за 2019 година, на 
Институтот се набавени мали лабораториски апарати, вортекс и миницентрифуга, 
кои се користат за генетско типизирање на ХИВ позитивни пациенти, а со цел да се 
избере најпогодната и најефикасната антиретровирусна терапија за секој пациент 
индивидуално.  

  На Институтот за медицинска експериментална и применета физиологија со 
антропологија набавена е Дигитална  вага за автоматско мерење на висина и тежина 
која ќе се користи во делот за спортска медицина. 

  Во текот на 2019 година на Институт за патологија се реализирани повеќе зацртани 
цели: 
- Воведени се нови молекуларни тестови со техники на RT PCR на 2 различни 

системи: RANDOX и COBAS Z480, за детекција на K-RAS, BRAF, N-RAS, PIK 
3C, MSI, Citokini, EGFR; секвенцирање во идно генерациско време за детекција 
на 15 туморски онкогени (Tru Sight 15), а во тек е етаблирање на методите за 
детекција на моноклоналност на имуноглобулински ланци и Т клеточен рецептор 
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кај пациенти со суспектни лимфопролиферативни заболувања и тестот за 
детекција на конгенитални абнормалности на плодови во текот на бременост 
(NIPT). Како молекуларна цитогенетска техника е етаблирана и методата на 
флуоресцентна ин ситу хибридизација (FISH) за детекција на транслокации и 
амплификации на HER2/neu, ROS1, ALK,C-MYC гените.  За овие тестови се 
одобрени цени согласно Ценовникот на Фондот за здравствено осигурување на Р. 
Северна Македонија.  Во текот на 2019 година е реализирана е набавка на апарат 
за автоматска екстракција на ДНК и РНК со што се овозможува автоматизација 
на процесот на изведување на молекуларните тестови.  

- Во март 2019 година успешно е завршена втората реакредитација на Институт за 
патологија по стандард ISO 17025, а во тек е подготовка за акредитација по 
стандард ISO 15189.  

 На Институтот за хистологија набавени се 2 светлосни микроскопи за практична 
настава, со вградени команди за движење на столот и  подесување на сите останати 
функции по најнови стандарди. Микроскопите ќе се употребуваат за лабораториски 
вежби за студентите по општа медицина, тригодишни стручни студии и дентална 
медицина; 

 Во насока на доопремување на  новоформираната Катедра за медицинска физика се 
набави  фото-плетизмографски претворач на пулсни бранови од волумен на крв во 
електричен аналоген сигнал како едукативно надгледно средство за студентите. 

 За Центарот за семејна медицина набавени се 3 едукативни отоскопи  и  2 напредна 
едукативна рака за венска пункција.  

 За потребите на Институт за судска медицина, криминалистика и медицинска 
деонтологија реновиран е кровот со корисна површина од 700м2 . Во тек е целосно 
реновирање на токсиколошката лабораторија согласно потребите за ИСО 17025 
акредитација во вредност од околу 3.000.000,00 денари, кое треба да се заврши до 
крајот на 2019 година. Набавена е следнава опрема која е со вкупна вредност од  
3.912.000,00 денари и тоа: 

 апарат HPLC за токсиколошката лабораторија кој ќе се применува како 
Систем за скрининг на најмалку 1500 токсиколошки релевантни компоненти 
во една анализа во биолошки примероци (крв и урина) со модул за контрола и 
администрирање на мобилна фаза (пумпа) со интегриран автосемплер; 

 Набавени се три Дигестори – био-сигуросен кабинет, кои ги исполнуваат 
следниве светски стандарди: стандарди МКС EN 12469:2011 за Класа II 
билошки сигурносни кабинети, како и NSF/ANSI 49 (Class II A2), JIS K3800, 
SFDA YY-0569 и AS2252 и овозможува работа на нивоа на биосигурност 1, 2 
и 3 за работа со патогени;   

 Лабораториски pH-метар со автоматска температурна компензација од 0 до 
50°C,со видлив приказ за вредностите на ЛЕД дисплеј,со опсег на мерење од 
0.00 -14.00 единици pH-вредност, со опсег на температура од 0°C до 100°C, 
резолуција на pH-мерењата не поголема од 0,01, резолуциjа на температурата 
не поголема од 0,1,точност на pH-мерењата од ±0,02,точност на 
температурата од ± 0,05,со вклучени 2 пуфери со pH-4 и pH-7 за проверка на 
точност на мерење; 

 Комплет транспортна пила за аутопсија на батерии;  
 Лабораториски биолошки микроскоп за набљудување на нативни препарати 

подготвени со нафракс медиум, инфинитивен оптички систем со парфокална 



 24 

дистанца од 60 мм, високо луминисцентно бело ЛЕД осветлување со животен 
век од минимум 60.000 работни часа, Сидентоф бинокулар и минимална 
интерпупиларна дистанца од 47-74 мм, два окулари со зголемување од 10 пати 
со диоптриска компензација и видно поле од 20мм, Рефокуситрачка 
платформа за препарат со држач запрепаратно стакло, сет за поларизација со 
фазен кондензер со нумеричка апертура од 1,25, Инфинитивни CFI E Plan 
објективи со зголемувања од 4,10 и 40 пати. 

Постигнат е договор со ФЗОРСМ за воведување на анализа на етил алкохол во крв 
како нова услуга. Исто така постигнат е договор за ревидирање на цените со 
ФЗОРСМ за наплата на клиничките обдукции.     
Активностите во насока на намалување на  долгот на Јавните обвинителства и 
Судовите према Институтот вродија со плод при што старите долгови се во голема 
мера наплатени, а дел се со првостепена судска постапка добиени во корист на 
факултетот и се пред Апелационите судови во вкупен износ од околу 17 милиони 
денари. 

  На Институтот за медицинска и експериментална биохемија во 2019 година беа 
ставени во функција новиот електролитен анализатор и новиот биохемиски 
анализатор набавени преку постапката на јавна набавка во декември 2018 година. 
Лабораторијата за биохемиски испитувања во состав на Институтот  и оваа година 
успешно го помина надзорот од страна на Институтот за акредитација на Република 
Северна Македонија при што беше оценето дека  лабораторијата ги исполнува сите 
услови за да и се продолжи акредитацијата по стандардот ISO 15189. Еден од 
условите за акредитација е учеството во надворешна контрола на квалитет (EQAS). 
Лaбораторијата учествува во EQAS програмата на Instand e.V. од Дизелдорф, 
Германија и Prevecal програмата на Biosystems од Шпанија. Лабораторијата 
учествува и во меѓулабораториска споредба со Институтот за судска медицина, 
Институтот за клиничка биохемија, Клиниката за токсикологија и Институтот за 
трансфузиона медицина.  
На Институтот,  во тек  се два научно-истражувачки проекти, финансирани од 
Медицинскиот факултет во Скопје. Лабораториските анализи  за овие два проекта, 
како и за проект од Институтот за анатомија се работат на Институтот за медицинска 
и експериментална биохемија. Во 2019 година беше реализирана научна студија во 
соработка со Стоматолошкиот факултет во Скопје. Експерименталниот дел беше 
изведен во Лабораторијата за биохемиски испитувања. Опремата на Институтот беше 
искористена за реализација на неколку докторски тези на докторанди запишани на 
трет циклус студии на Медицинскиот факултет во Скопје. На Институтот се работат 
лабораториски анализи за потребите на терциерно здравство. Активностите на 
Институтот резултираа со публикување  на десетина стручни и научни трудови во 
2019 година во часописи со меѓународен уредувачки одбор, Pub Med и Web of 
science. 

 За реализација на проектот финансиран од медицинскиот факултет, за потребите на 
Катедрата за ортопедија беше реализирана набавка на нова центрифуга со  брзина од 
5000 врт/мин. 

 На Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина 
набавена е нова интраоперативна сцинтилациона сонда за дијагностика на 
сентинелни лимфни јазли и интраоперативна локализација на мали лезии (претходно 
обележани со радиоактивност). До набавката на оваа сонда се работеше со сонда 
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стара повеќе од 10 години за чиј квалитет на детекција после таков изминат период 
не може да се гарантира. Метода на детекција на сентинелен лимфен јазол и 
интраоперативна локализација е современа многу актуелна метода во нуклеарната 
медицина. Рутински се користи за карцином на дојка и меланом, а се работи на 
воведување на истата во гинеколошка и уролошка пракса, како  и за интраопертивна 
локализација на туморско ткиво. 

 
 Во извештајниот период се обрна внимание и во делот на одржување на обемниот 
имот и опрема со кој располага и управува Факултетот, водејќи се од потребите на 
студентите, пациентите, специјализантите, наставничкиот кадар и вработените на 
Факултетот. Во овој период на факултетот се продолжи со успешно воведената пракса од 
минатата година за  колективно осигурување на вработените од последици на несреќен 
случај на сметка на факултетот. 
 Во овој извештаен период се продолжи со поддршка на студентите, нивните 
организации и активности, што претставува и една од основните заложби на Факултетот. 
 Согласно барањето на Студентскиот парламент на Медицинскиот факултет беа 
одобрени финансиски средства во висина од 62.000,00 денари со цел подршка на 
активностите на парламентот. 
 За Македонската Медицинска Студентска асоцијација – ММСА, Факултетот со 
одлука на Деканатската управа, одобри финансиски средства во износ од 160.950,00 денари  
за покривање на хотелските трошоци за 19 студенти и 24 професори предавачи на 42-иот  
Интернационален медицински научен конгрес за студенти и млади лекари, кој се одржа во 
Охрид, од 24 до 27 мај 2019 година. 
 За Европската медицинска студентска асоцијација на Македонија (ЕМСА - 
Македонија), Факултетот со одлука на Деканатската управа одобри финансиски средства во 
износ од 220.000,00 денари за покривање  на трошоците за организација и реализација на 
Летната школа по ургентна медицина која оваа година се одржа по 10-тти јубилеен пат од 8-
12 јули 2019 година во Охрид. 

 
 
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
 
 Во извештајниот период, Медицинскиот факултет за вршење на здравствена дејност, 
како и минатите години, потпиша годишен договор за давање здравствени услуги во 
специјалистичко-консултативната здравствена заштита со Фондот за здравствено 
осигурување на РСМ, која се реализира на Институтите при Медицинскиот факултет кои 
вршат здравствено-апликативна дејност. Висината на договорениот износ за 2019 година 
изнесува 228.788.000,00 денари, што претставува зголемување во однос на минатиот 
извештаен период за 14%. 
 Освен соработката со Фондот за здравствено осигурување на РСМ, Факултетот дава 
услуги и на голем број јавни здравствени установи (клиники, општи болници, заводи, 
институти), и соработува и со приватни здравствени установи, во специјалистичко-
консултативната дејност и нивниот вкупен број изнесува 57 договори.  

Во рамките на овие активности реализирани се вкупно здравствени услуги во износ 
од 336.387.435,00 денари, а наплатени се 306.235.441,00 денари, односно во извештајниот 
период  е реализирана наплатата од 91 % од услугите. Во насока на подигнување на нивото 
на квалитет на пружените здравствени услуги се продолжи со воведување на најновите 
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светски стандарди за лабораториско работење (акредитацијата по стандардот ИСО 17025  и 
ISO 15189 ) и во таа насока факултетот ќе продолжи и во иднина. 
 Факултетот продолжи со воведување на нови дијагностички методи со што се 
прошири и палетата на здравствени услуги што ги дава нашата институција. На Институтот 
за патологија воведени се нови молекуларни тестови, а на Институтот за 
имунобиологија воведени се анализи кои претходно воопшто не се работеле во РС 
Македонија.  
  

Реализацијата на активностите во сите дејности на Медицинскиот факултет беше 
возможна во соработка со непосредните соработници-продеканите, раководителите на 
институти и катедрите, но и со целиот академски и административно-технички кадар на 
Факултетот. Сите заедно со несебично вложување и работа придонесовме за остварување на 
изнесените резултати во овој извештај, за што на сите им се заблагодарувам. 
 

 
Со почит, 

 
       Проф. д-р Соња Топузовска,с.р. 
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Годишната програма за работа на Медицинскиот факултет во состав на 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, за академската 2019/2020 година, 
претставува обврска која произлегува од Законот за високото образование кој влезе во сила 
на ден 16 мај 2018 година, со цел да се запознаат членовите на Наставно- научниот совет за 
планираните активности на факултетот во претстојната година. 

Во програмата се презентирани планираните активности за академската 2019/2020 
година, други активности произлезени од измените во законските и подзаконските акти  и 
тековните обврски  на Факултетот. 

Сите активности во програмата се во насока на континуитет во работењето и 
унапредувањето на високообразовната, научноистражувачката и здравствено-апликативната 
дејност на Факултетот. 

 
 
АКТИВНОСТИ НА ОРГAНИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ 

 
Наставно-научниот совет, Деканатската управа и деканот своето работење ќе ги 

реализираат согласно надлежностите утврдени со законот, актите на Универзитетот и 
Факултетот, а во рамките на програмата за работа на деканот и тековните работни 
активности. Планираните  активности во оваа програма се презентирани во соодветните 
области. 

Во функција на успешна реализација на активностите на Факултетот, ќе се обезбеди 
координација со катедрите и институтите, како и работните тела на Факултетот (одбори, 
комисии и сл.).    

  
Наставно-научен совет 
 

Во следнава академска година Наставно-научниот совет рамките на своите 
надлежности ќе му предлага на Сенатот нови студиски програми, ќе ја спроведува 
постапката и ќе врши избор во наставно-научни звања: доцент, вонреден професор и 
редовен професор, во насловни, научни звања и соработнички звања и демонстратори, ќе 
предложи број на студенти кои се запишуваат во прва година на сите циклуси на студии, ќе 
донесува одлука за распоред на работни задачи за наставниците и соработниците за 
академската година,ќе го усвојува финансискиот план и ќе донесува завршна сметка 
(финансискиот годишен извештај) во рамките на единствениот финансиски план на 
универзитетот и консолидираната завршна сметка на универзитетот, ќе донесува мерки и ќе 
одлучува за унапредувањето на наставната, научноистражувачката, високостручната 
здравствена и применувачката, односно апликативната работа, ќе одлучува за 
остварувањето на меѓународната соработка согласно со Статутот на Универзитетот, ќе 
одобрува отсуства од работа на наставниот, научниот и соработничкиот кадар, ќе утврдува 
потреба од нови наставници, научни работници и соработници, ќе донесува одлуки за 
распишување конкурс за избор во наставно-научни, научни, насловни и соработнички звања 
во случај кога изборот се врши прв пат, ќе дава согласност на наставниците за изведување 
настава на друг факултет, ќе избира свои претставници во Одборот за соработка и доверба 
со јавноста, ќе избира членови на дисциплинската комисија за одговорност на студентите, 
ќе донесува одлука за вклучување на визитинг наставници од странство согласно Законот за 
високото образование, ќе избира членови на рецензентски и други комисии, ќе донесе 
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одлука за започнување на постапката за избор на декан, ќе формира изборна комисија за 
спроведување постапка за избор на декан, ќе го разгледува извештајот за работа на деканот, 
ќе врши и други работи утврдени со закон, Статутот на Универзитетот, со Статутот на 
Медицинскиот факултет и со другите акти на Универзитетот и на Факултетот. 
 
 
Деканатска управа 
 
 Деканатската управа, во рамките на својата надлежност ќе се грижи за остварувањето 
на дејноста и развојот на Факултетот и за односите со пошироката општествена заедница и 
државните органи, ќе донесува акти и го следи нивното извршување, освен актите кои се во 
надлежност на Наставно-научниот совет, ќе одлучува по предлозите од Наставно-научниот 
совет кои се во надлежност на деканатската управа, ќе го донесува Годишниот план за јавни 
набавки, ќе го усвојува Извештајот за попис, ќе донесува одлуки за јавни набавки што се во 
нејзина надлежност, ќе одлучува по барања на студентите, ќе формира разни комисии и 
тела,  
Ќе одлучува за правата од работен однос на вработените во втор степен, ќе врши и други 
работи определени со Статутот на Универзитетот, со Статутот на Медицинскиот факултет и 
со другите акти на Универзитетот и на Факултетот. 

 
 
Декан 
 
  Деканот, во рамките на вршењето на својата раководна функција ќе ги извршува 
одлуките и заклучоците на Сенатот и ректорот на Универзитетот, ќе ги извршува одлуките 
и заклучоците на Наставно-научниот совет и на Деканатската управа, ќе се грижи за 
усогласено вршење на високообразовната, научноистражувачката, високостручната 
здравствена и применувачката, односно апликативната дејност, ќе ги свикува седниците на 
Наставно-научниот совет и на Деканатската управа, ќе ги подготвува и ќе ги предлага 
актите и материјалите за прашања за кои одлучува Деканатската управа, на Наставно-
научниот совет ќе му поднесува предлози на одлуки и заклучоци за прашањата чие 
разгледување и решавање е во негова надлежност, ќе распишува конкурс за избор на лица 
избрани во наставно-научни, научни, насловни или соработнички звања, најрано 7, а 
најдоцна 6 месеци пред истекот на времето за кое се избрани, ќе ги промовира 
дипломираните студенти и ќе доделува награди, ќе управува со имотот на Факултетот и ќе 
се грижи за неговото одржување, во рамките на овластувањата определени со Статутот на 
Универзитетот и со Статутот на Медицинскиот факултет, ќе потпишува уверенија и други 
документи што се издаваат на студентите во текот на студиите и по дипломирањето, ќе 
одлучува за правата, обврските и одговорностите на наставниот кадар од работниот однос 
кои не се во надлежност на органите и телата на Универзитетот и Факултетот, ќе врши и 
други работи согласно со закон, со Статутот  и другите акти на Универзитетот,  Статут на 
Медицински факултет и другите акти на Факултетот. 

Согласно Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје и Законот за високото 
образование објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2018, факултетот 
во месец октомври 2019 год. распиша избори за претседател и членови на факултетското 
студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје. Во текот на месецот ноември 
о.г. се спроведоа собири на студентите по години на студии, со тоа што од секоја студиска 
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година се предлагаа кандидати за претставници во факултетското студентско собрание и се 
предложи кандидат за претседател на факултетското собрание. Изборите ќе се одржат на 2 
декември о.г. по што ќе се конституира факултетското студентско собрание. Во 
понатамошниот период факултетското собрание ќе треба да донесе Статут по претходна 
согласност од Наставно-научниот совет на Факултетот. По донесување на Статутот, 
факултетското студентско собрание ќе избере свои претставници во органите и телата на 
факултетот и ќе именува двајца претставници од своите редови во Универзитетското 
студентско собрание. 
 Со цел за подобрување на управувањето со квалитетот во работењето и давањето на 
услуги, оваа година на Нашиот факултет онаму каде што не е спроведена стандардизација 
ќе се воведе стандард ИСО 9001:2015, заради подобрување на квалитетот на работењето и 
дополнителна професионализација. 
 Системот за управување со квалитетот претставува реализација на меѓународни и 
македонски стандарди кои покриваат различни аспекти на управување со квалитетот и 
претставува инструмент преку кој се обезбедува остварување на надлежностите да бидат во 
согласност со барањата на корисниците за постојано унапредување на квалитетот на 
работењето на органите. Управувањето со системот на управување со квалитетот во 
работењето претставува системски пристап кој ги конкретизира и реализира барањата за 
квалитетно планирање, спроведување, контрола и одржливост, како и постојано 
подобрување на работењето на органите.  
 
 
Кадар 
 
 Во оваа академска 2019/2020 година се планира да се реализираат сите претходно 
доставени барања до ресорните министерства, а за кои досега не е дадена согласност. Исто 
така, ќе се доставуваат и нови барања во текот на целата академска година, согласно 
потребите на катедрите и Институтите и актот за систематизација на работни места. 

Поднесени барања до ресорните министерства за вработување на неопределено 
време со двоен работен однос, а за кои досега не е дадена согласност се однесуваат за 2 
наставници, 4 научни работници и 10 асистенти и со полно работно време за 9 доктори по 
медицина, 1 дипломиран инженер по биологија, 9 лаборанти, 2 дипломирани фармацевти, 2 
помошници обдуценти, 11 хигиеничари, 2 курири, 2 чувари и 1 возач.  
 
 
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 
 Во рамките на наставно-образовната дејност, за академската 2019/2020 година се 
планирани  следните активности: 
 

 акредитација на тригодишна студиска програма за акушерки; 
 продолжување на постапката за акредитацијата на тригодишна студиска програма за 

медицинско-лабораториска дијагностика; 
 организирање на наставата за двете нови студиски програми од втор циклус стручни 

специјалистички студии по физиотерапија; 
 организирање на наставата за реакредитираната студиска програма од втор циклус 

стручни специјалистички студии по клиничка логопедија; 
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 преземање на активности за организирање на наставата за акредитираната студиска 
програма по општа медицина на англиски јазик која за прв пат ќе се реализира од 
акдемската 2020/2021; 

 изготвување на акт за Правилата за студирање на прв и втор циклус студии на 
УКИМ- Медицински факултет, Скопје 

 надоградба на новиот iKNOW-интегриран електронски систем кој беше воведен 
2017/2018 година, со цел негово поуспешно адаптирање на наставниот процес за 
студиските програми кои се реализираат на Медицинскиот факултет; 

 активно учество во проектот „Денови за промоција на наставата“, како 
манифестација организирана од страна на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје.   

 организирање посета на претставници од нашиот Факултет на средните училишта, на 
која учениците матуранти ќе бидат запознаени со начинот на студирање на 5-те 
студиски програми кои се реализираат  на Медицинскиот факултет во Скопје; 

 продолжување на започнатиот процес на модернизација на наставата со воведување 
на ИТ технологии, електронско учење (e-learning), и други современи алатки за 
пренесување на знења на студентите; 

 реализирање на Конкурс за запишување студенти во прва година на Универзитетот 
,,Св. Кирил и Методиј” -  Медицински факултет во Скопје, за академската 2020/2021 
година; 

 организирање на предавања на почетокот од академската 2020/2021 година, за 
студентите од прва година, со цел нивно запознавање со начинот и правилата на 
студирање на Медицинскиот факултет;  

 за академската 2020/2021 година ќе бидат изготвени студентски информатори за сите  
студиски програми; 

 организирање на свечено промовирање на студентите кои дипломирале во 
академската 2018/2019 година; 

 издавање на нови учебници и учебни помагала за студентите од општа медицина и за 
студентите на тригодишните стручни студии.  
 

 
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 
Во рамките на научноистражувачката дејност, за академската 2019/2020 година се 
планирани  следните активности: 
 
Научноистражувачки проекти и други активности 
 

 финализирање на активноста за формирање на ново  списание на Медицинскиот 
факултет, со цел унапредување на научноистражувачката и мотивирање на 
публицистичката активност на научниот кадар. На наставниците и соработниците на 
Медицинскиот факултет ќе им се овозможи бесплатно да објавуваат трудови, а 
трошоците за објавување ќе се покриваат со средства од Факултетот и од автори кои 
не се вработени на Факултетот, а ќе плаќаат за објавување на нивните трудови;   
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 продолжување на активностите за сукцесивно финансирање и набавка на дел од 
потребната опрема и реагенси за изработка на 47 научноистражувачки проекти на 
Катедрите на Медицинскиот факултет, финансирани од средства на Факултетот; 

 подршка на наставно научниот кадар од Медицинскиот факултет при апликација, 
осмислување и реализација на научноистражувачки проекти од домашен и 
меѓународен карактер; 

 реализација на домашни и мегународни проекти чиј носител е Медицинскиот 
факултет, финансирани од МОН кои сеуште се во тек; 

 реализација на проекти чиј носител е Медицинскиот факултет, финансирани од 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (четири  проекти се во тек и еден 
проект е предвиден за 2020 година); 

 продолжување на активностите за понатамошна соработка со универзитетите од 
Хрватска, Израел, Босна и Херцеговина, Австрија, Турција, Италија, Црна Гора, и 
реализација и потпишување на договори за соработка во доменот на наставната, 
научната и здравствена дејност; 

 преземање активности за остварување на соработка со други универзитети и 
медицински факултети од Европа и пошироко со цел унапредување на 
научноистражувачките можности на наставно научниот кадар од Медицинскиот 
факултет; 

 соработка со другите факултети на УКИМ за заедничко учество на макропроекти, со 
можност да се биде дел на веќе проверени и функционални конзорциуми; 

 барање на можности за искористување на средствата од фондови и програми како 
што е новата рамковна програма FP9 или Horizon Europa, проекти финансирани од 
НАТО, Фонд за Западен Балкан, и други; 

 продолжување на практиката за организирање на покането предавање од експерт со 
искуство во менаџирање на Европски проекти во областа на медицинските науки, со 
добри практики и совети за успех  при аплицирање/реализирање за ЕУ проекти со 
што ќе се овозможи нашата поголема присутност на Европската научно-
истражувачка арена. 

 организирање на работилница за поддршка на академската заедница на 
Медицинскиот факултет од Хумболт и ДААД фондациите во Македонија, во 
соработка со Хумболт и ДААД Клуб-Македонија.  
 

Докторски студии по медицина 
 

 организирање на настава, годишни конференции, семинари и работилници за сите 
досега запишани докторанди според предвидените распореди и студиските 
програми, во согласност со УКИМ; 

 воведување на нови содржини во организирањето на работлниците од 
истражувачката практика; 

 разгледување на можности за издавање на учебни помагала за докторанди од 
студиската програма за докторски студии од областа на медицинските науки, за 
општи и специјални методолошки предмети; 

 реализирање на Конкурс за запишување студенти на Трет циклус-докторски студии 
на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”- Медицински факултет во Скопје, за 
академската 2020/2021 година. 
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ЈАВНО ЗДРАВСТВО 
 
Магистерски студии по јавно здравство 
 
 Планoт на активности за втор циклус студии по јавно здравство за академската 
2019/2020 година ги вклучува активностите за организација, координација и реализацијата 
на магистерските студии и тоа: 
 

 организација на редовните предавања на задолжителните и изборни предмети 
согласно студиската програма, изготвување семинарски теми, организација на 
работилници и научно истражувачки форум. Во овој период ќе се одвива наставата 
од трет семестар за 15-та генерација студенти и прв и втор семестар за 16-та 
генерација. 

 активностите на Наставно-научниот колегиум за јавно здравство ќе бидат 
фокусирани на конкретни задачи-продолжување на активностите од претходниот 
период во врска со одвивањето на наставата за студентите-постдипломци и нејзина 
подготовка, формирање на комисии за оцена на поднесоци, изготвени магистерски 
трудови како и комисии за одбрана на тезите.  

 ќе продолжи и  соработката,  членството и учество во работата на Европската 
асоцијација на школи за јавно здравје (ASPHER) посебно пореку изготвување нова 
Стратегијата на асоцијацијата базирана врз потребите од членките, како и  учество 
на меѓународни состаноци и конференции од областа на јавното здравство. 

 посебен фокус ќе биде унапредување на квалитетот на наставата и магистерските 
теми како и промоција на важноста и придобивките од студиите во јавноста а пред 
се меѓу општественте чинители со цел привлекување поголем интерес и број на 
запишани студенти. 

 
Докторски студии по јавно здравство 

 
 Советот за докторски студии по јавно здравство во наредниот период 2019/2020 
година планира во целост да ги извршува своите задачи предвидени со Правилникот за 
условите , критериумите и правилата  за запишување и студирање на трет циклус –
докторски студии на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје и тоа: 
 

 ќе учествува во организирање на конкурсот, распоред на ангажираност на 
наставниците, сочинување на листата на акредитирани ментори и истата ќе ја 
доставува до Универзитетскиот стручен совет; 

 ќе утврдува дополнителни критериуми за запишување на студентите, утврдување на 
прелиминарни и конечни листи за примени кандидати; 

 ќе одлучува за ангажирање на наставници за реализирање на наставната студиска 
програма; 

 ќе учествува во постапката за пријавувањето на  предлог-проект за докторски труд и 
во оценката и одбраната на истиот; 

 ќе се организираат редовни седници на студиската програма по Јавно Здравје;  
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 организирање на наставата-распоред, сесии; 
 организирање на конференции во II, IV и VI; 
 организирање на семинари во третиот и петиот семестар, ќе одлучува  дали тие ќе 

бидат  заеднички или по научни подрачја, изведени од предвачи по покана или од 
акредитираните професори на студиската програма; 

 целокупната предвидена активност ќе се спроведува во координирана соработка со 
Универзитетскиот стручен совет за докторски студии. 

 
 
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
 

Активностите на Одборот за меѓународна соработка во академската 2019/2020 
година, ќе бидат насочени кон повеќе сегменти: 
 

1. ЕРАЗМУС ПЛУС и другите програми на мобилност 
 

 промоција на програмите за мобилност за студентите и наставниците на 
Медицинскиот факултет со организирање презентации; 

 промоција на факултетот со цел привлекување на поголем број дојдовни студенти и 
наставници кои својата мобилност би ја реализирале на нашиот факултет; 

 потпишување на нови договори со други универзитети за мобилност и соработка, 
вклучитено КА103 и КА107 програмата; 

 создавање на можности за дополнителни ресурси за студентите и наставниците со 
користењена странски фондации и стипендии; 

 продолжување на веќе започнатите клинички пракси на странски универзитети 
(Унверзитет во Мичиген, Катедра по семејна медицина на Универзитетот во Загреб). 
 

2. Активности со визитинг и почесни професори 
 

 создавање услови за поголемо вклучување и редовно реализиирање на наставата на е 
избраните визитинг професори; 

 ангажирање на нови визитинг професори, со предлози од повеќе катедри  
 

3. Други активности 
 

 соработка со други универзитети, странски амбасади, здруженија, фондациии, 
владини и невладни организации,  кои би партиципирале во организирање на 
меѓународни настани и други активности во интерес на Факултетот. 

 помош во организација на меѓународни студентски настани (студентски конгрес,  
летна школа по ургентна медицина, твининг проекти и други активности);  
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СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ И СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ 
 
Планот на активности на одборот за специјализации и супспецијализации во идниот 

период се однесува пред се на активности насочени кон унапредување на едукацијата на 
специјализантите од различни области и тоа:  

 
 дополнување на постоечките програми за специјализација и нивно 

прилагодување на нашите услови и специфичности во едукацијата на 
специјализантите истовремено водејќи сметка истите да бидат усогласени со 
програмите во најголем дел од земјите на ЕУ.  

 воведување на нови програми за специјализација и особено за 
супспецијализација на предлог на катедрите на Факултетот 

 во функција на тоа, ќе се побара од Катедрите на факултетот, преку кои 
всушност се одвива целокупната стручна активност, да изнајдат нови, 
интересни области и да ги подготват соодветните содржини во програми за 
специјализација и супспецијализација кои ќе допринесат за унапредување на 
вкупниот здравствен систем во државата.  

 во однос на едукацијата, ќе се продолжи со ангажирање на професори од 
повеќе универзитети од странство за едукација на специјализантите и 
супспецијализантите 

 испраќање на наши специјализанти, односно супспецијализанти во 
универзитетските центри со кои постои одредена соработка, особено во делот 
на програмите или гранките на специјализација и супспецијализација за кои 
недостасуваат одредени услови или пак претставува ново ниво на едукација. 

 изнаоѓање на начини за мотивација на специјализантите да реализираат дел од 
овие програми во другите универзитетски центри и болници во странство.  

 дополнување и унапредување на постоечкиот софтвер за специјализанти и 
супспецијализанти за да се олесни начинот на ажурирање и евиденција на 
активностите за специјализантите од страна на катедрите, менторите и 
едукаторите, со цел поефикасна реализација на финансиските надоместоци за 
едукатори и ментори вклучени во едукација на специјализантите. 

 ќе продолжи и активноста во соработката со Медицинскиот симулациски 
центар каде Факултетот има важна улога во однос на едукацијата и 
унапредувањето на програмите на различни меѓународно признати модули за 
практични вештини. 

 ќе продолжи да се унапредува и соработката со надлежните од 
Министерството за здравство во однос на предвидените огласи за прием на 
кандидати за специјализации и супспецијализации за здравствени работници 
и соработници вработени во јавните здравствени установи согласно со Планот 
и програмата на Владата на Република Северна Македонија.  

 ќе се направи проценка на потребата да биде  распишан оглас за прием на 
кандидати за специјализации и супспецијализации кои се вработени во ПЗУ,  
други јавни установи или невработени, но секако водејќи сметка за потребите 
од овие кадри како и можноста на Факултетот да обезбеди квалитетна 
едукација и соодветен број на ментори и едукатори. 
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ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 Во периодот кој следи факултетот преку Одборот за издавачка дејност ќе продолжи 
со реализација на активностите поврзани со издавање на учебници и учебни помагала на 
факултетот, согласно Правилникот за организирање на издавачката дејност на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а по предлог на катедрите, согласно со 
нивните потреби за издавање на учебнци и учебни помагала.  

 
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА 

 
Во периодот што претстои активностите на Централната медицинска библиотека ќе 

бидат насочени кон непречено и квалитетно извршување на сите активности и задачи кои 
произлегуваат од нејзиното работење. Во рамките на делокругот на работење на 
Библиотеката планирани се следните активности:  

  
 обезбедување годишен онлајн пристап до база којашто содржи списанија и книги 

во полн состав, во електронска форма, како и видео материјали, упатства и 
препораки за клиничка пракса. 

 претплата до проектот HINARI (Health Internetwork Access to Research Initiative), 
со кофинансирање од СЗО, а којшто обезбедува авторизиран пристап до над 2500 
е-списанија во полн состав (http://www.who.int/hinari/en/). 

 обезбедување пристап до EBSCO преку МеБ (Македонски електронски 
библиотеки, чијшто член е Централната медицинска библиотека).  

 продолжување на напорите за обезбедување пристап до Web of Science, но со 
финансиска и административна поддршка од Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје. 

 целосно вклучување во активностите од аспект на административно и 
модераторско управување со збирките на трудови во склоп на Ризницата на 
трудови на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 

 тековна библиотечна и стручна обработка на сите книги од македонски и странски 
автори, добиени по пат на претплата, подарок или задолжителен примерок, и 
внесување во заемната библиографско-каталожна база на податоци COBIB. 

 тековна библиотечна и стручна обработка на сите статии/трудови објавени од 
докторите на Медицинскиот факултет во домашни списанија во заемната 
библиографско-каталожна база на податоци COBIB. 

 порачка на статии од странските библиотеки – соработнички на нашата 
Библиотека. 

 пребарување на статии во достапните бази на податоци на барање на корисниците. 
 изнајмување/издавање библиотечен материјал на студентите, докторите, 

специјализантите и другите корисници на Библиотеката. 
 ажурирање на веб страницата на Библиотеката. 
 ажурирање на податоците кои се однесуваат на македонските биомедицински 

списанија и списанијата кои се индексирани во базата PubMed. 
 едукација на корисниците за начинот на пребарување на медицински бази на 

податоци и пребарување на онлајн каталогот на Библиотеката. 
 упатства и помош околу публикување на трудови во домашни и странски 

списанија и 
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 други дејности кои ќе произлезат во процесот на работата. 
 
 
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
 
  Здравствената дејност е една од најзначајните столбови на Медицинскиот факултет, 
а истовремено претставува основа на едукативната и научната дејност на Факултетот. Преку 
неа се остварува најзначајниот сегмент во процесот на едукација – практичната обука на 
идните доктори и специјалисти од базичните гранки на медицината. Затоа, еден од 
најважните приоритети и оваа година претставува развојот на оваа дејност. Планирани се 
следниве активности: 

 ќе се направат напори за зголемување на изностот на годишниот договор за давање 
здравствени услуги во специјалистичко-консултативната здравствена заштита со 
Фондот за здравствено осигурување на РСМ, која се реализира на Институтите при 
Медицинскиот факултет кои вршат здравствено-апликативна дејност.  

 освен соработката со Фондот за здравствено осигурување на РСМ, Факултетот дава 
услуги и на голем број јавни здравствени установи (клиники, општи болници, заводи, 
институти), и соработува и со приватни здравствени установи, во специјалистичко-
консултативната дејност и нивниот вкупен број изнесува 57 договори. Ќе се 
продолжи со преговори со потенцијално нови клиенти благодарејќи и на новите 
методи кои се воведуваат на Институтите. 

 ќе се продолжи со интезивирање на соработката со ФЗОРСМ во насока на 
ревидирање на цените со ФЗОРСМ  како и воведување на нови здравствени услуги. 

 во насока на подигнување на нивото на квалитет на пружените здравствени услуги ќе 
се продолжи со воведување на најновите светски стандарди за лабораториско 
работење (акредитацијата по стандардот ISO 17025 и ISO 15189) на оние 
лаборатории кои се уште не се акредитирани. 

 ќе се направи реакредитацијата по стандардот ISO 17025 и ISO 15189 на веќе 
акредитираните лаборатории.  

 факултетот ќе продолжи со воведување на нови дијагностички методи и анализи со 
што ќе се прошири и палетата на здравствени услуги што ги дава нашата 
институција. 

 ќе се потпише договор помеѓу Медицинскиот факултет и Јапонската амбасада за 
донација од Јапонската Влада со кој Тироидната единица на Институтот за 
патофизиологија ќе добие современ ехо колордоплер апарат од фирмата Hitachi 
Aloka во вредност од околу 30.000 eвра. Потоа ќе следи реализација на донацијата 
која се очекува да биде најдоцна за 1-2 месеци после потпишувањето на договорот.  

 ќе се направи обид за бесплатно користење на Софтверот Am Cad Bio Med, 
компјутерски асистиран програм за анализа на ехотомографските наоди на 
тироидната жлезда, кој може да се користи со било кој современ ехо апарат. 

 се планира организација на сертифицирани курсеви/школи за ултразвук на тироидна 
и паратироидна жлезда. Едукација на доктори специјализанти/специјалисти 
интернисти за ултразвучна дијагностика и цитодијагностичка пункција под 
ултразвук би донеле дополнителни материјални средства на Факулетот. 

 во состав на тироидната едицина се планира отварање на Лабораторија за 
експериментална патофизиологија (тироидологија и паратироидологија), со која 
Институтот за патофизиологија ќе може да се вклучи во мултицентрични студии, 
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односно да дизајнира и спроведува национални студии од оваа област за научни и 
експериментални цели.  

 се планира создавање на компјутерска база, која ќе ги содржи податоците за сите 
дијагностицирани карциноми, со варијабли предложени во актуелните препораки на 
тироидните и нуклеарно медицинските асоцијации.  

 се планира воспоставување на експериментален дел за ткивни култури, цитогенетика 
и хистопатологија на Институтот за патофизиологија, во кои ќе се анализираат 
примероци од цитодијагностичка пункција, како и ткивен оперативен материјал.  

 се планира обезбедување дел од опрема за цитогенетика и хистопатологија на 
Институтот за патофизиологија,со донации и проекти, а дел и од веќе постоечката 
опрема на Факултетот 

 во нуклеарно медицинскиот оддел се планира реновирање на радиофармацевтската 
лабораторија. Во тек е реализација на проектот преку Меѓународната агенција за 
атомска енергија, со која ќе се обнови и надогради радиофармацевтската 
лабораторија, со ламинарна комора, простор за генератор, дозкалибратор и оловно 
заштитно стакло.  Пристигнувањето на опремата за обележување на 
радиофармацевтици и биолошки материјали се очекува во првата половина на 
2020година.  

 се планира отварање на тераписка единица за радионуклидната терапија со 
реадаптација на дел од просторот на Институтот за патофизиологија. Со оглед на 
сите карактеристики на просторот, вложувањата за да се добие функционален 
тераписки блок ќе бидат минимални, бенефитите за Факултетот и пред се за 
здравствениот систем огромни.  

 се планира набавка на Лабораториски информациски систем (ЛИС) за 
лабораторијата на Институтот за медицинска и експериментална биохемија, кој е од 
непроценливо значење за осовременување на лабораторијата со што ќе се 
поедностави работниот процес, ќе се обезбеди поголема сигурност на податоците, ќе 
се елиминираа грешките, но и ќе овозможи лесно прилагодување кон националните 
регулативи.    

 се планира набавка на нов автоматски имунолошки анализатор на принцип на 
електрохемилуминисценција за детекција на хормони и вирусни маркери за 
потребите на клиничките студии во кои лабораторијата на Институтот за медицинска 
и експериментална биохемија учествува за биохемиските испитувања за клинички 
студии. 

 етаблирање на новата молекуларна дијагностика и нејзин развој т.е. проширување на 
видот на тестови на Институтот за Патологија 

 на Институтот за Имунобиологија и хумана генетика се планира воведување на нов 
тест-вкрстена проба, важен во припремата на трансплантации, со проточна 
цитометрија како и воведување на тестови за преимплантациски генетски скрининг, 
за првпат во државата, со користење на технологијата секвенционирање од новата 
генерација (NGS). Со овој метод ќе биде можно генетско анализирање на ембриони 
пред нивната имплантација во процесот на ин витро оплодување, со што значајно се 
подобруваат шансите за успешна процедура.  

  се планира проширување на активностите на Македонскиот дарителски регистер, 
регрутирање на повеќе мотивирани, млади доброволни дарители на матични клетки 
кои би се користеле за лекување на македонски, но и странски пациенти со 
хематолошки болести.  
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 на Институтот за микробиологија се планира воведување на повеќе нови 
дијагностички тестови : унапредување на дијагностиката на резервоари на токсични 
лози на Clostridium difficile   со молекуларна детекција на негоциот токсин; 
воведување на молекуларна ПЦР дијагностика во релно време за  протозои и 
хелминти; проширување на капацитетот за ПЦР дијагностика на HPV со воведување 
паралелна технологија, со цел да се задоволи побарувачката и да се намали времето 
на чекање за оваа анализа; воведување на серолошка метода за детекција на 
фунгален маркер за дијагноза на системски микози; воведување на култивација на 
Helicobacterrr   Pylori. 

 ќе се направат напори да се добие согласнот од Министерството за здравство за 
контрола на антимикробната активност на нови дезинфициенси, согласно 
акредитирана методологија според EN 12791, со што Институтот за микробиологија 
би станал референтна лабораторија во државата. 

 ќе продолжи учетсвото на Институтот за микробиологија во проектот на 
Министерството за здравство за серотипизација на Streptococcus pneumoniе кај 
инвазивни инфекции кај деца до 6 годишна возраст за компарирање со опфатот на 
серотипови во пневмококната вакцина која е ставена во вакциналниот календар на 
РМ. 

 ќе се реконструира приемното одделение на Институтот за микробиологија со цел да 
се обезбедат подобри услови во чекалната и отварање на уште еден бокс за земање 
примероци, со цел да се одвојат труднците и децата до 5 год возраст.  

 продолжување на постапката за ИСО акредитација 17025 на трите лаборатории во 
Институтот за Судска медицина и тоа Токсиколошката лабораторија, 
Криминалистичката лабораторија со ДНК лабораторијата и Патохистолошката 
лабораторија. 

 ставање во функција на новиот HPLC инструмент како и LCMS инструментот за 
детекција на дроги и лекови во токсиколошката лабораторија Институтот за Судска 
медицина.  

 дизајнирање на LIMS (laboratory informative management system) за интегирање на 
целокупното работење на Институтот за Судска медицина кој ќе ги поврзе сите 
административни и лабораториски активности како и магацинскиот дел. 

 воведување на NGS технологија во ДНК лабораторијата на Институтот за Судска 
медицина која е најсовремена генетска анализа за идентификација на билошки траги 
како и генофенотипизација која овозможува интегрирање на повеќе панели за 
анализа на автозомни STR, Y-chromosome STR и mtDNA со што со една анализа се 
добиваат идентификациони параметри со висока моќ на дискриминација. 

 воведување на нови методи во ДНК лабораторијата на Институтот за Судска 
медицина со технологијата на метилација за идентификација на потекло на билошки 
траги со дизајнирање на сопствени (in house) методи. 
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 воведување на генетска клиничко-форензичка дијагностика со NGS технологија во 
ДНК лабораторијата на Институтот за Судска медицина за случаите со ненадејна 
смрт. 

 изготвување на проект и изведна на градежни активности на поткровјето на 
Институтот за Судска медицина каде се предвидени канцеларии за вработените 
доктори и лабораториски специјалисти со што ќе се ослободи еден кат за 
интегрирање на лабораториите како една целина со ограничен пристап. 

 реновирање на обдукционата сала на Институтот за Судска медицина согласно 
потребите за ИСО акредитација 

 ќе се имплементираат трите TAIEX проекти за форензичната ДНК лабораторија на 
Институтот за Судска медицина во текот на месец февруари, март и април 2020 
година. 

 креирање на Forensic network во системот на COST програмите со цел за вмрежување 
на балканските со европските форензични институти за стручна размена на кадар, 
изготвување на научни проекти и изготвување на унифицирани протоколи за 
форензична пракса. 

  
ФИНАНСИИ И ИНВЕСТИЦИИ 

 
Во претстојниот период ќе се продолжи во насока на одржување на обемниот имот и 

опрема со кој располага факултетот како и во насока на осовременување на работните 
процеси преку имплементирање на најновите технички и технолошки достигнувања во 
делот на набавка на современа компјутерска опрема како и медицинска, лабораториска и 
друга опрема за потребите на институтите и катедрите на Факултетот. Во таа смисла за 
следната година планирани се следните активности:  

 
 ќе се продолжи со напори во насока на подобрување на просторните услови во кои се 

одвива наставната, научно-истражувачката, но и просториите во кои се реализира 
обемната здравствена дејност. 

 по успешно завршениот Проектот за реконструкција на кровот на Институтската 
зграда која беше покриена со азбестни кровни панели ќе се продолжи со интериерно 
уредување на овој потпокривен простор.  

 во овој следен период ќе се приврши и со  реализација на целосно ентериерно 
уредување на дел од Институтот за педклиничка и клиничка фармакологија со 
токсикологија во вкупна површина од 285 м2 согласно изготвен проект за оваа оваа 
намена со што ќе се зголеми капацитетот на реализирање на клинички студии и 
меѓународни научноистражувачки проекти на Институтот. 

 во континуитет ќе се продолжи со напорите во соработка со Ректоратот и ресорните 
министерства како што се Министерството за образование и наука, Министерството 
за финансии, Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување на 
РСМ и други, со цел решавање на проблемите со кои се соочува Факултетот во 
поглед на редовно плаќање на доспеаните обврски, кои и покрај ликвидноста 
(позитивно салдо на сметките), факултетот не може да ги плати.  
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 со цел навремена наплата на доспеаните побарувања кои ги има Факултетот ќе се 
продолжи со ангажирање на адвокат за договорно надминување на проблемите со 
наплатата преку потпишување на спогодби, поднесување на платни налози преку 
нотар и други инструменти за наплата на побарувањата. За овие адвокатски услуги 
Факултетот има договор со адвокатор да не се плаќа надоместок за адвокатските 
услуги, туку адвокатот за својот ангажман наплаќа од тужените странки. 

 во овој претстоен период се планира да се приврши и реализација на научно-
истражувачките проекти кои се финансираат од факултетот и истите се веќе 
одобрени од страна на Етичка комисија за истражување на луѓе. Овие проекти се со 
динамичен план за реализација до 3 (три) години.  

 ќе се обрне внимание и во делот на одржување на обемниот имот и опрема со кој 
располага и управува Факултетот, водејќи се од потребите на студентите, 
пациентите, специјализантите, наставничкиот кадар и вработените на Факултетот.  

 се планира изработка на Проект за целосна реконструкција на фасадата на 
институтската зграда, интериерно уредување  и партерно уредување на околниот 
простор, со што и овој објект конечно ќе го добие заслужениот лик и целосна 
функционалност. 

 ќе се продолжи со успешно воведената пракса од минатата година за  колективно 
осигурување на вработените од последици на несреќен случај на сметка на 
факултетот. 

 основната заложба останува да биде во насока на континуирана поддршка на 
студентите, нивните организации и активности како во финансиска смисла така и во 
подршка во сите сфери на активностите на студентите. 

 
Годишната програма која ја предлагам се темели на Програмата за избор на декан, 

досегашните резултати, моменталната состојба на Факултетот и можностите за развој на 
наставно-образовната, научноистражувачката и здравствената дејност. 
Во претстојниот едногодишен период, како и досега, од големо значење ќе биде соработката 
и координацијата со моите непосредни соработници продеканите,  раководители на катедри 
и институти, стручната служба, но и со целиот академски и административно-технички 
персонал на Факултетот.   
 
 

Со почит, 
 

        
       Проф. д-р Соња Топузовска,с.р. 
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ФИНАНСИСКИ ПЛАН на Медицинскиот факултет во Скопје 
во состав на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј,, во Скопје за 

2020 година 
 
 Медицинскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот 
,,Св.Кирил и Методиј,, во Скопје со цел одвивање на редовните 
работни процеси, а во насока на реализирање на предвидените 
плански активности има обврска за усвојување на финансискиот 
план од страна на Наставно-научниот совет, согласно член 73, точка 
11 од Статутот на Медицинскиот факултет, (Универзитетски 
гласник бр.458, 17 октомври 2019 година). 
 Сметководственото и финансиско работење на факултетот се 
заснова на законските одредби од Законот за буџетите ( член 37г) 
како и Законот за извршување на буџетот за 2020 година.  
  Почитувајќи ја законската рамка како и планираните 
активности за одржување и развој на факултетот согласно 
планираните активности, овој Финансискиот план е донесен врз 
основа на реалните податоци за приходите и расходите од минатите 
години вклучувајќи ја и 2019 година, а исто така вклучени се и 
планските приходи и расходи кои произлегуваат од предвидувања за 
во 2020 година ( Прилог Проекција на приходи и трошоци за 2020 
година). 
  Финансискиот план за 2020 година на УКИМ- Медицински 
факултет Скопје ги содржи планираните средства за нормално 
редовно функционирање и реализирање на планираните активности 
во проекцијата на приходи, а се заснова на следниве приходи кои се 
стекнуваат при вршење на високообразовната, наставно-научна и 
високостручно апликативна дејност на факултетот и тоа: 

- приходи од буџетот ( трансфери од Буџет на РСМ) 
- приходи од Фондот за здравствено осигурување ( приходи од 

пружање на здравствени услуги врз основа на склучен 
договор) 

- сопствени приходи( приходи од закупнини, партиципации и 
други неданочни приходи) 

- други приходи 
   Во проекцијата на приходи од буџет е предвиден поголем буџет на 
 средства за зголемување на платите на вработените лица на 
факултетот. 
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     Во проекцијата за приходи од Фондот за здравствено 
осигурување е предвиден план кој го реализираме преку видот и 
обемот на здравствени услуги извршени во текот на годината. 
 Врз основа на приходите кои се пренесени од претходни 
години и зголемувањата на приходите кои  се планираат да се 
остварат за 2020 година се предлага Проекција на расходите ( 
истата е дадена во прилог како Годишен финансиски план на 
расходи по квартали за 2020 година ) и тоа : 
  - плати, наемнини и надоместоци на вработените,  
-за набавка на стоки и услуги,  
-патни и дневни расходи, 
- комунални услуги,  
-греење, комуникации и транспорт,  
- ситен инвентар, алат и дриги материјали за поправки 
-административни материјали 
-прехрамбени продукти и пијалоци 
- медицински материјали 
-други видови материјали 
-лабораториски материјали 
-образовни материјали 
-материјали за поправка и одржување 
-договорни услуги 
-банкарски и осигурителни услуги 
-судски и правни услуги 
-здравствени услуги 
-капитални расходи од типот на набавка - купување на опрема и 
машини, како и одржување на градежни објекти, односно 
недвижниот имот на факултетот 
-други тековни расходи. 
 Средствата утврдени со овој финансиски план ќе се користат 
рационално, наменски и економично за потребите на интегрираните 
дејности на факултетот, а секако согласно законските прописи. 
  Согласно Законот за буџети, единките корисници изготвуваат 
годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените 
средства и го доставуваат до буџетскиот корисник преку кој се 
финансираат. Буџетскиот корисник изготвува консолидиран 
годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените 
средства со буџетот. Годишните финансиски планови по квартали 
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буџетските корисници ги доставуваат до Трезорот, за користење на 
одобрените средства од буџетот. Трезорот ги распределува 
одобрените средства по квартали врз основа на доставените 
годишни финансиски планови од буџетските корисници, со цел за 
усогласување на расходите со динамиката на реализацијата на 
приходите, а притоа имајќи ја предвид сезонската природа на 
одредени расходи, како и спецификите на капиталните и 
инвестиционите проекти.  За користење на одобрени средства во 
даден квартал, буџетските корисници доставуваат финансиски план 
по месеци.  За користење на одобрени средства во даден квартал, 
буџетските корисници кои имаат единки корисници, доставуваат 
финансиски план по месеци, по чие одобрување од страна на 
Трезорот, вршат распределување на одобреното месечно право за 
трошење по единки корисници. 
 Медицинскиот факултет како единка корисник на средства од 
буџет,  за реализација на финансискиот план е должен во рок од 5 
дена од донесувањето на Буџетот на РСМ да достави финансиски 
план по квартали, сметки, програми и ставки до Универзитетот Св. 
Кирил и Методиј. Универзитетот го доставува интегрираниот 
Финансиски план на сите единки од  универзитетот до надлежното 
Министерство за образование, а ресорното министерство 
финансискиот  план го доставува до Министерството за финансии. 
  Поради ограничувањата на буџетот на РСМ се врши 
значително намалување на расходите во однос на буџетските 
проекции на Универзитетот, а со тоа и на нашиот факултет, но во 
текот на годината се врши проширување како и пренамени на 
средства од вкупно планираните ставки со што ќе се промени и 
структурата на расходите. 
  Финансискиот план претставува проекција за 2020 година и е 
одредена рамка во која факултетот планира да ја насочува 
реализацијата по одредена намена. 
 
   Раководител на Одделение за финансии и сметководсво 
                        Дипл. Екк . Радмила Богојевска 
 
                   -------------------------------------------                                                                                                    



Prihodna 
potstavka

Prihodi od Fond Prihodi od Buxet Sopstveni prihodi Vkupno prihodi

'000 MKD '000 MKD '000 MKD '000 MKD

0
0 0 175.800 175.800

721 0 0 150.800
150.800

7232 0
7238 148.000 148.000
7239 2.800 2.800
725 25.000 25.000
731 0

741112 201.600 201.600
741113 228.000 228.000

Vkupno 228.000 201.600 175.800 605.400

Prihodi
Sopstveni prihodi

Pretpriema~ki prihodi i prihodi od imot

Prihodi od proda`ba na proizvodi
Prihodi od zdravstveni uslugi
Prihodi od zakupnini
Drugi nedano~ni prihodi
Kapitalni prihodi
Transferi od Buxet na RM
Prihodi od FZOM
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rashodi od prihodi od Fond
Rashodi od prihodi od 

Buxet RM

Rashodi od 
samofinansira~ki 

aktivnosti (sopstveni 
prihodi)

Vkupno rashodi

'000 MKD '000 MKD '000 MKD '000 MKD

Rashodi
Vkupno rashodi 228.000 201.600 175.800 605.400

400000 Plati, naemnini i nadomestoci za vrabotenite 114.000 201.600 0 315.600
401000 Osnovni plati i nadomestoci 82.650 153.600 236.250
402000 Pridonesi za socijalno osiguruvawe od rabotodava~ite 31.350 48.000 79.350
403000 Ostanati pridonesi od plati 0
404000 Nadomestoci 0
410000 Rezervi i nedefinirani rashodi 0 0 0 0
411000 Finansirawe na novi programi i potprogrami 0
412000 Postojana rezerva 0
413000 Tekovni rezervi 0
414000 Rezervi za kapitalni rashodi 0
420000 Stoki i uslugi 93.600 141.800 235.400
420000 Patni i dnevni rashodi 5.000 5.000
421000 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 0 21.200 21.200
4211 Komunalni uslugi 11.000 11.000
4212 Zatopluvawe 8.000 8.000
4213 Komunikacija 2.000 2.000
4214 Transport 200 200
423000 Siten inventar, alat i drugi materijali za popravki 93.600 40.700 134.300
4231 Administrativni materjali 3.000 3.000
4232 Materjali za AOP 500 500
4233 Obleka 1.500 1.500
4234 Prehrambeni produkti i pijaloci 4.000 4.000
4235 Lekovi i med.materjali 93.600 31.700 125.300
423510 Lekovi 0 0 0
4235101 Lekovi potro{eni za lek.na bolni vo zdravst.ustanovi 0
4235102 Lekovi izdadeni na recept vo apteki 0
4235103 Lekovi prodadeni vo aptekite -komer.proda`ba 0
423520 Vakcini 0
423530 Stomatolo{ki materjali 0
423540 Ortopedski sredstva i inplantanti 0
423550 Sanitetski materjali 0
423590 Drugi med.materjali 93.600 0 31.700 125.300
4235901 Potro{eni materjali za dijaliza 0
4235902 Labolatoriski i fotolabolatoriski materijali 93.600 31.700 125.300
4235903 Rendgen filmovi 0
4235904 Kontrasni sredstva 0
4235905 Katetri i vodi~i 0
4235906 Materjali za terapija i rehabilitacija 0

Rashodna 
stavka

Opis

Rashodi od prihodi od Fond



4235907 Materjali za proiz.na infuzioni rastvori,galenska 
laboratorija i dr.proiz.na lekovi 0

4235909 Drugi nespomati med.matrerijali za lekuvawe na bolni 0
4236 Obrazovni materijali 500 500
4237 Materijali za popravki i odr`uvawe 1.000 1.000
4239 Drugi matrijali za posebni nameni 800 800
424000 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 16.600 16.600
4241 Popravki i odr`uvawe na vozila 500 500
4242 Popravki i odr`uvawe na zgradi 15.100 15.100
4244 Popravki i odr`uvawe na mebel,oprema i ma{ini 1.000 1.000
425000 Dogovorni uslugi 0 46.000 46.000
4251 Iznajmuvawe na prostor i oprema 0
4252 Bankarski i osiguritelni uslugi 500 500
4253 Sudski i pravni uslugi 500 500
4254 Zdravstveni uslugi 5.000 5.000
4259 Drugi dogovorni uslugi 40.000 40.000
426000 Drugi tekovni rashodi 10.000 10.000
427000 Privremeni vrabotuvawa 0
430000 Tekovni transferi do vonbuxetskite fondovi 0 0 0 0
431000 Transferi do Fondot za PIO 0
432000 Transferi do Agencijata za vrabotuvawe 0
433000 Transferi do Fondot za zdravstvo 0
440000 Tekovni transferi do edinicite na lokalnata 

samouprava
0 0 0

0
441000 Dotacii od DDV 0
442000 Namenski dotacii 0
443000 Blok dotacii 0
444000 Dotacii za delegirani pooddelni nadle`nosti 0
450000 Kamatni pla}awa 0 0 0 0
451000 Kamatni pla}awa kon nerezidentni kreditori 0
452000 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 0
453000 Kamatni pla}awa kon drugi nivoa na vlast 0
460000 Subvencii i transferi 0 0 0
461000 Subvencii za javni pretprijatija 0
462000 Subvencii za privatni pretprijatija 0
463000 Subvencii do nevladini organizacii 0
464000 Razni transferi 0
465000 Isplati po izvr{ni ispravi

470000 Socijalni beneficii 0 0 0 0
471000 Socijalni nadomestoci 0
472000 Pla}awa na beneficii od Penziskiot fond 0
473000 Pla}awa na nadomestoci od Agencijata za vrabotuvawe 0
474000 Pla}awa na nadomestoci od Fondot za zdravstvo 0
480000 Kapitalni Rashodi 20.400 0 34.000 54.400
480000 Kupuvawe na oprema i ma{ini 20.000 20.000
481000 Grade`ni objekti 0



482000 Drugi grade`ni objekti 20.400 14.000 34.400
483000 Kupuvawe na mebel 0
484000 Strate{ki stoki i drugi rezervi 0
485000 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0
486000 Kupuvawe na vozila 0
487000 Kapitalni transferi do vonbuxetski fodovi 0
488000 Kapitalni dotacii do ELS 0
489000 Kapitalni subvencii do pretprijatija i nevladini 

organizacii 0
490000 Otplata na glavnina 0 0 0 0
491000 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 0
492000 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii 0
493000 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 0

Дата, ___________
Изготвил Одобрил

_________________________________ ______________________________



Индивидуална 
партија

1 6 0 0 1 1 1 5 1 7 7 8 8 13

К 1 К 2 К 3 К 4 Годишно

1.500.000 1.000.000 500.000 1.000.000 4.000.000

3.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 9.000.000

1.000.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000

3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 9.000.000

50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 200.000.000

6.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 10.000.000

0

200.000 200.000 100.000 100.000 600.000

3.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 7.000.000

3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 9.000.000

2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000

500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000

0

200.000 100.000 100.000 100.000 500.000

0
73.400.000 63.300.000 61.700.000 60.200.000 258.600.000

41 Други трансвери 464

41 Купувања на опрема и машини 480

41

423

424

425

В К У П Н О

426Други тековни расходи

41

Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2020 година во денари

Број на 
програма Назив на програмата расходна 

ставка

Назив на буџетскиот корисник

Медицински факултет
Планиран износ по квартали во денари

41

41

41

41

41

41

420

421

41

Патни и дневни расходи
Комунални услуги, греење, 
комуникација и транспорт

Материјал и ситен инвентар

Поправки и тековно одржување

Договорни услуги

41

41

Привремени вработувања

484

427

481

482

Вложувања и нефинасиски 
средства

483

485

Купување на мебел, опрема, 
возила и мачини

Купување на возила 486

Раздел ркб -можност за 
внесување тип на сметка

Градежни објекти

Други градежни објекти

41 Стратешки стоки и други резерви

41

UN
IV

ER
ZI

TE
T

“ S

V.
KIR

IL I METODIJ”
V O

SKOPJE



Индивидуална 
партија

1 6 0 0 1 1 1 5 1 7 7 8 8 28

К 1 К 2 К 3 К 4 Годишно

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 8.000.000

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000

50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 200.000.000

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000

15.000.000 10.000.000 15.000.000 10.000.000 50.000.000

3.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 10.000.000

0

500.000 200.000 200.000 100.000 1.000.000

5.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 18.000.000

10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 25.000.000

3.000.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 10.000.000

500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000

0

1.000.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000

0
100.000.000 86.200.000 93.200.000 87.100.000 366.500.000

41 Други трансвери 464

41 Купувања на опрема и машини 480

41

423

424

425

В К У П Н О

426Други тековни расходи

41

Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2020 година во денари

Број на 
програма Назив на програмата расходна 

ставка

Назив на буџетскиот корисник

Медицински факултет
Планиран износ по квартали во денари

41

41

41

41

41

41

420

421

41

Патни и дневни расходи
Комунални услуги, греење, 
комуникација и транспорт

Материјал и ситен инвентар

Поправки и тековно одржување

Договорни услуги

41

41

Привремени вработувања

484

427

481

482

Вложувања и нефинасиски 
средства

483

485

Купување на мебел, опрема, 
возила и мачини

Купување на возила 486

Раздел ркб -можност за 
внесување тип на сметка

Градежни објекти

Други градежни објекти

41 Стратешки стоки и други резерви

41
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РЕЦЕНЗИИ ЗА ОЦЕНА НА ПРИЈАВЕНА ТЕМА ЗА 
ИЗРАБОТКА НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИИ ПО 
МЕДИЦИНА ОД ДОКТОРАНТИ НА ШКОЛАТА ЗА 

ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПРИ УКИМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Р Е Ц Е Н З И Ј А 

       ЗА ОЦЕНА НА ПОДНЕСОКОТ ЗА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  

„Дефинитивен третман на планоцелуларен орофарингеален канцер со акцелерирана 
интензитет модулирана радиотерапија и симултано интегриран буст наспроти 
тридимензионалната конформална радиотерапија конкурентно со неделен циплатин “ 
од  д-р Ленче Костадинова, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ. 

Научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXI седница 
одржана на 22.10.2019 година, формираше Комисија за оцена на поднесокот за 
докторска дисертација на кандидатот д-р Ленче Костадинова со наслов  

„ДЕФИНИТИВЕН ТРЕТМАН НА ПЛАНОЦЕЛУЛАРЕН 
ОРОФАРИНГЕАЛЕН КАНЦЕР СО  АКЦЕЛЕРИРАНА  ИНТЕНЗИТЕТ 
МОДУЛИРАНА РАДИОТЕРАПИЈА И СИМУЛТАНО ИНТЕГРИРАН 
БУСТ НАСПРОТИ ТРИДИМЕНЗИОНАЛНАТА КОНФОРМАЛНА 
РАДИОТЕРАПИЈА КОНКУРЕНТНО СО НЕДЕЛЕН ЦИСПЛАТИН“ во 
состав:  

проф. д-р Ѓулшен Селим (ментор), 

проф. д-р Снежана Смичкоска (член),  

проф. д-р Валентина Крстевска (член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание го прегледа и го оцени 
поднесокот за докторска дисертација и на Научниот совет на Медицинскиот 
факултет му го поднесува следниот 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

Комисијата направи промена во насловот на трудот со што ќе се 
дефинира прецизно и јасно проблематиката која се обработува во докторската 
дисеретација. Имено, предложениот наслов: ДЕФИНИТИВЕН ТРЕТМАН НА 
ПЛАНОЦЕЛУЛАРЕН ОРОФАРИНГЕАЛЕН КАНЦЕР СО  АКЦЕЛЕРИРАНА  
ИНТЕНЗИТЕТ МОДУЛИРАНА РАДИОТЕРАПИЈА И СИМУЛТАНО 
ИНТЕГРИРАН БУСТ НАСПРОТИ ТРИДИМЕНЗИОНАЛНАТА 
КОНФОРМАЛНА РАДИОТЕРАПИЈА КОНКУРЕНТНО СО НЕДЕЛЕН 
ЦИСПЛАТИН се менува со наслов: ДЕФИНИТИВНА АКЦЕЛЕРИРАНА  
ИНТЕНЗИТЕТ МОДУЛИРАНА РАДИОТЕРАПИЈА СО СИМУЛТАНО 
ИНТЕГРИРАН БУСТ НАСПРОТИ ТРИДИМЕНЗИОНАЛНА КОНФОРМАЛНА 
РАДИОТЕРАПИЈА КАЈ ПЛАНОЦЕЛУЛАРЕН ОРОФАРИНГЕАЛЕН КАНЦЕР 

(DEFINITIVE ACCELERATED INTENSITY MODULATED RADIOTHERAPY WITH 
SIMULTANEOUS INTEGRATED BOOST VERSUS THREE DIMENSIONAL  



CONFORMAL RADIOTHERAPY  IN PLANOCELLULAR OROFPHARYNGEAL 
CANCER) 

Поднесокот на д-р Ленче Костадинова за изработка на докторска дисертација е 
составен спрема упатствата кои се применуваат во Третиот циклус на докторски 
студии на Медицинскиот факултет во Скопје.  

Тој се состои од неколку дела и тоа:  

 Вовед 

 Мотив  

 Цели 

 Материјал и методи 

 Статистичка обработка 

 Очекувани резултати  

 Литература 

Вовед 

Во воведот авторот објаснува дека орофарингеалниот планоцелуларен  
карцином припаѓа во групата на ретки солидни тумори во регија на главата и 
вратот со  најчеста презентација  на тонзилата, по што следат  базата на јазикот, 
мекото непце и карциномот на задниот  фарингеален sид. Карциномите кои се 
разиваат во пределот на орофаринксот претставуваат предизвик за третман како 
во хирургијата така и во радиоонкологијата поради блискиот сооднос со 
останатите органи во регијата на главата и вратот, како и поради функцијата 
што ја вршат органите кои се афектирани од карциномот. Органи од ризик во 
оваа регија кои треба максимално да се поштедат при радиотерапијата се 
цервикалниот дел од `рбетниот мозок, паротидните жлезди, ларинксот, 
фарингеалните констриктори, темпоромандибуларните зглобови и мандибулата. 
Авторот укажува на потребата од мултидисциплинарен здравствен тим од 
самото инцијално дијагностицирање па сѐ до реализирање на третманот, како и 
постретманска рехабилитација, поради засегнатоста на основните физиолошки 
функции кај пациентите со орофарингеален канцер. Најчесто засегнати функции 
кај напреднатите орофарингеални карциноми се актот на  голтањето и говорот,  
и истите се јавуваат како проблем, не само поради опсежноста на болеста туку и 
од применетата терапевтска опција. Поради соодносот на туморот и органите 
кои треба да се заштитат, потребно е да се донесе проценка за најадекватна 
терапевтска метода која би овозможила минимално афектирање  на околното 
здраво ткиво, но со максимално таргетирање на самиот карцином. Поради 
богатата лимфатична васкуларизација, овие карциноми најчесто се откриваат во 



локално напреднат стадиум, односно со инволвирање на лимфните јазли во 
регијата на вратот со метастатски промени. 

            Авторот ја користи  најновата класификација на малигните заболувања 
од 2017 година (осмата едиција на AJCC - American Joint Committiee on Cancer 
Cancer Staging Manuel), во која е направена измена  во поделбата по стадиуми во 
однос на Хуман папилома вирус (ХПВ) позитивните и ХПВ негативните 
карциноми на орофаринк. Во Република Северна Македонија сѐ уште не е 
воспоставен клинички протокол за задолжително тестирање на ХПВ 
позитивитет во тек на дијагностицирањето  на орофарингеални карциноми и 
според тоа сите се класифицирани во една група, според AJCC класификацијата 
како ХПВ негативни карциноми. Кај локално напреднатите орофарингеални  
планоцелуларни карциноми кои ги вклучуваат стадиумите III, IVA и IVB, се 
применува дефинитивна терапија која е идентична како за ХПВ негативните  
така и за ХПВ позитивните тумори.  Кај оваа популација на пациенти со 
локално напредната болест третманот претставува предизвик во полето на 
радиоонколгијата бидејќи истиот се спроведува како единствен и конечен, 
односно како дефинитивен. 

            Авторот дава посебен осврт на радиотерапијата кај орофарингеалните 
карциноми, која треба да постигне доставување на туморицидна доза до 
макроскопскиот тумор и микроскопската болест, а притоа здравите ткива да 
примат најмала можна доза од онаа која е максимално дозволена и која нема да 
предизвика анатомско и функционално оштетување на органот во краток или 
долг временски период. 

           Авторот ги опишува техниките на радиотерапија кои се користат во ова 
истражување, Тридимензионалната конформална радиотерапија  (3ДКРТ) која е 
користена кај контролната историска група на испитувани пациенти и 
Интензитет модулираната радиотерапија со симултан интегриран буст  (ИМРТ-
СИБ).  Со ИМРТ-СИБ  се очекува  туморскиот волумен да биде бустиран, 
односно да биде зголемена дозата во фракција, а истовремено во елективниот 
волумен да се одржи пониска доза, и да се постигне  подобра конформалност на 
таргетот, помала доза до критичните структури и можност за акцелерација на 
третманот со што ќе се  редуцира вкупното време на терапијата со истовремена 
ексалација на дозата во туморскиот волумен. 

           Преку сеопфатна анализа авторот во третманот на напреднатите 
орофарингеални карциноми и несакани ефекти од терапијата со  максилано  
поткрепена литература, очекува со ова истражување преку примена на  шемата 
за акцелерирано фракционирање и додавање на неделен конкурентен цисплатин 
кај напреднатите орофарингеални карциноми, да постигне еднаква или 
поголема локална, локорегионална контрола, време на преживување без болест 
и да го подобриме преживувањето компарирано со пациентите кои се третирани 
со 3ДКРТ комбинирана со хемотерапија. 



Мотив 

           Авторот мотивиран од новите светски достигнувања во радио-
онколошкиот третман на орофарингеалните карциноми кои обезбедуваат 
поквалитетен третман  со подобра стапка на контрола на болеста и поквалитетен 
живот со помалку несакани ефекти, ќе се обиде да  направи преод од веќе 
користената 3ДКРТ и ИМРТ кон ИМРТ–СИБ на ЈЗУ Универзитетска клиника за 
радиотерапија и онкологија – Скопје. 

Цели 

          За авторот основна цел на ова истражување претставува компарација на 
техниката на ИМРТ-СИБ со умерена акцелерација на зрачниот третман преку 
вклучување на СИБ со техниката на тридимензионалната 3ДКРТ кај пациентите 
со орофарингеален карцином, при што, кај двете техники се користи 
конкурентна хемотерапија со неделна администрација на цисплатин.  

1. Примарни цели кои ќе се истражуваат односно компарираат и во 
двете техники се: 

         • одговор на туморот по 3 месеци и по 9 месеци од завршувањето  на  
третманот проценето преку ендоскопски преглед, радиодијагностички имиџинг 
процедури, при што ќе се користи или компјутерска томографија или магнетна 
резонанца на регијата на главата и вратот ; 

         • проценување на  локалната и локорегионалната  контрола на болеста; 

         • проценка на времето до прогресија на болест; 

         • проценка на едногодишно вкупното време на преживување 

2. Секундарни цели кои ќе се анализираат во ова истражување се: 

        • прогностичките фактори  кои влијаат врз преживување  на пациентите 
(големината на туморот (Т), статусот на лимфните јазли (N), стадиумот на 
болеста  и степенот на диференцираност на туморот); 

        • проценка на акутни несакани ефекти (радиодерматитис и 
радиомукозитис); 

        • проценка на  доцните несакани ефекти (ксеростомија, афектирање на 
актот на голтање, функција на      

 темпоромандибуларниот зглоб, говорна функција);    

        • влијанието на неделниот режим на конкурентен цисплатин врз 
бубрежната функција кај пациентите зрачени со ИМРТ–СИБ.  

Материјал и методи 



          Планираното истражување е дизајнирано како не-радомизирана 
контролирана студија со цел да се компарираат двете техники на радиотерапија, 
односно умерената акцелерација на  ИМРТ-СИБ  со резултати од 3ДКРТ (како 
историска контрола) во комбинација со конкурентен неделен цисплатин. 
Истражувањето ќе се спроведува во ЈЗУ Универзитетската клиника за 
радиотерапија и онкологија – Скопје при одделот за малигни тумори на главата 
и вратот. Планирано е да бидат вклучени вкупно 60  пациенти со напреднат 
планоцелуларен орофарингеален карцином од кои 30 ќе ја претставуваат 
историската контролна група третирана со 3ДКРТ  а останатите 30 ќе бидат 
третирани со ИМРТ-СИБ со неделен конкурентен цисплатин. 

          На сите пациенти ќе им се објаснат  можните нeсакани ефекти и 
бенефитот од терапијата и ќе им биде дадена писмена форма на информирана 
согласност. По информирањето во период по 24 часа истите потпишуваат 
писмена инормативна согласност за учество во истражувањето.  

          Селекцијата на пациентите ќе биде според однапред утврдени критериуми 
за вклучување: пациенти со иноперабилен, хистопатолошки со биопсија 
верифициран планоцелуларен карцином на орофарингс, со возраст над 18 
години, добра општа состојба, оценета со 0 до 3 преку работниот статус [Eastern 
Cooperative Oncology Group (ECOG)], реализирани радиодијагностички имиџинг 
процедури (компјутерска томографија или магнетна резонанца на регијата на 
главата и вратот) пред почеток на третманот, уредна хематолошка и бубрежна 
функција Критериуми за исклучување ќе бидат: оперативно третирани 
пациенти, возраст над 70 години, присуство на далечна метастатска болест, 
присуство на друга примарна  малигна неоплазма, пациенти кои претходно се 
третирани со радиотерапија во регијата на главата и вратот, пациенти со 
хронична бубрежна болест стадиум 5 лекувани со бубрежно заместителна 
терапија: хемодијализа или перитонеална дијализа поради контраиндицираност 
со третман со цисплатин. 

          Авторот дава детален опис на протоколот на третман започнувајќи од 
позиционирање компјутерската симулација за планирање, делинеирање на 
структурите од интерес при изведување на тридимензионалната конформална 
радиотерапија,  делинеирање на структурите од интерес при изведување на 
интензитет модулираната радиотерапија со симултан интегриран буст, 
планирање на третманот и фракционирање на дозата како и администрација на 
конкурентна хемотерапија. 

          Авторот планира проценка на одговорот на примарниот тумор да се 
спроведе по три и по девет месеци по комплетирањето на конкурентната 
хеморадиотерапија. Ова проценување на одговорот треба да се врши со детален 
ендоскопски преглед со изведување на биопсија во оние случаи кај кои ќе биде 
визуелизиран резидуален тумор, како и со изведување на радиодијагностички 
имиџинг процедури, при што ќе се користи или компјутерска томографија или 



магнетна резонанца на регијата на главата и вратот. Проценувањето на 
одговорот на метастатски изменетите лимфни јазли на вратот ке се спроведува 
со детален клинички преглед со вклучување на анамнестички податоци, 
инспекција и палпација, како и со изведување на тенкоиглена аспирациона 
биопсија на лимфен јазол/јазли прикажани како сомнителни при изведениот 
преглед. Компјутерската томографија или магнетната резонанца кои се користат 
во проценувањето на одговорот на примарниот тумор и ќе бидат искористени и 
за проценувањето на одговорот на метастатски изменетите лимфни јазли на 
вратот. 

          Акутните радијационо индуцирани  ефекти  ќе се следат секоја недела во 
тек на радиотерапијата, а потоа еднаш месечно во првите три месеци. Доцните 
ефекти ќе се проценуваат од три месеци по реализирањето на конкурентната 
хеморадиотерапија до предвиденото време за следење од 12 месеци од 
почетокот на третманот во текот на редовните контролни прегледи. Критериуми 
кои ќе се користат за оценување на  степенот од 0 до 4 за сериозноста на 
акутниот и доцниот радијационен морбидитет се според моделот на 
Радиотераписка и онколошка група [(Radiation Therapy Oncology Group (RTOG)] 

Статистичката анализа 

            Авторот детално ги опишува статистичките методи кои ке се користата 
при обработка на податоците. За споредба на двете групи (пациенти на третман 
со 3ДКРТ и ИМРТ-СИБ, обете комбинирани со администрирање на неделен 
конкурентен цисплатин) за нумерички варијабли ќе се користи Student'ov т тест, 
додека за категорични (номинални) варијабли ќе се користи  X2  тестот.  

За статистичка обработка на податоците каде исходот е преживување ќе се 
користи методата на преживување по Kaplan-Meier (тест на сигнификантност 
log-rank), и тоа за преживувањето без локален релапс на болеста (ПБЛР), 
преживувањето без локорегионален релапс на болеста (ПБЛРР), преживувањето 
без болест (ПББ) и вкупното преживување (ВП). Исто така, за да се процени кои 
прогностичките фактори (големината на туморот - Т, статусот на лимфните 
јазли - N, стадиумот на болеста  и степенот на диференцираност на туморот) 
имаат сигнификантно влијание врз вкупното време на преживување ке се 
користи униваријантен Cox- пропорционален хазард модел. Прогностичките 
фактори кои ќе бидат утврдени како сигнификантни ќе бидат вклучени потоа во 
мултиваријантна (корегирана-adjusted) Cox-analiza. Како статистички 
сигнификантни ќе бидат земени вреднoстите на p<0,05. 

Очекувани резултати 

           Истражувањето треба да покаже  дека со примена на умерениот режим на 
акцелерација на ИМРТ–СИБ во комбинација со конкурентна хемотерапија кај 
пациентите со напреднат орофарингеален канцер ќе  се постигне  подобра 
локална и локорегионална туморска контрола, подобро преживување без 



болест, како и вкупно преживување со истовремено манифестирање на акутни 
несакани ефекти кои можат да бидат згрижени, но и помалку несакани 
радијационо индуцирани доцни ефекти споредено со конвенционалното 
фракционирање со 3ДКРТ  комбинирано со конкурентна хемотерапија. 

Заклучок 

Комисијата за оценка на предложената тема на д-р Ленче Костадинова, 
смета дека по својата актуелност, научно-истражувачка поставеност, дизајн и 
очекувани резултати заслужува да биде прифатена како релевантен научно-
истражувачки обид. Очекуваните резултати даваат реална гаранција дека 
заклучоците од трудот ке имаат значаен научен и практичен придонес во 
дефенитивниот третма на орофарингеалниот планоцелуларен канцер. 

Комисијата направи промена во насловот на трудот со што ќе се 
дефинира прецизно и јасно проблематиката која се обработува во докторската 
дисеретација. Имено, предложениот наслов: ДЕФИНИТИВЕН ТРЕТМАН НА 
ПЛАНОЦЕЛУЛАРЕН ОРОФАРИНГЕАЛЕН КАНЦЕР СО  АКЦЕЛЕРИРАНА  
ИНТЕНЗИТЕТ МОДУЛИРАНА РАДИОТЕРАПИЈА И СИМУЛТАНО 
ИНТЕГРИРАН БУСТ НАСПРОТИ ТРИДИМЕНЗИОНАЛНАТА 
КОНФОРМАЛНА РАДИОТЕРАПИЈА КОНКУРЕНТНО СО НЕДЕЛЕН 
ЦИСПЛАТИН се менува со наслов: ДЕФИНИТИВНА АКЦЕЛЕРИРАНА  
ИНТЕНЗИТЕТ МОДУЛИРАНА РАДИОТЕРАПИЈА СО СИМУЛТАНО 
ИНТЕГРИРАН БУСТ НАСПРОТИ ТРИДИМЕНЗИОНАЛНА КОНФОРМАЛНА 
РАДИОТЕРАПИЈА КАЈ ПЛАНОЦЕЛУЛАРЕН ОРОФАРИНГЕАЛЕН КАНЦЕР 

(DEFINITIVE ACCELERATED INTENSITY MODULATED 
RADIOTHERAPY WITH SIMULTANEOUS INTEGRATED BOOST VERSUS 
THREE DIMENSIONAL  CONFORMAL RADIOTHERAPY  IN 
PLANOCELLULAR OROFPHARYNGEAL CANCER) 

Оттаму Комисијата му предлага на ННС на Медицинскиот факултет во 
Скопје темата „ ДЕФИНИТИВНА АКЦЕЛЕРИРАНА  ИНТЕНЗИТЕТ 
МОДУЛИРАНА РАДИОТЕРАПИЈА СО СИМУЛТАНО ИНТЕГРИРАН БУСТ 
НАСПРОТИ ТРИДИМЕНЗИОНАЛНА КОНФОРМАЛНА РАДИОТЕРАПИЈА 
КАЈ ПЛАНОЦЕЛУЛАРЕН ОРОФАРИНГЕАЛЕН КАНЦЕР “  поднесена од 
докторандот д-р Ленче Костадинова да ја прифати и проследи во натамошната  

Скопје, 17. 11.2019 

     проф. д-р Ѓулшен Селим (ментор),  

     проф. д-р Снежана Смичкоска (член),  

проф. д-р Валентина Крстевска (член). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИИ ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИИ ПО 
МЕДИЦИНА ОД ДОКТОРАНТИ НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ 

СТУДИИ ПРИ УКИМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ДР-Образец 8 
 

 

РЕЦЕНЗИЈА 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  „ВЛИЈАНИЕТО НА 

ПРЕКУМЕРНАТА АКУМУЛАЦИЈА НА БЕЛОТО АДИПОЗНО ТКИВО НА 
МЕТАБОЛИЧКИОТ ПРОФИЛ КАЈ ДЕЦА И АДОЛЕСЦЕНТИ СО 
АДИПОЗИТЕТ“ ОД  Д-Р МАРКО КОСТОВСКИ, ПРИЈАВЕНА НА 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Наставно-научниот совет  на Медицинскиот факултет во Скопје, на XX 
седница одржана на 10.9.2019 година, формираше Комисија за оцена на 
докторската дисертација со наслов „Влијанието на прекумерната акумулација на 
белото адипозно ткиво на метаболичкиот профил кај деца и адолесценти со 
адипозитет“ од кандидатот д-р Марко Костовски, во состав: проф. д-р Лилјана 
Миленкова (претседател), проф. д-р Зоран Гучев (ментор), проф. д-р Елида 
Митевска (член), проф. д-р Соња Топузовска (член) и проф. д-р Сунчица 
Петровска (член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени 
докторската дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот 
факултет му го поднесува следниов 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Марко Костовски, со наслов 
„Влијанието на прекумерната акумулација на белото адипозно ткиво на 
метаболичкиот профил кај деца и адолесценти со адипозитет“, содржи 208 
страници компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman, со единечен 
проред и големина на букви 12 и 421 библиографска единица, меѓу нив научни 
трудови, книги и интернет-ресурси. 

Трудот е структуриран во седум глави, односно вовед, цели на 
истражувањето, материјал и методи, резултати, дискусија, заклучни согледувања, 
како и користена литература. Деловите се систематизирани во точки и потточки 
со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно едноставно и лесно 
следење на материјата која е обработена во истражувањето, а инкорпорирани се 
вкупно 4 микрофотографии од адипозното ткиво, 8 фигури, 64 табели и 40 
графички прикази.  

Првата глава од докторската дисертација го претставува воведот. Во 
него се изложени научни податоци кои укажуваат на актуелноста на оваа тема. 
Кандидатот ја презентира теоретската рамка преку која се отсликува актуелноста 
на проблематиката на обезноста во научната литература, а која претставува и 



основа за изработката на докторската дисертација. Преку изнесените научни 
податоци, објаснета е значајноста на адипозното ткиво и неговите 
морфофункционални карактеристики, како и алтерациите при состојбата на 
обезност. Кандидатот укажува дека со состојбата на обезност настануваат низа 
морфофункционални промени на ниво на адипозното ткиво, кои можат да 
резултираат со извесна алтерација на метаболичкиот профил на индивидуите со 
обезност.  

Воведот е систематизиран во 7 единици насловени како: 
„Хистофизиологија на адипозното ткиво“, „Калисификација и проценка на 
обензоста“, „Епидемиологија на обезноста“, „Регулација на адипозното ткиво“, 
„Фундаментални етиолошки основи на обезноста“, „Компликации на обезноста“ и 
„Третман на обезноста“. Во поглавјето за хистофизиологијата на адипозното 
ткиво, објаснета е структурата и функцијата на адипозното ткиво, кое, всушност, 
претставува и значаен ендокрин орган кој има бројни метаболички функции. 
Потенцирана е важноста на функционалноста на адипозното ткиво, како и фактот 
дека вишокот на адипозно ткиво и функцијата на адипоцитот лежат во основата 
на адипозитетот и обезноста. Притоа, се наведува дека кај обезноста се 
забележуваат двата процеса на раст на адипозното ткиво (хипертрофија и 
хиперплазија), од кои процесот на хипертрофија има централна улога при 
обезноста. Имено, при процесот на адипоцитна хипертрофија, адипоцитот и 
покрај тоа што примарно ги зголемува капацитетите за депозиција, истовремено 
ја губи и својата функција, односно секреторната активност, што води до 
нарушување на метаболизмот и појава на метаболички компликации кај 
обезноста. Следува јасно дефинирање на обезноста и адипозитетот како состојба 
на прекумерна акумулација на белото адипозно ткиво до степен кој може да го 
наруши здравјето на индивидуата, со цел зголемување на капацитетите за 
депонирање на вишокот на енергија како резултат на нарушениот баланс на 
внесот и потрошувачката на енергија.  Споменати се повеќето класификациони 
системи за обезноста со потенцирање дека, согласно со најновите препораки на 
Ендокринолошкото друштво, класификацијата на обезноста се препорачува да 
биде според критериумите поставени од страна на центрите за контрола и 
превенција на болестите (Center for Disease Control and Prevention).  При 
обработката на проблематиката за проценка на обезноста, набројани се неколкуте 
модалитети кои притоа се користат, со посебен осврт кон најшироко 
употребуваната алатка – индексот на телесна маса (Body Mass Index – BMI). 
Наведени се слабостите и предностите на користењето на индексот на телесна 
маса при проценката на обезноста, но на крајот, сепак, неговата примена за 
класификација на обезноста кандидатот ја објаснува преку реферирање на повеќе 
научни трудови кои ја анализирале оваа проблематика. Во поглавјето за 
епидемиолошките податоци, студиозно се наведени поновите епидемиолошки 
податоци за состојбата на обезноста во светот. Потенцирано е дека обезноста 
претставува значаен проблем, особено за неразвиените земји и земјите во развој, 
но, исто така, и во развиените земји. Цитирани се неколку понови студии, во кои 
се утврдила стагнација на обезноста во одредени земји, најверојатно како резултат 
на ефективноста на преземените превентивни мерки. Сепак, проблемот со 
обезноста останува високо актуелен имајќи го предвид фактот дека стапката на 



обезноста е сè уште многу висока, како и предвидувањето за 2020 година, каде 
што се очекува терендот на порастот на преваленцата на обезноста кај децата од 
предучилишна возраст да се искачи дури до 60 милиони, односно 9,1 %. Потоа 
следува детален  опис на регулацијата на адипозното ткиво и настанокот на 
обезноста. Наведени се негенетските и генетските фактори на обезноста 
(моногенските форми во кои ги вбројува: моногената несиндромска обезност, 
олигогената обезност, моногената синдромска обезност). Обработени се и 
компликациите кои настануваат од обезноста, како што се: адултниот морбидитет 
и морталитет, психо-социјалните, кардиоваскуларните, ендокринолошките, 
малигните заболувања, мускулоскелетните, гастроинтестиналните, пулмоналните, 
репродуктивните, генитоуринарните, дерматолошките, ревматолошките и 
бубрежните компликации. Во последниот поднаслов од воведот, кандидатот 
наведува дека промените во животниот стил и зголемувањето на физичката 
активност се првиот и најважниот чекор во третманот и справувањето со обезноста 
кој, доколку не дава резултати, се надоградува и со тераписки опции (како што се 
фармакотерапискиот пристап и хируршкиот пристап со помоп на баријатриската 
хирургија). На крајот од оваа глава е изнесен мотивот за изработката на 
докторската дисертација, а кој произлегува од погоре детално презентираните 
податоци кои јасно и темелно ја потенцираат важноста на оваа тема, нејзината 
ширина и можности за истражувања. 

Втората глава од докторската дисертација ги содржи целите на 
истражувањето. Главните цели на студијата се јасни и таксативно наброени, а 
потоа проследени со  поконкретни, односно специфични цели на истражувањето. 
Тие се прецизни и концизни и ја доловуваат суштината на планираното 
истражување. 

Третата глава од докторската дисертација ги презентира применетиот 
материјал и методи. Во неа се дефинирани дизајнот на студијата, како и 
постапките и класификационите системи според кои тоа е дизајнирано.  
Дефинирани се испитаниците и методите, испитуваната група, критериумите за 
класификација на обезноста, критериумите за вклучување и исклучување во 
студијата, анамнезата, односно историските податоци за здравствената состојба, 
распитот по системи, фамилијарната историја, физикалниот преглед, 
антрополошките мерења (тежина и висина), лабораториските испитувања 
односно биохемиските анализи, индексите користени во студијата (индекс на 
телесна маса, индексот на инсулинска резистенција). Следува дефинирањето на 
референтните вредности и класификационите системи кои се употребени за 
дефинирање на одредени состојби. Така, дефинирани се категориите на обезноста,  
референтните вредности користени за евалуирање на липидниот профил, 
референтните вредности за евалуирање на нивоата на аланин 
аминотрансферазата, како и за аспартат аминотрансферазата, дијагнозата и 
класификацијата на гликозната интолеранција (предијабетес) и дијабетесот, 
дијагнозата  и класификацијата на метаболичкиот синдром, статусот на 
метаболичкото здравје, вредностите на инсулинемијата на гладно и 
постпрандијалната инсулинемија, тироидниот статус, како и на параметрите на 
гликозниот метаболизам изведени од спроведувањето на оралниот глукоза 
толеранс тест, вклучувајќи ги: времето потребно за достигнување на максимална 



вредност на гликемија, вредноста на едночасовната гликемија и морфологијата на 
кривата на гликемијата. Наведени се и критериумите за дефинирање и 
евидентирање на нигричната акантоза. Согласно со изнесеното, студијата е 
дефинирана како студија на пресек која опфаќа ретроспективна и проспективна 
анализа на 197 случаи на обезни деца и адолесценти од двата пола, на возраст од 4 
до 17 години, и таа е спроведена на Универзитетската клиника за детски болести 
во Скопје, во периодот од септември 2016 до март 2019 година. Како основен 
критериум за вклучување на испитаниците во студијата се наведува дека е 
обезноста која кај децата и адолесцентите на возраст ≥ 2 години е класифицирана 
согласно со препораките на ревидираните шеми за пол и возраст на Центарот за 
контрола и превенција на болестите од 2016 година: прекумерно тешки: BMI ≥ 85. 
перцентил, но < 95. перецнтил; обезни: BMI ≥ 95. перцентил и екстремно обезни: 
BMI ≥ 120% од 95. перцентил или ≥ 35 kg/m2. Кај испитаниците за целите на 
студијата биле спроведени соодветни антрополошки мерења. Тежината и 
висината на испитаниците, како што се наведува во секцијата за антрополошки 
мерења на докторската дисертација, односно била измерена тежината и висината 
на испитаниците во согласност со препораките на Светската здравствена 
организација (World  Health Organisation – WHO). Вредноста на овие два 
параметри потоа е користена при одредувањето на индексот на телесната маса на 
испитаниците. Кандидатот наведува дека во студијата нема да бидат вклучени 
оние пациенти кај кои обезноста настанала од некоја друга причина: дијабетес, 
хепатални оштетувања, Кушингова болест и Кушнгов синдром, познати 
конгенитални хиперлипидемии, долготрајна медикаментозна терапија со 
кортикостероиди и синдром на полицистична болест на јајниците. Во своето 
истражување, кандидатот спроведува одредени лабораториски испитувања од 
венската крв на испитаниците. Наведено е дека за лабораториски испитувања од 
венската крв земањето на крвните примероци било во согласност со препораките 
за педијатриска флеботомија на Светската здравствена организација. Кај 
испитаниците  исто така е спроведен тестот на оптоварување со гликоза односно 
спроведен е оралниот тест за гликозна толеранција (oral glucose tolerance test-
OGTT). Тестот е спроведен согласно препораките на Светската здравствена 
организација, со оптоварување со 1,75 g гликоза на kg, но притоа со максимално 
оптеретување до 75 g. Биохемиските анализи се спроведени во Централната 
биохемиска лабораторија на Универзитетската клиника за детски болести – 
Скопје, Република Северна Македонија. Од биохемиските параметри во крвта на 
испитаниците кандидатот го одредува нивото на: гликемија на гладно (FPG), 
липиди во крвта – односно, вкупен холестерол (TC), триглицериди (TG), инсулин 
(INS), аспартат аминотрансфераза (AST) и аланин аминотрансфераза (ALT). 
Нивоата на инсулин се одредувани во серумски примероци со помош на 
биохемиски анализатор  IMMULITE® 2000 Immunoassay System (Simens 
Healthcare Diagnostics) кој користи метод на ензимски амплифицирана 
хемилуминисценција. Нивото на гликемијата, вкупниот холестерол, 
триглицериди, AST и ALT се одредувани во серумски примероци со помош на 
биохемиски анализатор ARCHITECT c4000 (Abbott Diagnostics) со соодветна 
методологија. Во истражувањето на кандидатот пресметани сe и два индекса: 
индексот на телесна маса и  индексот за инсулинска резистенција (HOMA-IR). 
Индексот на телесна маса е пресметан согласно математичката формула за негово 



пресметување (kg/m2). HOMA-IR индексот е пресметан косистејќи ја формулата 
предложена од Matthews et al.: (Gly0(mmol/L)×Ins0(μIU/mL)/22.5. За гранична 
вредност на HOMA-IR индексот кај децата за констатирање на состојба на 
инсулинска резистенција земена е вредноста >3.16 согласно со препораките на  
Keskin M. et al од научната литература, независно од полот. Кандидатот уредно ги 
наведува изворите според кои ќе се води за референтните вредности на 
лабораториските параметри, како и изворите кои се употребени како 
класификациони системи за дефинирање на различните состојби во студијата. Во 
оваа глава, конципирана е и посебна единица во која се укажува дека 
истражувањето е извршено во согласност со Хелсиншката декларација, што се 
потврдува со доставеното решение за согласност на Етичката комисија за 
истражување на луѓе на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, Република Северна Македонија. Кандидатот поседува 
решение за согласност и од Стручниот колегиум на Универзитетската клиника за 
детски болести во Скопје, како и од Стручниот колегиум на Институтот за 
хистологија и ембриологија при Медицинскиот факултет во Скопје. Во последниот 
дел од третата глава, презентирани се статистичките методи кои биле употребени 
во студијата. Во студијата се користени параметарски и непараметарски тестови за 
утврдување на статистичката значајност на податоците помеѓу различните 
испитувани групи и варијабли во студијата. Се наведува дека статистичката 
обработка е извршена во статистичкиот програм за социјални науки (Statistical 
Package for the Social Sciences – SPSS), поконкретно неговата 20. верзија, што е во 
согласност со статистичките пакети кои се употребуваат во поновата научна 
литература.  

Четвртата глава од докторската дисертација ги содржи резултатите 
кои се добиени од спроведеното истражување. Во секоја одделна секција јасно се 
дефинирани прикажаните групи и анализираните податоци, што го прави 
приказот на резултатите едноставен и лесен за следење. Кандидатот резултатите 
ги презентира преку табели и графикони, кои се правилно, јасно и точно 
означени. Секоја од табелите има соодветен наслов, а потенцирани се и 
статистички значајните резултати. Наведено е и кој статистички метод е 
искористен за добивањето на тие резултати. Со секој изнесен табеларен приказ, 
следува концизно текстуално образложување на резултатите. Секој  графикон има 
соодветен наслов, а во него е потенцирана статистичката значајност на 
резултатите. И за секој графикон има и соодветен текстуален коментар, кој 
придонесува за целокупноста и сеопфатноста во презентирањето на резултатите.  

Петтата глава од докторската дисертација ја претставува дискусијата 
на резултати добиени од спроведеното истражување. Дискусијата е издржана и 
обемна, во согласност со обемот на прикажаните резултати и содржи соодветен 
корпус на цитирани научни податоци од достапната литература. Референците кои 
се цитирани во оваа глава се точно и правилно цитирани. Во дискусијата 
кандидатот прави постојана компарација на добиените резултати од студијата со 
резултатите добиени од други истражувања проследени преку цитираните научни 
податоци. Исто така, се согледува дека кандидатот  умее успешно да ги толкува 
резултатите за истражуваната проблематика.  



Шестата глава од докторската дисертација го претставува заклучокот. 
Во оваа глава, кандидатот јасно ги потенцира и ги прикажува добиените 
заклучоци кои произлегуваат од спроведеното истражување.  

Седмата глава од докторската дисертација ја претставува литературата 
која е користена за изработката на научното истражување и таа брои 421 цитирана 
референца.  

Предмет на истражување 

 Во оваа докторска дисертација предмет, на истражување се: 

 утврдување на метаболичко-биохемиските параметри кај децата и 
адолесцентите со адипозитет и истражување на нивната меѓусебна 
поврзаност; 

 одредување на компликациите кои настануваат од обезноста и 
адипозитетот во популација на деца и адолесценти со обезитет: 
дијабетес мелитус, изолирана дислипидемија, изолирана 
интолеранција на јаглехидрати и метаболички синдром; 

 утврдување на разликите во метаболичко-биохемиските и клиничкo-
антрополошките податоци кај испитаниците со нормални и 
нарушени на биохемиски параметри во однос на постоечките 
референтни вредности; 

 утврдување на поврзаноста (корелација) помеѓу испитуваните 
метаболичко-биохемиски параметри и вредностите за индексот на 
телесната маса (BMI). 

 утврдување на разликите во метаболичко-биохемиските и клиничкo-
антропометриските и податоци кај испитаниците со нормални и 
нарушени метаболичко-биохемиски параметри според полот и 
возраста. 

 
Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

Актуелноста на оваа проблематика може да се согледа и во корпусот на 
научната литература која се публикува на подрачјето на Република Северна 
Македонија. Досега се изработени неколку научни трудови и проекти од неколку 
научни институции во земјата кои ја утврдуваат преваленцата на прекумерната 
тежина, обезноста и тешката обезност, а презентирани се и  е и студии кои го 
отсликуваат метаболичкиот профил на обезните деца и адолесценти проследен 
преку евалуација на поврзаноста на лептинот и адипонектинот со обезноста и 
инсулинската резистенција, како и студија која ги претставува метаболичките 
параметри кај испитаници со синдромските форми на обезност. Преку добиените 
резултати од оваа докторска дисертација се продлабочува научното поле на 
интерес на досегашните испитувања преку пошироко сеопфатно анализирање на 
повеќе лабораториски параметри и индекси и заедно со објавените научни 
трудови во текот на нејзината изработка претставува една од ретките студии кои 
го евалуираат влијанието на прекумерната акумулација на адипозното ткиво како 



еден од клучните фактори кои го определуваат метаболичкото здравје на децата и 
адолесцентите со адипозитет.  

Краток опис на применетите методи  

Учесниците вклучени во студијата се класифицирани во две групи согласно 
со возраста: преадолесценти (на возраст од 4 до 11 години) и адолеасценти. (на 
возраст од 12 до 18 години). Освен дихотомната класификација (обезни и тешко 
обезни), испитаниците биле категоризирани во три категории и согласно 
вредностите на инедксот на телесна маса (BMI). Испитаниците со вредност за BMI 
≥95. перцентил  до 120% од 95. перцентил биле во првата категорија на обезност. 
Испитаниците кај кои инедксот на телесна маса (BMI) изнесувал од 120 до 140% од 
95. перцентил биле во втората категорија на обезност. Испитаниците кај кои 
инедксот на телесна маса (BMI) бил ≥140% од 95. перцентил, или имале инедкс на 
телесна маса (BMI) ≥40 (без разлика која од овие две вредности била пониска) 
биле групирани во третата категорија на обезност. Квантитативниот индекс за 
проверка на инсулинската сензитивност е пресметан согласно препораките на Katz 
et al. (2000), преку примена на следнава формула: QUICKI=1/[LOG(I(0)) + 
log(G(0))]. Референтните вредности користени за евалуирање на липидниот 
профил (вкупен холестерол и триглицериди на гладно) се: 1) триглицериди 
изразени во mg/dL [0-9 години: 75 (прифатливо), 75-99 (гранично високи) и >100 
(високи); 10-19 години 90 (прифатливо), 90-129 (гранично високи) и >130 
(високи)]; 2)  вкупен холестерол изразен во mg/dL [170 (прифатливо), 170-199 
(гранично високи) и >200(високи)]. Референтните вредности користени за 
евалуирање на состојбата на хепарот се во согласност со препораките на 
Schwimmer et al. (2010) за аланин аминотрансферазата и согласно American 
Academy of Pediatrics  за аспартат аминотрансферазата. Дијагнозата и 
класификацијата на дијабетесот кај децата се во согласност со препораките на 
American Diabetes Association – ADA. Таа, за дијагноза на дијабетес, во себе 
вклучува гликемија на гладно (по гладување од најмалку 8 часа) 7.0 mmol/L или 
плазма гликоза по 2 часа од OGTT  од 11.1 mmol/L (спроведен согласно 
препораките на WHO). Состојбата на нарушена гликозна толеранција/предијабет 
е потврдена доколку се утврди гликемија на гладно во вредност од 5.6 mmol/L, до 
6.9 mmol/L (нарушена гликемија на гландо) или плазма гликоза по 2 часа од 
OGTT во вредност од 7.8 mmol/L до 11.0 mmol/L. Дијагнозата на метаболичкиот 
синдром е поставена согласно прилагодените критериумите на WHO за детската 
возраст. Според оваа дефиниција дијагноза на метаболичкиот синдром се 
поставува доколку се присутни три или повеќе од наведените компоненти: 1) 
обезност дефинирана преку BMI > 95. перцентил соодветно според возраста и 
полот; 2) абнормална гликозна хомеостаза дефинирана како: хиперинсулинемија 
на гладно, нарушена гликоза на гладно или нарушена гликозна толеранција 
(гликозна интолеранција); 3) хипертензија дефинирана како систоличен крвен 
притисок > 95. перцентил според полот и возраста; 4) дислипидемија дефинирана 
како хипертриглицеридемија [>105 mg/dL (>1.2 mmol/L) – за деца под 10 годишна 
возраст; >136 mg/dL (>1.5 mmol/L) – за деца над 10 годишна возраст] или 
хипоалфалипопротеинемија (<35 mg/dL (<0.9 mmol/L) или висок вкупен 
холестерол (>95-тиот перцентил).  Евалуацијата на статусот на метаболичкото 
здравје е правена согласно применувани класификациони системи презентирани 



во повеќето високо релевантни научни студии. Употребена е дихотомна 
класификација на метаболичкото здравје при состојбата на обезност: прва група – 
метаболичко здрава обезност и втора група – метаболичко нездрава обезност. 
Како метаболичко нездрава обезност е дефинирана состојбата каде постои 
нарушување во нормалните вредности за барем еден од следниве иследувани 
параметри: нарушена гликемија на гладно (>5.6 mmol/L) или присуство на 
дислипидемија проследена како: 1) нарушени вредности за триглицериди на 
гладно (≥1.25 mmol/L) или 2) нарушени вредности за вкупниот холестерол (>200 
mg/dL, односно ≥5.18 mmol/L). Испитаниците со нормални вредности на погоре 
споменатите метаболички параметри се класифицирани како метаболичко здрави 
испитаници. Вредностите за инсулинемијата на гладно со концентрација која 
надминува 15 mU/ml се класифицирани како хиперинсулинемични нивоа, 
односно абнормални вредности на инсулинемијата на гладно. Вредностите за 
инсулинемијата по спроведување на оралниот глукоза толеранс тест со  
концентрација која надминува 150 mU/ml се класифицирани како 
хиперинсулинемични нивоа, односно абнормални вредности за 
постпрандијалната инсулинемија. Вредностите за тиреостимулирачкиот хормон 
(TSH), во рамките од 0.5 до 4.5 mIU/L, се користени како референтни за 
испитаници на возраст од 6 месеци до 18 години, додека рамките за референтните 
вредности за вкупниот тироксин (Т4)  се движат од 4.5 до 11.0 ug/dL за 
испитаници на возраст од 1 до 5 години, и од 4.5 до 10.0 ug/dL за испитаници на 
возраст од 6 до 18 години. Морфологијата на кривата при спрoведување на глукоза 
толеранс тестот е дефинирана како монофазна или бифазна во зависност од 
добиениот финален образец на кривата на концентрацијата на гликемијата. 
Монофазен облик на кривата е дефиниран онаму каде што е забележано  
достигнување на максимална вредност на гликемијата за период 30-90 минута по 
ОГТТ, следено со пад на нејзините вредности до 120 минути од минимум 0.25 
mmol/L. Бифазен облик на кривата е дефиниран онаму каде што е забележана 
максимална вредност на гликемијата во период 30-90 минути по ОГТТ, следено со 
иницијален пад на вредностите на гликемијата од минимум 0.25 mmol/L, 
понатаму следен со секундарен пораст во вредностите на гликемијата од минимум 
0.25 mmol/L до 120. минута од спроведувањето на ОГТТ. Направена е и 
компаративна анализа на испитаниците групирани според времето потребно за 
постигнување на максимална вредност на гликемијата. Групирани се во две групи 
според времето – 1) со рано и 2) со доцно достигнување на максимална вредност 
на гликемијата при ОГТТ. Во првата група се испитаниците кај кои максимална 
вредност на гликемија е достигната за период помал или еднаков на 30 минути, 
додека во втората група, оние кај кои максималната вредност на гликемија се 
достигнала за период поголем од 30 минути. Вредноста на едночасовната 
гликемија при ОГТТ, исто така, е искористена за споредбена анализа на 
метаболичкиот профил на испитаниците. Така, испитаниците во студијата се 
групирани во две групи, и тоа: прва, кај кои вредноста на едночасовната гликемија 
при ОГТТ е помала од 155 mg/dL односно 8.61 mmol/L и втора, кај кои вредноста 
на едночасовната гликемија при ОГТТ е поголема од 155 mg/dL односно 8.61 
mmol/L. Нигричната акантоза е дијагностицирана од страна на искусен педијатар-
ендокринолог, а кај испитаниците таа е евидентирана во две класи: како присутна 
или отсутна. 



Краток опис на резултатите од истражувањето 

Просечната возраст на вкупно 197-те обезни деца и адолесценти од двата 
пола изнесувала 10.77 ± 2.64 години. Утврдена била висока фреквенцијата на 
абнормални вредности на аланин аминотрансферазата кај испитаниците од 
третата категорија на обезноста (56,1%). Инсулинската резистенција била најмногу 
застапена меѓу испитаниците од третата категорија на обезноста (59,6%), што 
претставува разлика од речиси 15% споредено со испитаниците од првата 
категорија на обезноста. Нарушената триглицеридемија била со највисока 
фреквенција кај испитаниците во третата категорија на обезноста (41,2%). 
Нигрична акантоза била присутна кај 37,3% испитаници со тешка обезност а само 
кај 11,1% испитаници со обезност. Оваа разлика во дистрибуцијата се докажала 
како статистички значајна (p<0.003). Кај момчињата биле статистички значајно 
повисоки вредностите за аланин аминотрансферазата, како и абнормалните 
вредности на аланин аминотрансфераза. Согласно со тоа, утврдено е дека ризикот 
за појава на покачени вредности на аланин аминострансферазата кај момчињата е 
за 2,37 пати поголем во споредба со девојчињата. Кај девојчињата, пак, 
статистички значајно (p=0.02) пофреквентна била инсулинската резистенција 
(присутна кај 62,9%, наспроти кај 43,7% од момчињата) а ризикот за појава на 
инсулинска резистенција е за  2,18 пати повисок. Инсулинска резистенција била 
позастапена кај адолесцентите (со 61,7%, наспроти преадолесцентите со 46,9%), а 
оваа разлика има вредност блиска до статистичката значајност (p=0.08). 
Потврдено било дека постои поврзаност помеѓу индексот на телесна маса и 
индексот на инсулинската резистенција HOMA-IR (p=0.000), како и корелација 
помеѓу инсулинската резистенција (HOMA-IR) и триглицеридите на гладно 
(p=0.000). Всушност, со зголемување на вредностите на триглицеридите на 
гладно, се зголемува и веројатноста за зголемени вредности на HOMA IR. 
Развиениот модел за униваријантна логистичка регресија за HOMA IR, потврдил 
дека преку вредностите на триглицеридите на гладно може да се направи точна 
класификација на нормални и абнормални  вредности во 65,6%  од случаите, а од 
нив преку вредностите на триглицеридите на гладно може да се предвидат 
зголемени вредности за HOMA-IR во 74,7% од случаите. Помеѓу испитаниците со 
инсулинска резистенција вредностите за повеќето испитувани параметри за 
евалуација на метаболичкиот профил биле значајно повисоки во споредба со 
испитаниците кои немале инсулинска резистенција. Кај нив била почеста  и 
застапеноста на метаболичкиот синдром (42,6%), наспроти 9,1% од испитаниците 
класифицирани како инсулин сензитивни, а оваа разлика утврдено е дека е 
статистички сигнификантна. Значајно повисока била фреквенцијата на 
абнормалните нивоа на аланин аминотрансферазата и тоа кај 57,6% во споредба 
со испитаниците кои немале инсулинска резистенција. Било согледано дека кај 
испитаниците кај кои е присутна инсулинската резистенција, ризикот за покачени 
вредности на аланин аминотрансферазата, инсулинемијата на гладно и 
постпрандијалната иснулинемија се за 2,5, 135,57 и 19,67 пати повисоки одошто кај  
испитаниците со инсулинска сензитивност. Ризикот за појава на метаболички 
синдром е за 7,44 пати повисок кај обезните испитаници со инсулинска 
резистенција. Кај инсулин-резистентните испитаници не била забележана 
повисока фреквенција на нарушена триглицеридемија ако се споредат со  



инсулин- сензитивните испитаници. Кај испитаниците со метаболичко нездрава 
обезност, метаболичкиот синдром бил застапен кај 62,5%. Повисок процент 
(66,7%) од испитаниците со метаболичко нездрава обезност биле инсулин 
резистентни, за разлика од 47,1% од испитаниците со метаболичко здрава 
обезност, што претставува разлика која се толкува како статистички значајна 
(p=0.03). Констатирано е дека кај испитаниците со инсулинска резистенција, 
ризикот за метаболичко нездрава форма на обезноста е за 2,06 пати повисок 
одошто кај испитаниците со инсулинска сензитивност.   

ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација со наслов „Влијанието на прекумерната 
акумулација на белото адипозно ткиво на метаболичкиот профил кај деца и 
адолесценти со адипозитет“, од кандидатот д-р Марко Костовски, претставува 
придонес во истражувањето на адипозноста, односно обезноста. Резултатите од  
оваа докторска дисертација даваат увид во ефектите на прекумерната акумулација 
на адипозното ткиво врз метаболичкото здравје кај испитаници со адипозитет во 
детството и адолесценцијата, а, исто така, свој придонес има и кон проширување 
на можностите за подлабоко евалуирање на метаболичкото здравје на децата и 
адолесцентите со адипозитет во клинички контекст.    

Докторската дисертација со наслов „Влијанието на прекумерната 
акумулација на белото адипозно ткиво на метаболичкиот профил кај деца и 
адолесценти со адипозитет“, од кандидатот д-р Марко Костовски, според 
мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за 
подготовка на докторски труд.  

 

ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 

Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил (како прв 
автор, во меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт-
фактор) следниве рецензирани истражувачки трудови: 

1.  Kostovski M, Gucev Z, Tasic V, Polenakovic M. Parameters of Metabolic 
Syndrome in Obese Children and Adolescents. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd 
Med Nauki).2018;39(1):105-114. doi: 10.2478/prilozi-2018-0030. PubMed PMID: 
30110260.  

2. Kostovski M, Simeonovski V, Mironska K, Tasic V, Gucev Z. Metabolic Profiles in 
Obese Children and Adolescents with Insulin Resistance. Open Access Maced J Med 
Sci. 2018;6(3):511-518. doi: 10.3889/oamjms.2018.097. eCollection 2018 Mar 15. 
PubMed PMID: 29610610; PubMed Central PMCID: PMC5874375. 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Главен научен придонес на оваа дисертација е деталното и сеопфатно 
профилирање на метаболичкиот статус на децата и адолесцентите со 
адипозитет, Резултатите од ова истражување укажуваат на поврзаноста на 
индексот на телесната маса и инсулинската резистенција.  



Значајно е што највисоката инсулинска резистенција била поврзана со 
највисоките концентрации на триглицеридите на гладно, со што 
триглицеридите се истакнуваат како сигнификантен предиктор на 
инсулинската резистенција кај испитуваната популација во студијата. Преку 
развиениот модел за униваријантна и мултиваријантна регресија, потврдена е 
предикторна моќ на концентрацијата на триглицеридемијата и појавата на 
инсулинска резистенција кај испитаниците. Истражувањето посочува на 
висока дистрибуција на абнормалните вредности за испитуваните биохемиски 
параметри кај обезните деца. Како резултат на тоа, кандидатот препорачува 
понатамошна подетална класификација на обезните деца и адолесценти 
согласно предложените категории на обезноста. Високата фреквенција на 
абнормалните лабораториски параметри, особено на аланин 
аминотрасферазата и триглицеридите, како и фреквенцијата на 
метаболичкиот синдром треба да ги упатат клиничките доктори кон адекватна 
превенција и третман на обезноста. Дополнително, се утврдило дека аланин 
аминотрансферазата има значајно повисока фреквенција и повисоки 
вредности кај момчињата. По однос на инсулинската резистенција, која кај 
обезните деца и адолесценти е високо превалентна, утврдено е дека таа е 
повисока кај адолесцентите, а со значајно повисок процент кај испитаниците 
од женскиот пол. Обезните индивидуи со инсулинска резистенција имаат 
понеповолен метаболички профил, односно, повисоки вредности за BMI, 
повисоки вредности за гликемија на гладно и два часа по спроведување на 
ОГТТ, како и повисоки вредности и фреквенција на абнормални нивоа на 
триглицериди на гладно во крвта.  

И покрај тоа што доставената докторска дисертација спаѓа во доменот 
на базичната медицина, непобитна  е и нејзината апликативна вредност во 
клиничката медицина, затоа што добиените резултати покрај научен, имаат и  
апликативен придонес при евалуацијата на метаболичкиот статус кај децата и 
адолесцентите со адипозитет. Нејзината научна вредност е и во тоа што тука 
добиените одговори истовремено отвораат и нови прашања на кои би се 
одговорило низ понатамошни истражувања. Кандидатот истакнува дека 
следната студија би опфатила зголемување на бројот на испитаници вклучени 
во студијата, следење на времетраењето на обезноста како процес и неговите 
ефекти врз метаболичкиот статус на испитуваната популација, како и 
дополнување на студијата со контролна група од необезни испитаници. 

Можните понатамошни истражувања подразбираат и продлабочено 
испитување на метаболичкиот профил на испитаниците со вклучување и на 
други лабораториски параметри и методи (циркулирачки ендотелни клетки, 
детална евалуација на микроструктурата на адипозното ткиво при обезноста) 
кои ќе можат да дадат дополнителен придонес во конструирањето на 
целокупната слика за ефектите на прекумерната акумулација на адипозното 
ткиво и неговите ефекти врз метаболичкиот профил при состојбата на 
обезност.  

 



Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот 
совет на Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да 
закаже одбрана на докторската дисертација со наслов „Влијанието на 
прекумерната акумулација на белото адипозно ткиво на 
метаболичкиот профил кај деца и адолесценти со адипозитет“ од 
кандидатот д-р Марко Костовски. 
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                                                               1. Проф. д-р Лилјана Миленкова, претседател, с.р. 
                                      2. Проф. д-р Зоран Гучев, ментор, с.р.  

                                          3. Проф. д-р Елида Митевска, член, с.р.  
                                            4. Проф. д-р Соња Топузовска, член, с.р.  

                                                                5. Проф. д-р Сунчица Петровска, член, с.р.  
 
 

 



         ДР-Образец  
 

РЕЦЕНЗИЈА 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  „Корелација помеѓу 

мерењата на корнеалната дебелина и рефрактивните 
аномалии“ ОД  М-Р Мимоза Исмаили , ПРИЈАВЕНА НА  МЕДИЦИНСКИOT 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Наставно-научниот совет  на Медицинскиот факултет во Скопје, на седницата одржана на 
10.09.2019 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација со наслов: 
Корелација помеѓу мерењата на корнеалната дебелина и рефрактивните аномалии од 
кандидатката д-р Мимоза Исмаили, во состав: проф. д-р Весна Димовска-Јорданова 
(претседател), проф. д-р Наташа Наќева-Јаневска (ментор), проф. д-р  Ники Матвеева (член)  проф. 
д-р Магдалена Антова (член) и проф. д-р  Газменд Качанику (член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската 
дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје му го поднесува 
следниов 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

 
АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатката д-р Мимоза Исмаили, со наслов „Корелација 
помеѓу мерењата на корнеалната дебелина и рефрактивните аномалии“, содржи 146 страници 
компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman, со 1.0 проред и големина на букви 12, 
библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги, национални прописи, 
меѓународни акти и интернет-ресурси. 

Трудот е структуриран во 7 глави, вовед и заклучни согледувања. Деловите се 
систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно 
следење на материјата која е обработена во истражувањето.  

Во воведот кандидатката објаснува што е  мерење на централната дебелина на рожницата 
(ЦЦТ), што се рефрактивни аномалии и која е врската помеѓу мерењето на централната дебелина на 
рожницата и рефрактивните аномалии. Слабоста на видот како резултат на рефрактивни аномалии 
се еден од најчестите проблеми што можат до доведат до непосредни и долгорочни последици кај 
децата и возрасните, како што се изгубените можности за образование и за вработување, изгубена 
економска корист за поединци, семејства и општества и нарушен квалитет на животот. Иако 
слабеењето (нарушувањето) на видот се јавува во секоја фаза од животот, важноста лежи во 
дијагностицирањето што е можно порано со оглед на последиците од неможноста за третирање на 
амблиопија или страбизам. Повеќето земји во развој не сметаат дека е важно да се прави визуелното 
испитување на очите, но кога станува збор за деца и студенти, ова доведува до недостаток на 
свесност за очните заболувања лично, на ниво на семејство, на ниво на заедница и на јавно ниво. 

Во делот  на рефрактивни аномалии, акцентот е ставен на мерење на централната 
дебелинa нa рожницата, што претставува важен параметар во рефрактивната хирургија, глаукомот 
и корнеалнте болести. Нагласено е влијанието на ЦЦТ  врз конечната одлука во оперативната 
корекција на рефрактивните абнормалности, што го дефинира најсоодветниот метод на работа и ги 



минимизира постоперативните компликации). Најважните детерминанти на рефрактивните 
абнормалности се аксијалната должина и искривеноста на (корнеа) рожницата. Аксијалната 
должина и закривеноста на рожницата се многу поврзани, а минималните промени во овие 
параметри доведуваат до големи промени во рефрактивната грешка. Aксијалната должина (подолго 
или пократко), промените во обликот на рожницата или стареењето на леќата може да 
предизвикаат рефрактивни грешки. 

Клучните прашања поврзани со исправување на рефрактивните нарушувања, зачестеноста 
на рефрактивните дефекти, потребата од подготвителни мерки насочени кон подобра дијагностика 
и соодветен избор за корекција,  ги вклучуваат достигнувањата на модерната офталмологија. 
Вообичаен третман за рефрактивните грешки е да се носат очила или контактни леќи (корективни 
леќи). Сепак, одредени хируршки процедури и ласерски третмани кои го менуват обликот на 
рожницата, исто така, можат да ги поправат рефрактивните грешки. Посебно е нагласено значењето 
на мерењата на ЦЦТ и неговото влијание врз интраокуларниот притисок и класификацијата на 
глаукомот Во  понатамошниот текст изнесени  се   епидемиолшки податоци и патофизиолошки 
механизми, одговорни на развојот на аномалии  во рефракцијата. Концептот на хируршките 
третмани на окото за да се поправат рефрактивните грешки се разгледува стотици години, но само 
во изминатите 60 год., интересот  значително се зголеми поради развојот на модерните техники во 
рефрактивната хирургија.  

Централната дебелина на рожницата (ЦЦТ) е важен параметар во офталмологијата и 
оптиметријата. Тој има клучна улога во одредувањето на дебелината на рожницата и преостанатата 
строма, како и оптичката зона во постапките на кераторефрактометрија. Оваа материја е од особено 
значење и заради широката популарност на кераторефракивните процедури кои бележат нагорен 
тренд. 

                 Tемата за изработка на докторска   дисертација e  завршена според  критериумите  за   
изработка на еден научен труд. Идејата е актуелна, јасно дефинирана, и резултатите се во 
согласност со поставените цели. Користената литература е современа, точно е цитирана во текстот, а 
истовремено помогна да се воведат современи концепти во врска со различните аспекти за улогата 
на мерењето на ЦЦТ  кај рефрактивните абнормалности. Напишана е на јасен јазик, богата со слики 
и табели што им олеснуваат на читателите да го разберат и следат хронолошкиот опис на сè што е 
познато денес за важноста на корелацијата со ЦЦТ кај рефрактивните абнормалности, како и кај 
глаукомот. Со внимателно анализирање на дидактичката и научната содржина, може да се каже 
дека содржи широко знаење за рано дијагностицирање и третман на овие абнормалности и ИОП , 
кои се приоритет и предизвик особено за младите офталмолози. 

 

  Хипотези на студијата се следните 

               Прва хипотеза: Вредноста на централната дебелина на корнеата кај  хиперопија е поголема 
во однос на во нормалните случаи. 

Втора хипотеза: Вредноста на централната дебелина на рожницата во случаи на миопија е 
помала во однос на нормалните случаи. 

Трета хипотеза: Вредноста на централната дебелина на корнеата кај случаи на 
астигматизам зависи од типот на рефрактивни аномалии. 



 

Првата глава од докторската дисертација е насловена „Ембриологија, анатомоија и 
хистологија на корнеата“. Важни функции на рожницата во окото вклучуваат заштита на 
структурите во окото, придонесува за рефрактивната моќ на окото и фокусирање на светлосните 
зраци на мрежницата со минимална распрснувачка и оптичка деградација. Опишани се значителни 
достигнувања што се случиле во разбирањето на организацијата на колагенот во стромата на 
рожницата и неговото клиничко значење. Во овој преглед, претставени се структурата и функцијата 
на различни компоненти на рожницата и окуларната површина. И на крај, опишана е рожницата 
како мултифункционално ткиво. Обезбедува голем дел од рефрактивната моќ на окото, што значи 
дека одржува извонредна транспарентност, но исто така мора да послужи како бариера за да ги 
задржи патогените микроорганизми да достигнат до внатрешноста на окото, слично на функцијата 
на дермисот и епидермисот во заштитата на основните заштитени ткива.  

Рефрактивната аномалија е најчеста патологија во полето на офталмологијата, и е 
дијагностички предизвик за многу офталмолози за врема на рутинската работа, каде што 
применуваат различни методи за дијагноза.  CCT има сигнификантно влијание и при покачен 
интраокуларен притисок, употербувајќи го  Goldman-овиот метод на тонометрија. Мерењето на 
интраокуларниот протисок е важно и при откривање и следење на пациенти со галуком. Исто така, 
CCT мерењата се широко истражувани во повеќе студии во литературата, повеќе од еден век. Ако 
корнеата е потенка во просек, може да резултира со потценување на вистинскиот интраокуларен 
протисок, додека ако корнеата е задебелена  во просек, може да резултира со преценување на 
интраокуларниот протисок. Има растечки податоци во литературата кои ја опишуваат поврзаноста 
на тономертијата на интраокуларниот притисок и CCT  кај нормални и абнормални очи, видени кај 
различни типови на глауком и пострефрактивна хирургија, заклучувајќи дека CCT игра важна улога 
во одредувањето на интраокуларниот протисок. 

Втората глава ги анализира  целите. Идејата за изработка на оваа дисертација произлезе 
од високата преваленца на рефрактивните аномалии, особено на миопијата, релативно младата 
возраст на пациентите, последиците од нетретирање на рефрактивните аномалии и многу други 
факти. Детерминирањето на дебелината на рожницата се стекнало со релевантност во последниве 
години, делумно поради зголемениот интерес за континуирана употреба на контактни леќи, 
рефрактивна хирургија и рана идентификација на оние кои што се изложени на поголем ризик за 
развој на примарен глауком со отворен агол. Мерењето на параметрите на корнеата е важно за 
дијагностицирање и справување со окуларни заболувања, како што се кератоконус и глауком, како и 
за поставување на контактни леќи или процедури на рефрактивна хирургија како што е ласер со 
помош на ласер ин ситу кератомилеусис (LASIK) и фоторефрактивна кератектомија (PRK). При 
планирање на одредена хируршка процедура за решавање на рефракција и вредноста на ЦЦТ  е 
корисна за одлучување дали пациентот треба да се земе предвид пред операцијата и која техника би 
била најсоодветна. 

 

Цел на студијата е да се процени и да се спореди мерењето на централната дебелина на 
корнеата кај пациенти со рефрактивни аномалии и пациенти со емотропија. 

1.Корелација на  ЦЦТ при  миопијa и емeтропија 

2.Корелација на  ЦЦТ при  хиперметропија и емeтропија 



3.Корелација на  ЦЦТ кај астигматизам и астигматични еквиваленти. 

4.Корелација помеѓу ЦЦТ и корнеалната кривина кај рефрактивните аномалии. 

5. Корелација помеѓу ЦЦТ и вредностите на интраокуларниот притисок 

                  Во заклучните согледувања,  пронајдени се средните вредности на мерењата на 
ЦЦТ во сите три форми на рефракциони абнормалности (хиперметропија, миопија, 
астигматика), односот меѓу нив, влијанието на врската помеѓу мерењата на ЦЦТ  и ИОП, 
како проценка на улогата на односот помеѓу закривеноста на рожницата и ЦЦТ, каде што 
и двата се важни параметри, како и прогностички фактори за развојот на глауком и 
корнеална болест.                
 
               Предмет на истражување  
 
               Во студијата, кандидатката вклучила вкупно 330 пациенти на возраст од 18 до 40 години со 
рефрактивни абнормалности поделени во две групи: тест-група (150 пациенти), кои ги содржат сите 
три групи на рефрактивни абнормалности, група на хиперметроп-65 пациенти, миопна група-65 
пациенти, како и астигматската група-50 пациенти, како и контролната група (150 пациенти). 
Кандидатката, исто така ги исполни и критериумите за придржување кон сите процедури - 
одобрување од Комисијата за етика и писмена согласност за сите учесници да учествуваат во 
студијата. Испитаниците со нормална видна острина беа избрани по детално испитување и 
утврдување на  видната острина. 

 

                    Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

Студијата беше изработена како студија за набљудување спроведена на Очната клиника  
(во кабинетот  на  рожницатa-рефракција)  при Универзитетскиот клинички центар во Приштина 
од февруари 2016 до јануари 2018 година и опфаќа рефрактивни амбулантски абнормалности како 
причина за оштетување на видот. Кандидатката, исто така, јасно ги избра критериумите за 
вклучување и исклучување како што се: пациенти со глауком и претходни процедури за корекција 
на рефракција на рожницата, пациенти со амблиопија и лезии на рожницата. Испитаници со 
рефрактивни аномалии кои претходно не биле дијагностицирани; испитаници со рефрактивни 
аномалии на возраст меѓу 18 и 40 години без оглед на полот; испитаници кои имаат потреба од 
корекција на рефракциони аномалии, нормална топографија на рожницата, IOP <21 mmHg, 
нормален наод на главата на оптичкиот нерв (папила), испитаници кои немале окуларна болест, 
испитаници кои немале интервенции за операција на очите, испитаници кои претходно немале 
корекција со очила. Студијата се фокусираше на здравите испитаници, со рефрактивни грешки во 
горенаведената возрасна група затоа што периодот помеѓу овие возрасти претставува рефрактивна 
стабилност. 

 

                  Краток опис на применетите методи 

Употребата на дијагностички методи е суштински аспект на клиничката практика бидејќи 
тие им помагаат на лекарите во нивните клинички наоди и донесување на одлуки, чие влијание го 
потенцира кандидатката. Значи, една посебна проценка на дијагностичка прецизност на мерењата 
на дебелината на корнеа (рожницата) е дадена со ултразвучен уред наречен пахиметар. Кај cите 



испитаници се спроведени следниве испитувања: мерење на дебелината на корнеата со ултразвучен 
пахиметер (USG) и мерење на интраокуларниот притисок, со претходно направени  циклоплегиjа  
(Cyclogyl 1%), мерење на оптичката оска, рефрактометриjа (мерење на диоптер со рефрактометар), 
кератометрија (мерењe на предната површина на рожницата), испитување на очното дно co 
офталмоскоп и Волк-ова лупа. 

Ултразвучните пахиметри се традиционални уреди кои обезбедуваат поголем број мерења 
на дебелината на рожницата во микрометри. Може да се користи за проценка на хидратацијата на 
рожницата и ендотелијалните клетки на функцијата на рожницата во неговата двојна улога како 
една бариера за очната водичка и како метаболичка пумпа и на широк спектар на нарушувања како 
што се ектопична дистрофија, компликации поврзани со контактни леќи и суво око. 

   Рефракционите аномалии бараат откривање и третман во форма на очила, контактни 
леќи или од неодамна, рефрактивна хирургија. Со брзиот развој на рефрактивната хирургија, 
централната дебелина на рожницата (корнеа) стана важен параметар за избор на модалитет на 
хирургија и проценка на прогнозата. Во меѓувреме, CCT при дијагностицирање на полето на 
глауком, исто така, има важна улога. Потенка CCT резултира во потценување на вистинскиот 
интраокуларен притисок (IOP), а подебела CCT резултат во преценување на IOP. 

Со оглед на тоа, пахиметријата на рожницата е од суштинско значење пред постапката на 
рефрактивна хирургија за да се обезбеди доволно дебелина на рожницата за да се спречи 
абнормално закривување на рожницата, несакан ефект познат како ектазија. 

 

Краток опис на резултатите од истражувањето 

На крај, прикажани се  резултатите од истражувањето, средните вредности на мерењата на 
ЦЦТ  во сите три форми на рефрактивни абнормалности. Исто така, беше утврдено дека средната 
вредност на ЦЦТ во хиперметропната група е поголема во однос на контролната група, додека кај 
миопијата, средната вредност на ЦЦТ беше пониска. Констатирана е статистички значајна врска 
помеѓу острината на видот и ЦЦТ, како дополнително важна во дијагностичките методи. 
Дебелината на рожницата е важен показател за здравјето на рожницата, а нејзината варијација 
може да биде индикатор за многу патолошки промени. Mерењето на CCT е важно и кај други 
клинички состојби и болести, како што се: дијагноза и третман на глауком, дијагноза на ектопични 
состојби на рожницата, физиологија на рожницата и примена на контактни леќи. 

 Мерењата на интраокуларниот притисок (ИОП) преку тонометрија се под влијание на 
ЦЦТ. Исто така, кандидатката ги презентира резултатите од студиите на односот помеѓу 
рефрактивните абнормалности и мерењата на (ИОП) со мерењата на ЦЦТ. Во оваа студија се 
здобивме со статистички значајна разлика помеѓу вредностите на видната острина кај сите групи со 
рефрактивни аномалии (хиперметропни, миопични и астигматизам) и контролнта група. Исто такa 
pезултатите од нашата студија покажаа дека со зголемување на вредностите на ЦЦТ во 
хиперметропната група се забележува зголемување на вредностите на ИОП, слично на еметропната 
група. Во однос на просечната вредност на ЦИОП кај двете очи кај групата на миопија е поголема во 
споредба со другите групи, со статистички значајна разлика. 

Должината на оската (подолга или пократка), промените во обликот на рожницата или 
стареењето на леќата може да предизвикаат рефрактивни грешки. Кандидатот потврди некои наоди 
за време на студијата, како во случај на проценка на аксијалната должина. Во студијата беше 
потврдено дека миопните очи имаат тенденција да имаат поголема аксијална должина (АЛ), а 



хиперметропите имаат тенденција да имаат пократка аксијална должина во споредба со 
астигматската група и контролната група.Како и да е, статистичка значајна разлика е откриена 
помеѓу машките и женски испитаници во хиперметропичната група, каде што вредноста на ЦЦТ е 
поголема кај жените, а кај миопичната група ЦЦТ е поголема кај мажите. Што се однесува до 
корелацијата помеѓу вредностите на ЦЦТ и возраста, во група испитаници со рефрактивни 
аномалии не најдовме  статистичко значајна разлика помеѓу просечните вредности на параметарот 
на возраста на ЦЦТ во групата на рефрактивни аномалии. 

             Сите добиени варијабли беа подложени на статистичка обработка и анализа. Преработката 
на податоците е направена со помош на статистичкиот пакет СПСС 22.0 бн. Добиените податоци се 
презентирани преку табелите и графиконите. Од статистичките параметри се пресметани: индексот 
на структурата, аритметичката средина, стандардната девијација, како и минималната и 
максималната вредност. Тестирањето на квалитативните податоци е направено со помош на X 2- 
тест и со тестот на Фишер, на квантитативните податоци кои имаа нормална распределба со Т- 
тестот. 

 

ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација со наслов „Корелација помеѓу мерењата на корнеалната дебелина 
и рефрактивните аномалии“, од кандидатката д-р Мимоза Исмаили,  претставува темелно 
истражување во областа на офталмологијата, на голем број испитаници, со современи методи што 
има практичен и  научен придонес.   

Докторската дисертација со наслов ,,Корелација помеѓу мерењата на корнеалната 
дебелина и рефрактивните аномалии “, од кандидатката д-р Мимоза Исмаили, според мислењето на 
Комисијата за оцена, ги исполнува основните  услови и стандарди за подготовка на докторски труд.  

 

ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 

Кандидатката пред одбраната на докторскиот труд, ги објавила (како прв автор, во 
меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт-фактор) следниве рецензирани 
истражувачки трудови: 

[1]. Автор-и: „ Determination of Central Corneal Thickness in Patients with Refractive Anomalies and 
Emmetropy“, објавен: OJOph>Vol.9 No.2, May 2019 импакт-фактор  0.48. 

[2]. Автор-и: „ The correlation between central corneal thickness and age in patients with refractive 
anomalies and emmetrop “, објавен: MEDICUS Medical Journal . Vol · 24 (2) · 2019.  

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Главни научни придонеси на кандидатката се: оваа студија претставува најдобро резиме и 
решавање на тековниот проблем што е во зголемување и присутен секој ден во работата на 
офталмолозите. Студиското истражување, исто така, ќе придонесе со оглед на улогата на ЦЦТ  во 
толкувањето на вредностите на ИОП, препорачува да се вршат систематски мерења на ЦЦТ  во 
рутинската клиничка практика, што би помогнало во дијагностицирање на окуларната 
хипертензија. Наша надеж е дека оваа студија ќе го надополни и прошири нашето знаење за 



влијанието на ефективноста на дијагностичките методи, што ќе послужи како основа за 
дизајнирање и спроведување на дијагностички и профилактички здравствени програми кај нас во 
иднина, иако  може да се користи како референца за нашето население.       

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот  совет на 
Медицинскиот факултет во Скопје, да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на 
докторската дисертација со наслов „Корелација помеѓу мерењата на корнеалната дебелина и 
рефрактивните аномалии“ од  кандидатката м-р Мимоза Исмаили. 

                                                                  КОМИСИЈА 

1. Проф. д-р  Весна Димовска-Јорданова, претседател   с.р. 
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                                                                 3.      Проф. д-р  Ники Матвеева, член   с.р. 
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РЕЦЕНЗИЈА 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА   

„АСОЦИЈАЦИЈА НА ПОЛИМОРФИЗМИТЕ ВО ГЕНИТЕ ACE И APOE СО 
ДИЈАБЕТИЧНАТА НЕФРОПАТИЈА“ ОД  Д-Р ТАНЕР ХАСАН, ПРИЈАВЕНА 

НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXI редовна 
седница одржана на 22.10.2019 година, со Одлука бр. 0905-4658/3 од 22.10.2019 година, 
формираше Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатот д-р Танер Хасан, со 
наслов „Асоцијација на полиморфизмите во гените ACE и APOE со дијабетичната нефропатија“, 
во состав: проф. д-р Мирјана Кочова (претседател), проф. д-р Сашо Панов (ментор), проф. д-р 
Соња Топузовска (член), проф. д-р Оливера Стојчева-Танева (член) и проф. д-р Гордана 
Пемовска (член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската 
дисертација и на Наставно-научниот совет  на Медицинскиот факултет му го поднесува 
следниов 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Танер Хасан, со наслов „Асоцијација на 
полиморфизмите во гените ACE и APOE со дијабетичната нефропатија“, содржи 96 страници 
компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman, со 1,5 проред и големина на букви 12, 
со вклучени 183 литературни единици, 2 слики, 29 табели и 19 графикони. 

Трудот е структуриран во 8 глави: вовед, мотив на истражувањето, цел на 
истражувањето, материјали и методи, резултати, дискусија и заклучоци. Списокот на користена 
литература се наоѓа на крајот од дисертацијата. На почетокот на текстот е приложен апстракт на 
македонски, како и на англиски јазик. Составните делови на текстот се издвоени во точки и 
потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на материјата која е 
обработена во истражувањето.  

Во првата глава - воведот на трудот, изложени се литературниот преглед и теоретските 
аспекти на докторската студија. Кандидатот наведува дека дефинирање на дијабетот само како 
хронично и перманентно нарушување на метаболизмот на јаглехидратите не ги опфаќа 
соврмените сознанија за оваа болест. Во поново време, во научните кругови е прифатена 
дефиницијата за дијабетесот како комплексно метабичко заболување кое се одликува со 
нарушување на метаболизмот на јаглехидратите, мастите и протеините, како резултат на 
нарушувањето во инсулинската секреција, инсулинското дејствување или и двата фактора.  

Гледано од аспектот на клиничките ефекти на болеста, дијабетесот претставува 
системска болест која прогресивно создава хронични оштетувања и дисфункции на разни 
органи. Лицата со дијабетес имаат 2-4 пати поголема смртност во однос на лицата без дијабетес. 
Дијабетесот преставува седма причина за смрт кај општата популација. Макроваскуларните 
компликации се одговорни за околу 50-80% од вкупната смртност кај лицата со дијабетес. 
Смртноста од коронарна болест е за 2 до 6 пати повисока во однос на здравата популација на 
иста возраст, смртноста од цереброваскуларни инзулти е за 2 до 3 пати повисока, додека 
периферната артериска болест е за 5 до 10 пати повисока кај дијабетесот.  Микроваскуларните 
компликации се, исто така, многу значајни кај дијабетесот, како кај типот 1, така и кај типот 2. 

Д-р Танер истакнува дека дијабетичната нефропатија (ДН) се смета за најсериозна 
микроваскуларна компликација на дијабетесот тип 2 (ДТ2) и е водечка причина за хроничната 
бурежна инсуфициенција. Нефропатијата, како специфична микроваскуларна компликација на 



дијабетесот, претставува водечка причина за терминален стадиум на бубрежна инсуфициенција. 
Втора по ред е хипертензијата, додека пак, на трето место се наоѓаат гломерулопатиите. Од 
многубројните клинички студии знаеме дека, застапеноста на оваа компликација е 20 до 40%. 
Околу 20% од пациентите со ДТ2 имаат нефропатија уште при дијагнозата на болеста, додека до 
40% од пациентите добиваат нефропатија во период од 10 години. Нефропатијата клинички се 
карактеризира како тријада составена од хипертензија, протеиунирија и, на крајот,  со бубрежно 
нарушување. Кај лицата со дијабетес, најважна е појавата на микроалбуминурија или 
макроалбуминурија. Оваа појава станува уште позначајна во присуство на ретинопатијата.  

Патогенезата на дијабетичната нефропатија сè уште не е целосно разјаснета. Научните 
податоци добиени од различни студии укажуваат дека патогенезата е мултифакторијална. 
Сепак, со оглед на тоа што некои од пациентите со слични клинички и лабораториски статус во 
текот на дијабетесот развиваат дијабетична нефропатија, додека кај некои пациенти оваа 
компликација никогаш не се јавува, се смета дека генетската предиспозиција претставува важен 
ризик-фактор.  

Гледано од генетски аспект, ДТ2 претставува болест со изразена фамилијарна основа. 
Лицата кои имаат позитивна анамнеза за ДТ2 кај роднини од прво колено имаат поголем ризик 
за појава на ДТ2. Покрај познатите гени кои се поврзани со патогенезата на болеста, сè уште 
немаме јасни сознанија за да утврдиме кои генетски групи се директно поврзани со ДТ2. По 
2007 година, со примена на геномските асоцијативните студии, односно со испитувањето на 
поврзаноста со огромен број единечни нуклеотидни полиморфизми, откриени се над 100 генски 
локуси за кои се смета дека играат улога во развојот на болеста.  

Генетската поврзаност на определени генски полиморфизми со развојот на нефропатија 
кај пациентите со дијабетес тип 2 е екстензивно проучувана во последниве дваесетина години. 
Меѓу поновите истражувани гени можат да се набројат: PPARG, KCNJ11, transcriptional factor 7 
like 2 -TCF7L2, Growth factor receptor bound protein 10 –GRB10 и др. Кандидатот истакнува дека 
се одлучил да ги проучува ефектите на полиморфизмите во гените за ангиотензин-
конвертирачкиот ензим (ACE) и за аполипопротеинот Е (APOE). 

Постојат три генотипови на полиморфизмот rs1799752 во генот ACE: инсерција/делеција 
(I/D), делеција/делеција (D/D) и инсерција/инсерција (I/I).  Познато е дека енимската 
активност на ACE е тесно поврзана со генотипот на овој полиморфизам. Оттаму, индивидуите со 
генотипот D/D имаат највисока, додека тие со генотипот I/I имаат најниска ензимска активност 
на ACE, што се должи на присуството на алелот D кој е одговорен за високата активност на ACE. 
Досегашните студии укажуваат дека генотипот I/D има повисока асоцијација со дијабетичната 
нефропатија, за разлика од другите генотипови.  

Поврзаноста со дијабетичната нефропатија постепено се намалува кај генотипот D/D, а е 
најмала кај пациентите со генотипот I/I. Во еден дел од студиите, генотипот D/D станува 
подоминантен во споредба со другите генотипови, додека во некои студии ниту еден од 
генотиповите не биле сигнификантно поврзани со дијабетичната нефропатија. Етничката 
припадност е многу важен фактор кој ја регулира активноста на ACE. Опишано е и дека во 
азиската популација, алелот D е поврзан со дијабетична нефропатија, додека кај белата раса 
оваа поврзаност не e евидентирана.  

Што се однесува до полиморфизмот I/D, тој е повеќе застапен кај Европејците во 
споредба со азиското население. Во денешно време, сè уште нема јасен став дека 
полиморфизмот I/D претставува предиспонирачки фактор за дијабетичната нефропатија кај 
сите етнички групи.  Во однос на полиморфизмите rs429358 и rs7412 во генот APOE, постојат  
три најчести алели во популацијата: ε2, ε3 и ε4. Тоа значи дека се возможни шест генотипови на 
овој полиморфизам: ε2ε2, ε3ε3, ε4ε4, ε2ε3,  ε2ε4 и ε3ε4. Иако бројот на студии во кои е проучуван 
полиморфизмот на генот APOE не е толку голем колку што е со генот ACE , сепак е предмет на 
интензивни истражувања поради тоа што може да биде прогностички и ризик-фактор и за други 
компликации на дијабетесот, вклучувајќи ги кардио- и цереброваскуларните исхемични 
инфаркти, ретинопатијата и други. Постојат сознанија дека и полиморфизмите на генот APOE се 
кандидатни генски маркери за развој на ДН.  

Во повеќето достапни референци, фреквенциите на алелот ε2 и генотипoт ε2/ε3 се 
значително повисоки кај пациентите со ДН, отколку на алелот ε3 и генотипот ε3/ε3 кои 



делувале ренопротективно. Според резултатите од Јапонската студија на Araki со сор., алелот ε2 
е означен како прогностички ризик-фактор за развој на ДН кај пациентите со ДТ2. 

Во посебна глава, наведен е и мотивот за изработката на докторската дисертација. 
Кандидатот смета дека, со оглед на фактот што во клиничката ендокринологија често се 
забележува дека некои од пациентите со слични демографски, клинички и лабораториски 
карактеристики во однос на дијабетесот тип 2, развиваат дијабетична нефропатија, а други 
остануваат без оваа компликација, произлегува желбата да се помогне во расветлувањето на 
механизмите кои се наоѓаат во основата на ваквите разлики, со цел истите да можат да бидат 
корисен клинички биомаркер за рано утврдување на ризикот од дијабетична нефропатија, како 
и предиктор на клиничкиот тек на болеста.  

Целите на трудот се третата глава на дисертацијата. Д-р Хасан наведува дека 
основната цeл на предложената докторска студија e да се испитува поврзаноста меѓу 
полиморфизмот I/D во ACE генот и генотипот, односно алелите ε2, ε3 и ε4 на генот APOE, како и 
нивната комбинација, од една страна, со развојот на дијабетична нефропатија кај пациенти со 
дијабетес тип 2, од друга страна. 

Оригиналноста на студијата е во фактот што оваа комбинација на гени досега не е 
испитувана во популација на дијабетични пациенти во Република Северна Македонија, односно 
во популација со сите свои етнички и други демографски специфики. 

Целта на студијата вклучува и рано определување на ризикот за дијабетична 
нефропатија кој ќе дава можност за превземање на превентивни и тераписки мерки и средства 
за спречување или одложување на оваа компликација.  

Специфичните цели на истражувањето се: 
1. да се определи генотипската и алелната фреквенција на полиморфизмот rs1799752 

(инсерција/делеција) во генот ACE кај групата пациенти со дијабетес тип 2 (кај 
подгрупите со и без нефропатија), како и кај контролната група здрави испитаници; 

2. да се определи генотипската и алелната фреквенција на полиморфните позиции 
rs429358 и rs7412 во генот APOE кај групата пациенти со дијабетес тип 2 (кај подгрупите 
со и без нефропатија), како и кај контролната група здрави испитаници; 

3. да се определи генетската поврзаност на постоењето на секој од полиморфизмите во 
двата гена, како и нивната комбинација, со појавата на дијабетична нефропатија 
користејќи повеќе генетски модели и 

4. да се процени клиничката употребливост на добиените резултати при проценката на 
ризикот од појава на дијабетична нефропатија кај пациентите со дијабетес тип 2. 
 

Во четвртата глава, Материјал и методи, опишани се дизајнот на студијата, 
постапката за колекционирање на податоците и примероците, користените молекуларни 
анализи и статистичката обработка на податоците. Д-р Хасан наведува дека оваа проспективна, 
опсервациска, студија на случаи и контроли беше спроведена на Одделението за 
ендокринологија, дијабетес и метаболични нарушувања при ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември“ и во 
Лабораторијата за молекуларна биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје.  

Пациентите  се селектирани да имаат слично траење на дијабетесот. Селекцијата беше 
направена според  примена на критериуми за вклучување и исклучување од студијата. 

Основните критериуми за вклучување на пациенти со дијабетес тип 2 беа следниве: 
HbA1c ≥6,5 mmol/L, како и пациентите да се под терапија со орални антидијабетици или со 
инсулин.За дијабетична нефропатија, основните критериуми беа следниве: микроалбуминурија  
30 - 300 mg/24 ч.  (почетна фаза), односно макроалбуминурија  > 300 mg/24 ч.  (напредна фаза). 

Основните критериуми за исклучување на пациенти од студијата беа следните: 
пациенти со дијагностициран диабетес тип 1, хематурија, пиоурија или позитивна уринокултура; 
нефролитијаза (потврдена на ЕХО-преглед), пациенти на хемодијализа, хронична бубрежна 
инсуфициенција од друго потекло, како и пациенти со малигни заболувања. 

Како контролни испитаници, заради определување на фреквенциите на генотиповите и 
алелите на испитуваните генски полиморфизми беа собрани примероци од здрави 
крводарители и доброволци кои немаат анамнестички, клинички и лабораториски знаци за 



дијабетес, ниту за бубрежни заболувања, ниту имаат семејна историја за тие клинички ентитети 
кај роднини од првото колено.  

Рутинските демографски, клинички и лабораториски податоци (пол, возраст, место на 
живеење, образовно ниво, траење на дијабетесот тип 2, траење на дијабетичната нефропатија, 
BMI при дијагнозата на дијабетес тип 2, историја на пушење, семејна историја за дијабетес тип 2, 
систолен и дијастолен артериски притисок, просечна седмична вредност на гликемијата, HbA1c, 
триглицериди, уреа, креатинин, протеинурија и слично). Обезбедени беа примероци на помалку 
од 3 mL венска крв со антикоагулант (динатриумова сол на етилендиамин тетраацетат - 
EDTA.Na2) беа колектирани од пациенти кои се лекуваат на Одделението за ендокринологија, 
дијабетес и метаболични нарушувања при ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември“ во Скопје, со обезбедена 
потпишана согласност од секој пациент, како и со одобрение од Етичката комисија при 
Медицинскиот факулет во Скопје.  

Изолацијата на геномска DNA беше извршена со методот на исолување со натриум 
хлорид, екстракција со хлороформ и последователна преципитација со етанол (40). Накусо, 
примерокот на венска крв со антикоагулант беше третиран со хипотоничен раствор за лиза на 
еритроцитите, по што талогот на леукоцити се користеше за натамошната постапка. За таа цел 
беше вршена дигестија со раствор кој содржи протеиназа K. Изолацијата на геномската DNA 
беше извршена преку екстракција со фенол/хлороформ и последователна преципитацијата со 
етанол. Изолираната DNA е рехидрирана со TE-пуфер. Квантитетот и квалитетот на изолираната 
DNA беше евалуиран со флуорометриски и со агарозна гел-електрофореза, соодветно. Вишокот 
неискористена DNA од секој пациент се чува во банката на примероци на -18 до -20oC. 

Молекуларните анализи на определување на полиморфизмите во гените ACE и APOE 
беа извршени со генотипизација користејќи TaqMan флуоресцентни сонди со нуклеотидна 
секвенца која е специфична за амплифициран регион од соодветниот ген, обележани на 5'-
крајот со флуоресцентниот обележувач FAM или VIC, додека на 3'-крајот со избледувачот NFQ 
ковалентно поврзан со молекул кој се врзува со малиот жлеб од двојниот DNA-хеликс (MGB - 
minor groove binder).  

Статистичката анализа на податоците во оваа студија беше изведена споредувајќи ги 
фреквенциите на генотиповите и алелите на двата полиморфизми, од една страна, со 
релевантните демографски, клинички и лабораториски параметри од пациентите со дијабетес 
тип 2 кои развиле дијабетична нефропатија, наспроти тие кои немаат ваква компликација, од 
друга страна. Споредба на фреквенциите беше направена и во однос на контролната група на 
здрави испитаници. Покрај тоа, беа применувани и дескриптивни статистички методи за приказ 
на податоците од испитуваните пациенти и контроли. 

Статистичките и популациско-генетските пресметки беа извршени со користење на 
XLStat 2016 и GenAlEx 6.5, инсталирани на Microsoft Excel 2016.  

Поврзаноста на дијабетичната нефропатија кај пациентите со дијабетес тип 2 беа 
споредувани со фреквенциите на генотиповите и алелите на испитуваните полиморфизми со 
непараметрискиот Pearson-ов Chi-квадрат тест и со Fisher-овиот егзактен тест, како и со Cochran-
Armitage тренд-тестот. Нормалната дистрибуција на нумеричките вредности беа определувани 
со Shapiro-Wilk тестот. Параметриските вредности со нормална дистрибуција беа анализирани 
со двонасочниот Студент-ов t-тест, односно со Mann-Whitney U-тестот при постоење отстапувања 
од нормалната дистрибуција на вредностите на соодветниот параметар. Од поврзаноста на 
полиморфизмите со дијабетичната нефропатија беше пресметан и веројатносниот индекс: однос 
на шанси – odds ratio.  

Пресметките на интервалот на доверливост CI (confidence interval) беа извршени при 
95%, односно при p<0,05.  

Добиените податоци од генотипизација на предвидениот полиморфизам кај DNA-
примероците од секој пациент беа користени и за популациско-генетски анализи. За таа цел беа 
определени испитуваните, наспроти очекуваните, фреквенции на алелите и генотиповите. За 
проценка на подобноста на испитуваната група пациенти за популациско-генетски анализи беа 
пресметани: Харди-Вајнберговата рамнотежа, стапката на генетски диверзитет, стапката на 
хетерозиготност и други статистички мерки на диверзитетот на алелите во испитуваната 
популација со кои ќе се провери избалансираноста на испитуваната популација, односно 
суппопулациите на испитаници, што е важно за веродостојноста на генетските анализи. 



 
Резултатите од студијата се опишани во петтата глава. Д-р Хасан истакнува дека во 

студијата беа вклучени вкупно 114 испитаници, кои беа поделени во три групи: подгрупа од 31 
пациент со ДМ тип 2 без дијабетична нефропатија, подгрупа од 57 пациенти со ДМ тип 2 и 
дијабетична нефропатија и здрава контролна група составена од 26 пациенти. Целата група на 
испитаници е составена од 114 пациенти, од кои 63 беа машки, а 51 женски лица. Во групата со 
ДМ тип 2 со ДН процентуално поголема е застапеноста на машкиот пол во споредба на женскиот 
пол, додека, во групата со ДМ тип 2 без ДН застапеноста на женскиот пол е позабележителна. 
Разликите во однос на половата застапеност кај двете групи испитаници не се статистички 
значајни (p>0,05), што укажува на релативно добро урамнотежена дистрибуција на половите кај 
двете групи.  Просечната возраст на пациентите со ДМ тип 2 без ДН во нашата студија 
изнесуваше 49,59 години (стандардна девијација ±7,82) додека, на групата со ДМ тип 2 со ДН 
изнесуваше 49,88 години (стандардна девијација ±8,60). Опсегот на пациентите во првата група 
изнесува од 29 до 65 години, додека во втората група изнесува од 32 до 69 години. 

Групата со ДМ2 со ДН траењето на дијабетесот изнесува 10,96 години (стандардна 
девијација ±4,42), додека во групата со ДМ2 без ДН изнесува 8,81 години (стандардна девијација 
±4,26). Траењето на дијабетесот е статистички значајно подолго кај групата со дијабетична 
нефропатија во споредбата со групата без дијабетична нефропатија, (p<0,05). Според 
прикажаните податоци, позитивната смејна историја за дијабетес тип 2, посебно во прво колено 
и пушењето статистички значајно се позастапени  кај групата со ДМ2 со ДН во однос на групата 
со ДМ2 без ДН (p<0,05). Во однос на микроваскуларните компликации, какви што се 
ретинопатијата и периферната невропатијата, се забалежува дека процентуалната застапеност 
на овие компликации е значителна поголема кај групата со ДМ2 со ДН во споредба со групата со 
ДМ2 без ДН. Меѓутоа, разликите меѓу овие две споредени групи статистички не е 
сигнификантна (p>0,05).  

Според резултатите од анализираните податоци, не беше пронајдена статистички 
сигнификантна разлика меѓу застапеноста на 7 од десетте фактори (индекс на телесна маса, 
дијастолен артериски притисок, гликемија, HbA1c, вкупен и HDL холетсерол и триглисериди) 
поединачно за секој фактор со појавата на дијабетична нефропатија (p>0,05). Од друга страна 
пак, систолниот крвен притисок значително е повисок во групата со ДМ2 со ДН во однос со 
групата со ДМ2 без ДН. Разликата во однос на систолниот крвен притисок помеѓу двете групи 
статистички е на границата на сигнификантноста (p=0,05). При компарација на бубрежните 
деградациони продукти, евидентно е дека зголемените вредности на уреа и креатинин во крвта, 
статистички сигнификантно беа позастапени кај групата со ДМ2 со ДН во споредба со групата 
ДМ2 без ДН (p<0,05).  

Генотиповите на полиморфизмите rs1799752 во генот ACE , како и на полиморфизмите  
rs429358 и  rs7412  во генот APOE , беа успешно детерминирани со молекуларно-генетски 
анализи врз DNA-примероците од сите 114 испитувани пациенти.  

Во однос на полиморфизмот  rs1799752 во генот ACE, кај испитуваната група беа 
идентификувани сите три возможни генотипови : генотипот инсерција / инсерција (II), 
инсерција / делеција (ID) и делеција / делеција (DD). Генотипот D/D статистички е 
сигнификантно повеќе застапен во групата со ДМ2 со ДН, во споредба со групата ДМ2 без ДН 
(p<0,05). Гледано од аспектот на алелилете, од табелата се забележува дека во групата на ДМ2 
без ДН најзастапен алел е алелот I, додека во групата со ДМ2 со ДН, пак, најзастапен е алелот D. 
Алелот D статистички сигнификантно повеќе е застапен во групата ДМ2 со ДН во однос на 
групата ДМ2 без ДН (p <0,05). Застапеноста на генотипот D/D на полиморфизмот rs1799752 во 
генот ACE е  повисока кај пациентите од групата ДМ2 со ДН (59,65%), во споредба со пациентите 
од групата ДМ2 без ДН (16,13%). Застапеноста на алелот D е повисока кај пациентите со ДМ2 со 
ДН (62,28%), во однос на групата ДМ2 без ДН (27,42%).  

Понатаму, беше користен адитивниот модел со Cochran-Armitage-овиот тест, со кој беа 
анализирани разликите во бројот на присутни алели D (0, 1 или 2), меѓу испитаниците од 
групата со ДМ2 без ДН и групата ДМ2 со ДН. Со адитивниот модел на статистичка обработка на 
застапеноста на алелот D беше анализирано целосно отсуство на овој алел кај популација на 
пациенти, наспроти присуство на еден, односно два алела. Така, од анализата се забележува дека 
постои високосигнификантна разлика во бројот на присутни алели меѓу групата со ДМ2 без ДН 



и групата со ДМ2 со ДН (p<0,01). Во табелата јасно се гледа дека присуството на два D-алели е 
3,61 пати повисока кај пациенти со ДМ2 со ДН во споредба со пациентите со ДМ2 без ДН. 
Слично на тоа, отсуството на алелот D е скоро два пати повеќе (61,29%) во групата со ДМ2 без 
ДН во споредба на групата со ДМ2 со ДН (35,09%). Кај групата со ДМ2 најзастапен генотип е 
генотипот  D/D (44,32%), додека, од алелите најзастапен е алелот D (49,43%). Во контролната 
група пак, најзастапен генотип е генотипот I/I (46,15%), додека, од алелите најзастапен е алелот 
I (55,77%).  Исто така од табелата се забележува дека, повисоката застапеност на генотипот  D/D 
и алелот  D во групата со ДМ2 не е статистички сигнификинатно во споредба со контролната 
група (p>0.05). Просечната вредност на 24-часовната протеинурија е највисока кај пациентите 
носители на генотипот D/D (1,14 g/L), додека, најниска е кај тие со генотипот I/D (0,28 g/L). Од 
друга страна пак, не се забележани статистички сигнификантни разлики меѓу генотиповите во 
однос на просечната вредност на протеинурија (p>0,05). 

Заради утврдување на основната генетска асоцијација меѓу полиморфизмите rs429358 
и rs7412 во генот APOE и појавата на дијабетична нефропатија кај пациенти со ДМ2, статистички 
беа споредувани застапеноста на генотиповите и алелите на овие полиморфозми кај групата со 
ДМ2 соДН и кај групата со ДМ2 без ДН. Поради три различни изоформи (триалелен тип) на овој 
генотип, со статистичка пресметка беа анализирани вредностите за секој поединечен генотип, и 
тоа хетерозиготните (ɛ2/ɛ3, ɛ3/ɛ4 и ɛ2/ɛ4) или хомозиготните варијантни генотипови (ɛ2/ɛ2 и 
ɛ4/ɛ4), во однос на индивидуите со дивиот (неваријантен) хомозиготен генотип ɛ3/ɛ3 кај овие 
полиморфизми. Така да, вредностите пресметани за дивиот генотип беа сметани за референтни.  

Анализата со Fisher-ов егзактен тест покажа дека постои статистички сигнификантна 
разлика во генотиповите меѓу групата на пациенти со ДМ2 без ДН и групата со ДМ со ДН 
(p<0,05). Најзначајни разлики беа најдени при споредба на референтниот генотип со 
варијантниот генотип ɛ2/ɛ3 кој беше 3 пати повеќе застапен кај групата со ДМ2 со ДН во однос 
на групата со ДМ2 без ДН. Вредноста на веројатниот однос на шанси OR од 4,50, индицира дека 
пациентите кои поседуваат генотип ɛ2/ɛ3 имаат 4,5 пати поголем ризик да развиваат ДН во 
однос на пациенти кои не поседуваат овој генотип. Беа извршени статистички анализи за 
алелните фреквенции при што беа споредувани двете варијантни алели ɛ2 и ɛ4, поединечно, со 
тие за алелот од дивиот тип ɛ3, кој беше користен како референтен за овој полиморфизам. Со 
статистичките анализи на застапеност на алелите со Fisher-овиот егзактен тест се утврди 
сигнификантна разлика за алелот ɛ2 меѓу групата со ДМ2 со ДН и групата со ДМ2 без ДН 
(p<0,05). Алелот ɛ2 е 2,83 пати повеќе застапен кај групата со ДМ2 со ДН отколку во групата со 
ДМ2 без ДН. Вредноста на односот на шанси OR од 3,25 укажува дека пациентите кои се 
носители на алелот ɛ2 имаат 3,25 пати повеќе статистичка шанса да развиват ДН во однос на 
пациенти кои немаат.  

Со користење на Cohran-Armitage-ов тест беше направена статистичка обработка на 
застапеноста на алелот меѓу двете испитани групи. Така, беше анализирано влијанието на  
целосното отсуство на алелот ɛ2 во определена популација наспроти неговото присуство на еден, 
односно два алела.Од резултатите е евидентно дека присуството на еден, односно на два, алели  
ɛ2 е статистички сигнификантно почесто застапено во групата со ДМ2 со ДН во споредба со 
групата ДМ2 без ДН (p<0,05). Пресметките покажуваат дека присуството на еден ɛ2 алел е 2,6 
пати повеќе застапен во групата со ДМ2 со ДН во однос на групата со ДМ2 без ДН.  

Наспроти тоа, при споредба на отсуството на овој алел кај двете испитани групи се 
забележува дека отсуството на  алелот ɛ2 е 1,5 пати почесто во групата со ДМ2 без ДН во 
споредба со групата на ДМ2 со ДН, односно отсутен беше кај 83,87%, наспроти 56,14% 
испитаници, соодветно.  

Со користење на Mann-Whitney тестот беше направена статистичка анализа 
наповрзаноста на просечната квантитативна протеиунурија меѓу генотипот ɛ2/ɛ3 со сите 
останати генотипови. Анализата со Kruskal-Wallis-овиот тест покажа дека постои статистички 
високо сигнификантна поврзаност на високите вредности на протеинурија со носителите на 
генотипот ε2/ε3 (p<0,0022) во однос на останатите генотипови на овој полимрофизам. Истиот 
заклучок се потврдува и со Wald-овиот тест на логистичката регресија.  

За да се утврди асоцијацијата на полиморфизмите во гените ACE и APOE истовремено, 
меѓу групата на ДМ2 без ДН, групата со ДМ2 со ДН и контролната група, беа анализирани 



фреквенциите на комбинациите на генотиповите на полиморфизмите на горенаведените два 
гена.  

При споредба на застапеноста на генотипските комбинации во групата со ДМ2 без ДН 
и групата со ДМ2 со ДН, беше користен Fisher-ов екзактен тест и беше пресметан веројатниот 
индекс на односот на шанси за сите споредени генотипски комбинации. 

Резултатите добиени од анализите на генотипските комбинации на двата испитувани 
полиморфзми покажуваат дека генотипската комбинација I/I и ɛ2/ɛ3 статистички 
сигнификантно повеќе е повирзана на групата со ДМ2 со ДН во споредба со групата ДМ2 без ДН 
(p<0,05). Споредбата на другите комбинации не покажаа статистички значајна поврзаност со 
испитуваните групи (p>0,05). 

Во однос на популациско-генетска анализа на фреквенциите на генотиповите и 
алелите на двата испитувани полиморфизми: rs1799752 во генот ACE како и rs429358 и rs7412 во 
генот APOE, кандидатот наведува дека кај групата на пациенти со ДМ2 без ДН, групата на 
пациенти со ДМ2 со ДН, како и кај здравата контролна група беа определено дали популациите 
се во Харди-Вајнбергова рамнотежа и направена е споредба на очекуваниот број наспроти 
опсервираниот број на генотипови. 

Со популациско-генетската анализа на фреквенците на алелите на полиморфизмот во 
генот APOE, во табелата и во графиконот се забележува дека фреквенцијата на алелот ɛ2 
евидентно повисока кај групата со ДМ2 со ДН во споредба со групата со ДМ2 без ДН и 
контролната група. Понатаму во табелата може да се види дека алелот ɛ4 најфреквентна е во 
групата со ДМ2 без ДН додека, алелот ɛ3 е најзастапена во контролната група. Алелот ɛ3 
истовремено е и најфреквентниот алел во сите три споредени групи.   

 

Шестата глава, Дискусија, опфаќа опсежна и критичка споредба на добиените 
резултати и сознанија со тие од досега објавените слични студии во достапната библиографија, 
како и толкувањата на можните причини за сличностите и разликите во резултатите.  

Гледано од генетски аспект, повеќе студии укажуваат на фамилијарната, односно, 
генетската основа на дијабетичната нефропатија. Уште во раните девеесети години од 
претходниот век, многу студии ја утврдиле важноста на генетската предиспозиција на некои 
популации кон дијабетичната нефропатија. Во некои од тие студии дури е евидентиран и 
податокот дека гените одговорни за дијабетичната нефропатија, истовремено т предиспонираат 
и за дијабетес тип 2. Денес е прифатен фактот дека различните популации и етнички групи 
имаат различна предиспозиција за дијабетична нефропатија. Од епидемиолошките 
истражувања познато е дека староседелците на Северна Америка (Pima-Indians) имаат највисока 
преваленца на дијабетес тип 2 и на дијабетична нефропатија. Преваленцијата на дијабетес кај 
оваа популација со возраст над 35 години изнесува дури 40-50%. Кумулативната преваленција 
на дијабетична нефропатија, пак, после 25 години од дијагнозата на дијабетесот изнесува 80%.  
Истата преваленција кај Европската популација, пак, изнесува 30%. Со овие податоци уште 
еднаш се потврдува значењето на етничката припадност и генетската предиспозиција во 
развојот на дијабетичната нефропатија. Студиите направени во поново време покажуваат дека 
индивидуите кои имаат позитивна семејна анамнеза за дијабетес и/или дијабетична 
нефропатија од прво колено, имаат поголем ризик да развиваат дијабетична нефропатија во 
однос на индивидуите кои немаат таква анамнеза. Исто така, утврдено е дека лицата со 
позитивна семејна историја имаат повисоко ниво на протеинурија и повисок стадиум на 
ретинопатија. 

Во однос на полиморфизмот  rs1799752  во генот ACE, кандидатот наведува дека има 
клучна улога во детерминирањето на ензимската активноста на ACE. Уште пред триесет години 
е откриено дека постои интериндивидуална разлика во ензимската активност на  ACE. 
Сегрегационите студии спроведени со цел да се испитуваат нивоата на ACE кај здрави фамилии, 
покажале дека  членовите на блиски фамилии имаат слични нивоа на ACE, со што е засилено 
мислењето дека генот ACE е одговорен за оваа појава.  ACE е широкораспространет во 
ендотелните, епителните и невроепиталните клетки, како и во повеќе биолошки течности каква 
што е плазмата, цереброспиналната, семиналната и амнионската течност.   

Се претпоставува дека циркулирачката или солубилна форма на ACE потекнува од 
ендотелните клетки. Постојат три генотипови на полиморфизмот rs1799752: инсерција/делеција 



(I/D), делеција/делеција (D/D) и инсерција/инсерција (I/I).  Речиси половина од ензимската 
активност на ACE во циркулацијата и во ткивата е поврзана со полиморфизмот I/D во генот 
ACE.  

Студиите покажуваат дека активноста на ACE е највисока кај индивидуите кои се 
носители на генотипот DD, помалку кај тие со генотипот I/D и најмалку кај носителите на 
генотипот I/I. Слична распределба на активноста на ACE меѓу трите генотипа се детектира и кај 
здрави испитаници во студијата спроведена во Јапонија. Се смета дека полиморфизмите во 
генот кој го кодира ACE играат определена улога во патогенезата на повеќе болести какви што 
се: грануломатозните, цереброваскуларните, реналните и кардиоваскуларните болести. Од овие 
болести, најчесто се истражувани саркоидозата, Алцхајмеровата болест, дијабетичната 
нефропатија, хипертензијата  и миокардниот инфаркт. Со докажувањето на присуството на ACE 
во срцевиот мускул и сличните студии поврзани со етиопатогенезата на миокардниот инфаркт, 
се поддржува ставот дека полиморфизмот I/D  во генот ACE  преставува  независен ризик 
фактор за појава на миокарден инфаркт. Активнста на ACE во срцевите вентрикули 
сигнификантно е поголема во генотипот D/D во однос на генотипите I/D и I/I. Ова 
кардиоваскуларно влијание на полиморфизмот I/D, настанува преку неговото дејство врз 
васкуларните ендотелни келтки  (101,102).   

Познато е дека васкуларните ендотелни клетки се значајни за патогенезата  на 
дијабетичната нефропатија. Поради тоа, почнувајќи од 1998 г., направени се интензивни студии 
кај кои е испитувана асоцијацијата на оваа патолошка состојба со полиморфизмот I/D во генот 
ACE. Кај повеќето од овие студии се заклучува дека генотипот I/D има поголема поврзаност со 
дијабетичната нефропатија во споредба со другите генотипови. Оваа поврзаност постепено се 
намалува кај генотипот D/D и најмалку доаѓа до израз кај генотипот I/I. Во некои од студиите, 
генотипот I/I се смета дека има и ренопротективно дејство. Понатаму, кај некои студии се 
испитувала поврзаноста на полиморфизмот I/D со прогресијата на дијабетичната нефропатија 
односно, дали некој од споменатите генотипови го забрзува или го забавува процесот. Така, во 
студијата на Yoshida со соработниците, пациентите со дијабетична нефропатија биле клинички 
следени во период од 10 години и било констатирано дека генотипот D/D го забрзува процесот 
на нефропатија. Кај речиси 95% од пациентите со генотипот D/D и албуминурија, 10 години по 
појавата на дијабетесот се развил терминален стадиум на бубрежната иинсуфициенција. Во 
истата студијата истовремено е утврдено дека пациентите со стабилна ренална функција немаат 
сигнификантна разлика во однос на дистрибуцијата на генотиповите. Во студијата на Schmidt со 
соработниците, која е спроведена врз испитаници од Европските популации, заклучено е дека 
алелот D и генотипот D/D преставуваат ризик фактори за прогресијата на нефропатијата и 
појавата на краен стадиум на бубрежната инсуфициенција.  

Позврзаноста на дијабетичната нефропатија со полиморфимзот I/D во генот ACE е 
испитувано и кај пациенти со дијабетес тип 1. Кај повеќето од овие студии постои поврзаност на 
оваа патологија со полиморфизмот I/D и со алелот D.  Кај овие пациенти, исто така, е 
забележано дека носителите на алелот D имаат забрзана прогресија на нефропатијата во однос 
на пациентите кои не се носители на овој алел. Со цел да се расветли патогенезата на оваа 
појава, кај овие пациенти се направени бубрежни функционални тестови. Преку користење на 
јодни изотопи, биле пресметани вредностите на GFR, FF (filtration fraction) и ERPF (effective renal 
plasma flow), при што е откирено дека носителите на хомозиготниот генотип II имаат помал 
интраголемеруларен притисок во однос на носителите на алелот D.   

Во овој контекст, од голема важност е да се напоменат двете големи епидемилошки 
студии: DCCT (Diabetes Control and Complication Trial) и EDIC (Epidemiology of Diabetes 
Interventions and Complications). Во овие меѓусебно поврзани студии, вклучени биле 1365 
Европејци со дијабетес меллитус тип 1, кои истовремено биле проследени во период од 17 
години. Покрај епидемилошките анализи кои биле истражувани (бубрежна функција, 
албуминурија и појава на дијабетична нефропатија), била испитувана и поварзаноста на 
појавата на микроалбуминурија и прогресијата на нефропатијата со полиморфимзот I/D во 
генот ACE. Резултатите добиени од кохортите на двете студии (DCCT/EDIC) потврдуваат дека 
постои поврзаност на полиморфизмот I/D во генот ACE со појавата и прогресијата на 
дијабетичната нефропатија кај пациенти со дијабетес мелитус тип 1 (111). Една друга обемна 
епидемиолошка студија направена со Европејци е  студијата EURAGEDIC (European Rational 



Approach for the genetics of Diabetic Complications). Во оваа студија се вклучени пациенти со 
дијабетес тип 1 од три европски популации: Франција, Данска и Финска. Резултатите на оваа 
студија покажуваат дека постои генетска поврзаност на алелот D со појава на дијабетична 
нефропатија. 

Етничката припадност е многу важен фактор кој ја регулира активноста на ACE. 
Повеќето од студиите направени со азиската популација покажуваат дека алелот D го зголемува 
ризикот за дијабетична нефропатија кај пациенти со дијабетес тип 2, што не е честа појава кај 
европската популација. Резултатите од метаанализите покажуваат дека поврзаноста на 
полиморфизмот I/D во генот ACE со дијабетична нефропатија е поголема кај азијците во 
споредба со европејците. Што се однесува до генотиповите, кај азиските популации е 
констатирано дека поседување на хомозиготниот генотипот I/I го намалува ризикот за 
дијабетична нефропатија за 35% во спордеба со испитаниците кои поседуваат алелот D. Меѓутоа, 
оваа значајна разлика во намалувањето на ризикот за дијабетична нефропатија не е 
евидентирана кај европските популации. Од друга стран, пак, генотипот D/D е поврзан со 
зголемен ризик од развој на дијабетична нефропатија кај белата раса во Америка и кај 
европејците. Оваа позитивна корелација на генотипот D/D со дијабетичната нефропатија е 
потврдена и во студијата UKPDS (U.K Prospective Diabetes Study) во која, исто така, се покажало 
дека носителите на генотипот D/D имаат повисоки вредности на протеинурија во споредба со 
другите два генотипа: I/D и I/I.  Слични резултати се добиени и во студијата направена врз 
Тајванската популација во која биле вклучени 336 пациенти со ДМ2 од кои 179 со ДН. 
Резултатите на оваа студија покажуваат дека генотипот D/D имал  сигнификантно повисока 
застапеност кај пациентите со ДН,  во споредба со другите два генотипови.  

Асоцијацијата на полиморфизмот во генот APOE со дијабетичната нефропатија е 
истражувана во бројни студии. Компарацијата на  резултатите од докторската студија со тие од 
досега објавените достапни студии покажа совпаѓање во однос на идентификацијата на 
варијантниот алел ɛ2 и варијантниот генотип ɛ2/ɛ3 како ризични генетски фактори кои се 
поврзани со зголемена веројатност од развој на дијабетична нефропатија кај пациенти со ДМ2. 
Ваквата генетска поврзаност на алелот ɛ2 и генотипот ɛ2/ɛ3 со дијабетична нефропатија е 
евидентирана и во метаанализата на Xue со соработниците. Во оваа интернационална 
метаанализа вклучени биле 16 студии спроведени во Европа и Азија.  Констатирано е дека 
поврзаноста на алелот ɛ2 и генотипот ɛ2/ɛ3 со дијабетичната нефропатија повеќе доѓа до израз 
кај азијците отколку кај Европејците. Во друга мета-анализа направена врз азиска популација, 
авторите утврдиле дека носителите на алелот ɛ2 имале приближно двојно поголем ризик за 
развивање на ДН во однос на алелот ɛ4. За алелот ɛ4 дури се смета дека има ренопротективно 
дејство (145). Тука е интересн податокот дека во истата мета-анализа во студијата направена со 
кинезите не е пронајдена асоцијација на алелот ɛ2 со ДН. Резултатите од оваа докторска студија 
ја потврдуваат асоцијацијата на алелот ɛ2 со ДН и се во корелација со многу други студии. 
Меѓутоа, постојат и контрадикторни студии во кои не е најдена ваква асоцијација. Општо е 
прифатена теза р дека причината за ваквите контрадикторни резултати кај различните студии 
се должи на маѓуетничките разлики. Меѓутоа денеска постојат јасни докази дека и во исти 
популации висока е веројатноста да се добијат контраверзни резултати. Во еден дел од студиите,  
особено на тие со азијските популации на пациенти, алелот ɛ4 се смета дека игра 
ренопротективна улога и ја намалува појавата на ДН кај пациенти со дијабетес.  

Механизмот со кој алелот ɛ4 делува ренопротективно авторите го објаснуваат на 
следните начини: прво, алелот ɛ4 е асоциран со поголеми концентрации на HDL-холестерол кој 
го намалува негативното дејство на LDL-холестеролот во бурежното ткиво; второ, изоформата 
Е4 има тенденција да се поврзе со екстрацелуларните гликозаминогликани преку кои го 
намалува ефектот на факторите за раст врз гломеруларниот мезенхим кој имат улога во 
патогенезата на ДН; и, трето, изоформата Е4 има афинитет кон липопротеинските остатоци 
(remnant lipoproteins), со што го намалува нивното ниво во плазмата и го спречува нивниот 
штетен ефект врз процесот на развивање на нефропатија кај дијабетесот. Но, покрај ова 
толкување, повеќето автори од различни студии сепак стојат на ставот дека 
хиперпхолестеролемија попратена со високи концентрации на LDL-холестерол и 
модифифцираната (гликолизирана и оксидирана) форма на LDL, учествуваат во развојот на ДН. 
Сето ова ја зацврстува хипотезата дека алелот ɛ4 може да биде ризик фактор за развојот на ДН. 



Резултатите добиени од анализите на генотипските комбинации на двата испитувани 
полиморфзми покажуваат дека генотипската комбинација I/I и ɛ2/ɛ3 статистички 
сигнификантно повеќе е повирзана на групата со ДМ2 со ДН во споредба со групата ДМ2 без ДН 
(p<0,05). Вредноста на веројатносниот однос на шанси (OR) од 12 покажува дека пациентите со 
ДМ2 кои се носители на генотипската комбинацијата I/I и ɛ2/ɛ3 имаат 12 пати повисока 
статистичка шанса да развиваат ДН во однос на пациентите кои се носители на другите 
анализирани генотипски комбинации. Споредбата на другите комбинации не покажаа 
статистички значајна поврзаност со испитуваните групи (p>0,05).Од достапните референци, 
анализата на истовременото присуство на генотиповите на генот ACE и генот APOE кај пациенти 
со дијабетична нефропатија и нивната меѓусебна поврзаност е опишана во студијата на Kimura 
со соработниците. Студијата  е реализирана во Јапонија со вклуени 337 пациенти со ДМ2 со 
различни стадиуми на протеинурија. Резултатите од студијата покажале дека постои позитивна 
поврзаност на алелот D од полиморфизмот во генот ACE и алелот ɛ2 и генотипот ɛ2/ɛ3 од 
полиморфизмот во генот APOE  со дијабетичната нефропатија. Во литературата достапни се и 
други студии во кои се испитувани комбинираниот ефект на неколку генетски полиморфизми 
врз развојот на дијабетичната нефропатија. Во однос на популациско-генетските статистички 
анализи, д-р Хасан истакнува дека  постои отстапување од Харди-Вајнберговата рамнотежа во 
однос на опсервираните, наспроти очекуванте фреквенции на генотипови на полиморфизмот 
rs1799752 во генот ACE кај сите три групи на испитувани пациенти (групата со ДМ2 без ДН, 
групата со ДМ2 со ДН и контролната група). Таквите отстапувања можат да се должат на 
специфичната етничка композиција на испитуваната и контролната популација на пациенти и 
редундантното користење на софистицирани статистички алатки при анализите се компензира 
благата дебалансираност на алелите во популациите. Важно е да се напомене дека во 
последниве години постои растечки број на ставови дека отстапувањата од Харди-Вајнберговата 
рамнотежа во биомедицинските истражувања не би требало да се толкуваат како некој 
недостаток, туку како индикатор за потреба од користење на соодветни популациско-генетски 
анализи на податоците. Таквите препораки се земени предвид при изработката на оваа студија. 

Д-р Хасан смета дека определувањето на полиморфизмите во гените ACE и APOE кај 
пациенти со дијабетес тип 2 може да помогне да се предвиди терапискиот одговор и да се 
диференцираат пациентите со повисок ризик од развој на ДН, со што тие ќе се подложат на 
поригорозен хигиено-дитетески режим, почести контроли, како и модифицирање на терапијата 
и/или администрирање на соодветни ренопротективни медикаменти. За превенирање на 
дијабетичната нефропатија, значајна улога игра добрата контрола на гликемијата и употребата 
на ACE-инхибиторите во терапијата. Раната употреба на ACE-инхибитори може да доведе до 
намалување на интрагломеруларниот притисок и протеинуријата кои се клучни компоненти на 
дијабетичната нефропатија. 

Во седмата глава, врз основа на анализата на добиените резултати преку користење на 
повеќе генетски модели, како и врз основа на споредбата и толкувањето со податоците од 
достапната литература, кандидатот ги наведува следниве заклучоци: 

1. Во оваа студија е детектирана статистичка значајна разлика меѓу групите на пациенти со 
дијабетес тип 2, без и со дијабетична нефропатија, во однос на времетраењето на 
дијабетесот, позитивната семејна историја особено од прво колено, како и пушењето, 
зголемените вредности на бубрежни деградациски продукти и протеинуријата. Од друга 
страна, не е најдена сигнификантна разлика во однос на полот, возраста, хипертензијата, 
хиперлипидемијата и индексот на телесна маса меѓу наведените две групи на пациенти. 

2. Анализата на фреквенцијата на генотиповите и алелите на полиморфизмот rs1799752 во 
генот ACE покажа дека хомозиготниот варијантен генотип D/D е почесто застапен кај 
пациентите од групата со дијабетес тип 2 со дијабетична нефропатија, отколку кај 
пациентите од групата со дијабетес тип 2 без дијабетична нефропатија, а оваа разлика е 
статистички високо сигнификантна. Застапеноста на варијантниот алел D беше, исто така, 
повисока кај пациентите од групата со дијабетес тип 2 со дијабетична нефропатија отколку 
кај пациентите од групата со дијабетес тип 2 без дијабетична нефропатија. Оттаму може да 
се заклучи дека генотипот D/D, односно алелот D покажува генетска поврзаност која 



резултира со зголемена веројатност од појава на дијабетична нефропатија кај пациентите 
со дијабетес тип 2. Пациентите кои се носители на генотипот D/D имаат 6,5 пати, додека 
носителите на алелот D имаат 4,4 пати повисока веројатност од појава на оваа 
компликација.  

3. Фреквенцијата на генотиповите и алелите на полиморфизмот rs429358 и rs7412 во генот 
APOE покажа присуство на статистички значајни разлики меѓу групите со и без 
дијабетична нефропатија. Се констатира дека варијантниот генотип ɛ2/ɛ3 е 3 пати почесто 
застапен од референтниот генотип ɛ3/ɛ3 кај групата со дијабетична нефропатија во 
споредба со групата без дијабетична нефропатија. Носителите на варијантниот генотип 
ɛ2/ɛ3 имаат 4,5 пати, додека носителите на алелот ɛ2 имаат 3,2 пати повисока статистичка 
шанса да развијат дијабетична нефропатија во однос на пациентите со дијабетес тип 2 кои 
не се носители на овој генотип или алел.  

4. Евидентирана беше сигнификантна поврзаност на генотипот ɛ2/ɛ3 на полиморфизмот 
rs429358 и rs7412 во генот APOE со просечната квантитативна вредност на протеинурија 
кај групата пациенти со дијабетична нефропатија. Оваа асоцијација укажува на 
вклученост на овој генотип, односно алел, во развојот и прогресијата на нефропатијата. 
Ваквата поврзаност не е најдена при анализата на полиморфизмот rs1799752 во генот ACE. 

5. Анализата на комбинациите на генотиповите од двата генски полиморфизми покажа дека 
постои статистички значајна разлика меѓу групите со и без дијабетична нефропатија. 
Присуството на генотипската комбинација I/I и ɛ2/ɛ3 е поврзана со 12 пати повисока 
веројатност од развој на дијабетична нефропатија кај пациентите со дијабетес тип 2 сво 
однос на другите споредени генотипски комбинации од двата гена.  

6. Ваквите резултати укажуваат дека полиморфизмите rs1799752 во генот ACE, како и 
rs429358 и rs7412 во генот APOE имаат потенцијал да бидат користени како генетски 
маркери за утврдување на ризикот од развој на дијабетична нефропатија кај пациентите 
со дијабетес тип 2, при изборот на тераписките ренопротективни модалитети, следењето 
на текот на болеста, како и прогнозата кај овие пациенти. Покрај тоа, присуството на 
генотипот ɛ2/ɛ3 на полиморфизмот rs429358 и rs7412 во генот APOE може да биде корисен 
индикатор за проценка на клиничкиот ризик од развој на терминален стадиум на 
бубрежната болест. 

На крајот од дисертацијата се наоѓа посебна секција - Литература, која е оптимално 
селектирана, прегледна и коректно цитирана според прифатените стандарди. Изборот на 
референците е соодветен и доминираат современи публикации кои имаат значителен придонес во 
истражувањето на проблематиката, која е цел и на овој научен труд.  
 

Предмет на истражување 

Основната цел на докторската студија е да се испита поврзаноста меѓу генотиповите и 
алелите на полиморфизмот I/D во генот ACE и во генот APOE кај пациенти, како и на нивните 
комбинации, со појавата на дијабетична нефропатија кај пациентите со дијабетес мелитус тип 2. 

 

Kраток опис на применетите методи 

Во оваа проспективна, опсервациска, генетско-асоцијативна студија со случаи и 
контроли, анализирани се демографските, клиничките, лабораториските и генетските податоци 
на вкупно 88 пациенти со дијабетес тип 2  од кои 57 пациенти со нефропатија и 31 пациент без 
нефропатија. Пациентите беа селектирани со цел да имаат слично траење на дијабетесот. Како 
контролни испитаници, колекционирани се примероци од 26 здрави крводарители и 
доброволци. Определувањето на генотиповите на двата генски полиморфизми е извршено со 



примена на молекуларно-генетски анализи врз DNA изолирана од примерок на венска крв од 
секој испитаник. Фреквенциите на генотиповите и на алелите од двата генски полоиморфизми 
се споредувани меѓу двете групи на пациенти (со и без дијабетична нефропатија), како и во 
однос на контролната група испитаници со примена на соодветени статистички методи. 

 

Краток опис на резултатите од истражувањето 

Резултатите укажуваат дека генотипот D/D статистички сигнификантно повеќе е 
застапен во групата на пациенти со дијабетична нефропатија отколку во групата без оваа 
компликација (p<0,05). Исто така, и алелот D беше статистички значајно повеќе застапен во 
групата со дијабетична нефропатија, во однос на контролната групата (p<0,05). Носителите на 
генотипот D/D имаат 6,5 пати додека, носителите на алелот D имаат 4,4 пати зголемен ризик за 
развиванје на дијабетична нефропатија. Понатаму беше евидентирана сигнификантна разлика 
во застапеноста на варијантниот генотип ɛ2/ɛ3 во однос на дивиот генотип ɛ3/ɛ3 меѓу групата со 
дијабетична нефропатија и контролната групата (p<0,05). Споредбата на застапеноста на 
алелите пак, покажа сигнификантна разлика во застапеноста на варијантниот алел ɛ2 во однос 
на дивиот алел ɛ3 меѓу двете споредени групи. Носителите на генотипот ɛ2/ɛ3 имаат 4,5 пати 
додека, носителите на алелот ɛ2 имаат 3,2 пати повисока статистичка шанса да развиваат 
дијабетична нефропатија во однос на пациенти кои не се носители на овој генотип и алел. 

Докторската дисертација на кандидатот д-р Танер Хасан, со наслов „Асоцијација на 
полиморфизмите во гените ACE и APOE со дијабетичната нефропатија“, претставува 
интердисциплинарно истражување во  областа на клиничката ендокринологија и 
молекуларната генетика. Изработката на темата на оваа докторска дисертација има определен 
научен придонес во натамошното расветлување на молекуларните механизми кои учествуваат 
во ризикот од развојот и прогресијата на дијабетичната нефропатија кај пациентите со дијабетес 
мелитус тип 2.   

Воведувањето на молекуларно-генетската анализа за определување на полиморфизмот 
rs1799752 во генот ACE, како и на rs429358 и rs7412 во генот APOE, може да помогне да се 
предвиди терапискиот одговор и да се диференцираат пациентите со повисок ризик од развој на 
нефропатија, со што тие ќе се подложат на поригорозен хигиено-дитетески режим, почести 
контроли, како и модифицирање на терапијата и/или администрирање на соодветни 
ренопротективни медикаменти. За превенирање на дијабетичната нефропатија, значајна улога 
игра добрата контрола на гликемијата и употребата на ACE-инхибиторите во терапијата. Раната 
употреба на ACE-инхибитори ќе доведе до намалување на интрагломеруларниот притисок и 
протеинуријата кои се клучни компоненти на дијабетичната нефропатија Генотипот D/D на 
полиморфизмот во генот ACE  и генотипот ɛ2/ɛ3 на полиморфизмот во генот APOE можат 
потенцијално да се користат како генетски маркери за висок ризик од развој на нефропатија кај 
пациентите со дијабетес тип 2.  

Докторската дисертација на кандидатот д-р Танер Хасан, со наслов „Асоцијација на 
полиморфизмите во гените ACE и APOE со дијабетичната нефропатија“, според мислењето на 
Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за подготовка на докторски 
труд.  

 

ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 

Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил (како прв автор, во 
меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт-фактор) следниве 
рецензирани истражувачки трудови: 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Главни научни придонеси на докторската студија се: покрај академската важност за 
базичната дијабетологија и нефрологија, определувањето на полиморфизмите во гените ACE и 
APOE може да има и практична примена, односно  потенцијал за користење при раното 
определување на ризикот за дијабетична нефропатија, а со тоа и преземање на превентивни и 
тераписки мерки за спречување или одложување на оваа компликација. Покрај тоа, присуството 
на генотипот ɛ2/ɛ3 на полиморфизмот во генот APOE може да биде потенцијален индикатор за 
проценка на клиничкиот ризик од развој на терминален стадиум на бубрежната болест. 

Подрачјето на примена и ограничувањата се: добиените резултати од оваа студија 
укажуваат на потенцијалната примена на генотипизацијата на  испитуваните полиморфизми во 
гените ACE и APOE, како и на нивните комбинации, со појавата на нефропатија кај пациентите 
со дијабетес тип 2. За клиничка примена, секако дека е потребно спроведување на поопсежни 
студии врз поголема популација на пациенти и контролни испитаници, како и валидација на 
добиените резултати. 

 Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет  на 
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на докторската 
дисертација на кандидатот д-р Танер Хасан, со наслов Асоцијација на полиморфизмите 
во гените ACE и APOE со дијабетичната нефропатија. 
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РЕЦЕНЗИЈА 

 
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  „СПОРЕДБА НА 

ТЕРАПИСКИТЕ ЕФЕКТИ НА ВИСОКОИНТЕНЗИВНИОТ ЛАСЕР И НА 
УЛТРАЗВУКОТ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ХРОНИЧНА ЛУМБАЛНА БОЛКА“ ОД  Д-Р 

МАРИЈА ГОЦЕВСКА, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

 Наставно-научниот совет  на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXI седница 
одржана на 22.10.2019 година, а по предлог на Советот на студиската програма на трет циклус 
студии - докторски студии по медицина, донесе Одлука за формирање на Комисија за оцена на 
докторската дисертација со наслов Споредба на тераписките ефекти на високоинтензивен 
ласер и на ултразвукот кај пациенти со хронична лумбална болка од кандидатката  д-р 
Марија Гоцевска, во состав:  

-проф. д-р Ѓорѓи Божиновски (претседател) 

-проф. д-р Ериета Николиќ Димитрова (ментор)  

-проф. д-р Снежана Мишевска Перчинкова (член)  

-проф. д-р Слободан Николиќ (член)   

-проф. д-р Весна Велиќ Стефановска (член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската 
дисертација и на Наставно-научниот совет  на  Медицинскиот факултет му го поднесува следниов 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација на кандидатката д-р Марија Гоцевска, со наслов Споредба на 
тераписките ефекти на високоинтензивен ласер и на ултразвукот кај пациенти со 
хронична лумбална болка, содржи 166 страници компјутерски обработен текст во фонт Times 
New Roman, со 1,5 проред, големина на букви 12 и 219 библиографски единици, меѓу нив научни 
трудови, статии, книги, национални прописи и интернет-ресурси. 

Трудот е структуриран во 10 поглавја. Како таков, трудот ги содржи сите составни 
компоненти на еден научноистражувачки проект: вовед, мотив за изработка на докторската 
дисертација, цели, хипотези, материјал и методи, статистичка обработка, резултати, дискусија, 
заклучоци, литертура и анекс. Деловите се систематизирани во точки и потточки со наслови и 
поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на материјата која е обработена во 
истражувањето. Трудот обработува актуелна клиничка проблематика, вредна и оправдана за 
истражување, како од клинички така и од научен аспект. Докторската дисертација е напишана со 
прецизна научна мисла на кандидатката, концизен и јасен стил. 

Првата глава од докторската дисертација е вовед, а насловот Лумбален синдром и 
негова манифестација е поделен на 6 поднаслови. Тука е даден посебен акцент на 



податокот дека хроничната лумбална болка е еден од најчестите проблеми на 
современиот човек и дека оваа состојба има огромни социо-економски последици. Во 
првиот поднаслов е даден преглед на епидемиолошките податоци за хроничната 
лумбална болка и нејзина инциденца и преваленца во светски рамки. Во вториот 
поднаслов е изнесена етиологијата и патогенезата на лумбалната болка и е даден детален 
опис на типовите и карактеристиките на хроничната лумбална болка. Во третиот 
поднаслов многу детално се опишани клиничките аспекти и факторите на ризик за појава 
на хронична лумбална болка. Потоа следува поднасловот во кој се презентирани 
клиничките функционални скали и тестови, дијагностичките методи и евалуација на 
хроничната лумбална болка. Во петтиот поднаслов е опфатен третманот на хроничната 
лумбална болка. Во кратки црти е претставен медикаментозниот и хируршкиот третман, 
додека со многу внимание и детално се опишани рехабилитационите постапки и 
физикалните методи за третман на хроничната лумбална болка. Последниот поднаслов ја 
објаснува терапијата со високоинтензивен ласер како нова технологија во физикалната 
медицина. Во овој поднаслов опишано е биолошкото дејство и физичките карактеристики 
на ласерското зрачење. Многу опширно и јасно е опишан механизмот на дејство на 
ласерската светлина и модулирање на перцепцијата на болката.  Во овој поднаслов се 
презентирани досегашните индикации за третман со вискоинтензивен ласер и 
кандидатката укажува за популарноста на овој нов физикален модалитет.  

 
Во второто поглавје, кандидатката накусо го елаборира мотивот за 

изработка на трудот, кој е јасно дефиниран. Тој произлегува токму од желбата да се 
збогати изборот на терапевтските можности во третман на пациенти со хронична 
лумбална болка. Основен мотив во оваа студија е да се споредат резултатите на 
терапискиот ефект на високоинтензивен ласер, како релативно нов физикален модалитет, 
со терапискиот ефект на ултразвукот, кој досега  имаше едно од приоритетните места во 
третманот на хронична лумбална болка. Докторантката го потенцира фактот дека 
хроничната лумбална болка влијае на сите аспекти на функционалноста на пациентите. 
Дел од овие пациенти се со нарушен емоционален, интерперсонален и професионален 
живот и очекувано го прават третманот на хронична лумбална болка сложен, а успехот на 
излекување неизвесен. Оттука произлегува важноста за третманот на хронична лумбална 
болка и се наметнува потребата од развивање на нов пософистициран третман. Исто така,  
треба да се земе предвид дека досега не е спроведена студија во Република Северна 
Македонија која го анализира ефектот на високоинтензивниот ласер кај пациенти со 
хронична лумбална болка. 

Третото поглавје јасно ги дефинира целите на истражувањето, предводени 
од главната цел да се направи споредба на ефектите од два физикални модалитети, 
терапија со високоинтензивен ласер наспроти терапија со ултразвук кај пациенти со 
хронична лумбална болка. Од главната цел произлегуваат секундарните цели: да се 
процени аналгетското дејство на третманот со вискоинтензивен ласер и терапискиот 
ултразвук и да се утврди која метода дава поголема долготрајност на аналгетскиот ефект. 
Да се направи анализа на демографските карактеристики на пациентите со хронична 
лумбална болка од испитуваната и контролната група. Да се испита ефиксаноста на  
терапијата со високоинтензивен ласер и со ултразвук во зголемувањето на обемот на 
подвижност на лумбален 'рбет и да се процени разликата помеѓу третманот на двата 
физикални модалитети во функционалното оспособување на пациентите. Да се испита 
степенот на депресија кај пациенти со хронична лумбална болка по третманот со 
високоинтензивен ласер и тераписки ултразвук. 



 Во четвртото поглавје се дефинирани хипотезите на трудот. Тие се јасно 
конципирани:  
 
 Постои значајна разлика во аналгетскиот ефект кај пациенти со хронична лумбална 

болка по примена на терапија со високоинтензивен ласер наспроти терапија со 
ултразвук. 

 Терапијата со високоинтензивен ласер дава значително подолготраен аналгетски ефект 
во однос на терапијата со ултразвук кај пациентите со хронична лумбална болка. 

 Обемот на подвижност во лумбален ’рбет е значајно поголем по третманот со 
високоинтензивен ласер споредено со третманот со ултразвук. 

 Постои значајна разлика во функционалното оспособување на пациентите со хронична 
лумбална болка по третманот со високоинтензивен ласер наспроти третманот со 
тераписки ултразвук. 

 Постои намалување на степенот на депресија кај пациентите со хронична лумбална 
болка третирани со виокоинтензивен ласер наспроти пациентите третирани со 
тераписки ултразвук. 

Петтото поглавје ги прикажува материјалот и методите каде што 
систематски се претставени одделните тематски подединици на материјалот и 
методологијата на истражувањето за нивно полесно следење. Кандидатката го дефинира 
дизајнот на студијата како проспективнa контролиранa клиничкa студија која била 
спроведена во 2018 и 2019 година во ЈЗУ Институт за физикална медицина и 
рехабилитација во Скопје, Р. Северна Македонија. Истражувањето било спроведено кај 
140 пациенти со хронична лумбална болка поделени во две групи, испитувана и 
контролна група. Првата испитувана група ја сочинувале 70 пациенти кои примиле 
високоинтензивен ласер и изометрички вежби за зајакнување на паравертебрална, 
абдоминална и глутеална мускулатура. Втората конторлна група ја сочинивале исто 
толкав број пациенти кои се третирале со тераписки ултразвук и спроведувале идентични 
вежби како пациентите во првата група. Селекцијата на испитаниците се вршела според 
однапред утврдени критериуми за вклучување (возраст на пациенти помеѓу 24 и 65 
години, рендгенолошки дијагностицирана лумбална спондилоза и дископатија, болка во 
лумбален дел на 'рбетот која траела повеќе од 12 недели, како и спремност, способност и 
желба за учество во студијата). Критериуми за исклучување биле возраст на пациентите 
<24 или >65 години, пациентите да не употребуваат аналгетска медикаментозна терапија 
додека се вклучени во студијата. Исклучени биле пациентите со оперативна интервенција 
во лумбален 'рбет, акутна траума, бактериски спондилит, конгенитални аномалии, тумори 
во лумбосакрална регија на 'рбетот, компресивна фрактура на прешлени, анкилозантен 
спондилит, синдром на кауда еквина, по епидурална инјектирање на стероиди. 

Во преостанатиот дел на ова поглавје, опишани се начините на апликација на 
високоинтензивниот ласер и на ултразвукот и детално е опишан кинезитерапискиот 
третман кој се состол од статички  вежби за зајакнување на паравертебрална, абдоминална 
и глутеална мускулатура. Потоа во следните две потточки се изложени клинички скали, 
тестови и мерења со кои се евалуирала ефикасноста на терапијата и методот на работа. 
Клиничките наоди биле евалуирани во исти временски точки за пациентите од двете 



групи, и тоа: пред започнување на физикалната терапија, веднаш по завршување на 2-та 
недела од започнување на терапија, веднаш по третиот и по шестиот месец од завршување 
на физикалната терапија во ЈЗУ Институт за физикална медицина и рехабилитација -
Скопје. Докторантката детално ги опишува сите постапки при следење на пациентите во 
тек на приемот, првата, втората и третата контрола.  

 Во шестото поглавје е прикажана статистичката обработка на податоците која 
е  извршена со користење на SPSS 20.0. Анализата на квалитативните серии била 
направена преку одредување на коефициент на односи, пропорции и стапки, а истите 
биле прикажани како апсолутни и релативни броеви. Квантитативните серии биле 
анализирани со употреба на мерките на централна тенденција (просек, медијана, 
минимални вредности, максимални вредности, интерактивни рангови), како и со мерки 
на дисперзија (стандардна девијација, стандардна грешка). Pearson Chi square test за 
хомогеност бил користен за утврдување на асоцијација помеѓу одредени атрибутивни 
дихотомни белези од двете групи на испитаници. Shapiro-Wilk W тест бил користен за 
утврдување на правилноста на дистрибуцијата на фреквенцијата на одредени варијабли. 
За тестирање на значајноста на разликата меѓу две нумерички варијабли со неправилна 
дистрибуција на фреквенции користен бил непараметарски Mann Whitney U тест за 
независни примероци. За анализа на два и повеќе зависни примероци со неправилна 
дистрибуција на фреквенции користени биле консеквентно Wilcoxon test и Friedman 
ANOVA тест. При анализата на причината за сигнификантноста кај повеќе од две 
нумерички серии користен бил Post hoc – Tukeysignificant difference (HSD) тест и 
корекција со Bonferroni. Темпото на промена било анализирано со примена на ланчан 
индекс на динамика со постојана база. За утврдување на статистичка значајност 
користено било ниво на сигнификантност од p<0.05. 
 
 Резултатите од истражувањето се прикажани во седмото поглавје. Добиените 
резултати од спроведената статистичка анализа се прикажани прегледно во табели и 
графикони.  Со истражувањето биле опфатени вкупно 140 пациент со хронична лумбална 
болка од кои 60 (42,9%) мажи и 80 (57,1%) жени. Анализата на примерокот според пол 
укажал дека во испитуваната група од вкупно 70 пациенти, 41 (58,6%) биле од женски, а 
29 (41,4%) биле од машки пол. Од 70 пациенти во контролната група со женски односно 
машки пол биле 39 (55,7%) v.s. 31 (44,3%). Во испитуваната група на пациенти, 
просечната возраст изнесувала 57,8±6,5 години, додека во контролната група на 
пациенти просечната старост била 55,8±7,1. При прием, испитаниците од двете групи 
биле анализирани според: степен на образование, брачен статус и пушачки статус, но и  
според следните клинички карактеристики: индекс на телесна маса, рекреативна 
физичка активност, терапија со НСАИЛ, аплицирана физикална терапија во последната 
година и времетраење на тегобите.  

 Анализирани се групите на пациенти во однос на интензитетот на болката и ја 
користела Нумеричката скала за болка. Во испитуваната група, просечниот интензитет 
на болката бил највисок на прием и изнесувал 6,7±1,2. После приемот, болката се 
намалила во контрола 1 и контрола 2 за просечен интензитет од консеквентно 2,6±1,7 vs. 
2,2±1,5 со најниска вредност во контрола 2 (три месеци после терапија). Во контрола 3 
(шест месеци по примената терапија) интензитетот на болката малку се покачил со 
просечна вредност 2,4±1,4. Анализата укажала на сигнификантна разлика меѓу 
просечниот интензитет на болката во четирите времиња на мерење. Во контролната 
група, просечниот интензитет на болката бил највисок на прием и изнесувал 6,5±0,9. Две 
недели по терапијата просечниот интензитет на болката го постигнал својот минимумот 
од 3,7±1,3. На контрола 2 и контрола 3 просечниот интензитет на болката се покачил за 
консеквентно 3,9±1,5 vs. 5,0±1,1. И во контролната група анализата покажала 



сигнификантна разлика меѓу просечниот интензитет на болката во четирите времиња на 
мерење. Анализата во двете групи укажала на статистички сигнификантна разлика во 
интензитетот на болка од започнување на физикалната терапија. Во секое од трите 
времиња, интензитетот на болката бил сигнификантно помал во испитуваната група 
споредено со контролната група.  

Во рамките на истражувањето бил спореден интензитетот на болката кај мажите и 
жените во двете групи на испитаници. Во двете групи, на почетокот на студијата, 
испитаниците од женскиот пол имале сигнификантно повисок интензитет на болката во 
однос на мажите. Поединечната анализа и во испитуваната група (високоинтензивен 
ласер и вежби) и во контролната група (тераписки утразвук и вежби), за p>0,05, не 
укажала на сигнификанта разлика помеѓу двете возрасни групи ( ≤51 година / ≥52 
години) во однос на интензитетот на болката во ниедно од четирите времиња на мерење. 
Анализата во испитуваната и контролната група не укажала и на сигнификантна разлика 
помеѓу пациентите со БМИ ≤25 (kg/m²) односно БМИ ≥25 (kg/m²) во однос на 
интензитетот на болката во сите контроли и не се покажала сигнификантна асоцијација 
помеѓу БМИ на испитаниците и градација на болката во сите времиња на следење. 

Кога бил спореден резултатот на Шоберовиот тест во испитуваната и контролната 
група во четирите времиња на мерење, се добила статистички сигнификантна разлика 
помеѓу испитуваната и контролната група и тоа на контрола 2 и контрола 3. На овие две 
последни контроли, обемот на флексија во лумбалниот ’рбет бил сигнификантно поголем 
кај пациентите третирани со високоинтензивен ласер и вежби споредено со оние кои 
примиле тераписки ултразвук и вежби.  

При разгледување на резултатите од Oswestry Disability Indeks-ODI со кој била 
направена проценка на функционалната состојба на испитаниците од двете групи, 
кандидатката забележува дека во испитуваната група, просечната функционална состојба 
– ODI скорот бил највисок на прием и изнесувал 38,9±5,8%. После приемот, 
функционалната способност на пациентите се зголемила во контрола 1(15,9±4,9%) и 
контрола 2 (14,3±4,7%), додека во контролата 3 (шест месеци после терапија) 
функционалната состојба  малку се влошила со просечен ODI скор од 16,9±4,3 и 50%. Во 
контролната група, просечниот ODI скорот бил исто така највисок на почетокот на 
третманот (37,2±5,8%). По две недели и по три месеци од примената терапија, 
функционалната способност на пациентите се подобрила, со просечен ODI скор од 
консеквентно 16,3±4,8% vs. 14,9±4,6%. Веќе по шест месеци или на контрола 3, 
функционалната состојба се влошила кај испитаниците со просечен ODI скор од 18,7±4,9. 
Анализата, за p<0,05, укажала на статистички сигнификантна разлика помеѓу 
испитуваната група и контролната група во однос на функционалната состојба на 
пациентите само на третата контрола т.е шест месеци по примената физикална терапија. 
На контрола 3, ODI скорот бил сигнификантно понизок кај пациентите во испитуваната 
група третирани со високоинтензивен ласер и вежби споредено со контролната група на 
испитаници кои биле третирани со тераписки утразвук и вежби. 

 Дел од истражувањето, докторантката го посветила на проценка на присуство на 
степенот на депресија кај пациентите со хронична лумбална болка применувајќи ја 
скалата Beck Depression Inventory-BDI. На почетокот на третманот, пронашла дека во 
двете групи на испитаници биле присутни симптоми на блага депресија, а степенот на 
депресија со текот на времето постепено се намалувал. Во испитуваната и во контролната 
група, просечниот степен на депресија на пациентите бил највисок на прием и изнесувал 
консеквентно 17,8±2,3 vs. 16,9±3,5.  Степенот на присуство на депресијата била најмал на 
три месеци после терапијата и изнесувал во испитуваната и во контролната група 



соодветно 8,9±2,3 vs. 9,5±2,3. По шест месеци или на контрола 3, степенот на присуство на 
депресија се влошил и во двете групи со просечни вредности на BDI скор од консеквнетно 
9,3±1,8 vs. 10,8±2,2. Ова намалување било статистички сигнификантно најниско по три 
месеци (p<0,05) и тоа во двете групи на пациенти. Со секоја наредна контрола степенот на 
депресијата почнал полека да се покачува особено во контролната група. Анализата по 
три односно шест месеци од третманот покажала статистички сигнификантна разлика 
помеѓу испитуваната и контролната група во прилог на сигнификантно понизок скор во 
испитуваната група.  

 
Во осмото поглавје од докторската дисертација, односно во дискусијата, 

кандидатката ги коментира добиените резултати од истражувањето правејќи компарација 
со веќе објавени резултати во литературата. Во дискусијата опфаќа детална анализа на 
добиените резултати и се користени голем број на најнови податоци од објавената 
литература, што дополнително внесува квалитет. Кандидатката, систематизирано уредно 
во целини, дава логични толкувања за низа од добиените резултати од истражувањето 
правејќи споредба со резултатите од останати истражувачи кои работеле на истата 
тематика, цитирајќи релевантни трудови.  

Дискусијата  започнува со објаснување зошто лумбалната болка претставува чест 
проблем со големи последици, како за социјалната средина така и за пациентите. Поради 
негативните ефекти на менталното и физичкото здравје, лумбалната болка претставува 
голем медицински, социјален и економски проблем. Дијагностицирањето, третманот, 
како и проценката на терапевтската ефикасност кај пациентите со хронична лумбална 
болка, претставувале комплексен процес кој бара мултидисциплинарен пристап, а во исто 
време систематичност и рационалност, како и примена на научно базирани методи. 
Потоа следува коментирање на демографските и на клиничките карактеристики на 
испитаниците. Она што особено го  истакнува кандидатката во овој дел е податокот дека 
повеќе од половина од испитаниците во истражувањето биле жени 57,1%, наспроти 
мажите 42,9%, а оваа поголема процентуална застапеност кај женската популација ја 
објаснува поради анатомските и физиолошките разлики помеѓу двата пола. Истакува дека 
просечната возраст на пациентите била 56,8 години и ја објаснува поврзаноста на 
хроничната лумбална болка и возраста со постоење на дегенеративни промени во 
’рбетниот столб. Кандидатката истакнува дека нема значајна поврзаност помеѓу 
хроничната лумбална болка и степеност на образование, како и со пушачкиот статус на 
испитаниците. Согледано е дека две третини од пациентите и во испитуваната и во 
контролната група имале БМИ>25 kg/m² и дава објаснување дека обезноста и лумбалната 
болка се кормобидитети со исти ризик фактори.  

Во понатамошниот текст од дискусијата следува коментирање на главната цел на 
ова истражување, односно дека постои значајна разлика во аналгетскиот ефект кај 
пациенти со хронична лумбална болка по примена на терапија со високоинтензивен ласер 
наспроти терапија со ултразвук. Следува коментирање на резултатите кои се однесуваат 
токму на проценка на аналгетското дејство и утврдување кој модалитет има подобар, но и 
подолготраен аналгетски ефект. Докторантката умешно ги споредила нејзините 
резултати со резултатите добиени од други студии кои ја обработуваат оваа тематика, при 
тоа давајќи систематизирано детално објаснување на сличностите и разликите низ 
опсежната литература. Кандидатката укажува на поголема сензитивност кај женската 
популација во однос на субјективното доживување на моментално присутната болка, 
споредувајќи го интензитетот на болката кај двата пола во двете групи на испитаници. 
Анализите во двете групи на испитаници немале значајна разлика помеѓу БМИ и 
возраста во однос на интензитетот на болката. Високоинтензивниот ласер ја покажал 



својата ефикасност кај повозрасната популација  во текот на целиот период на следење на 
пациентите и оваа група на пациенти имале сигнификантно помал интензитет на болка 
споредено со пациентите третирани со ултразвук. 

Дискусијата потоа продолжува во правец  кон објаснување и на резултатите од 
Шоберовиот тест и тестот за функционална онеспособеност на пациентите, правејќи 
логична споредба со претходно добиените резултати од други студии. Резултатите кои ги 
добила кандидатката во однос на обемот на подвижност на лумбалниот ’рбет и 
функционалноста на пациентите се во корелација со аналгетскиот ефект на двата 
физикални агенси. 

Во понатамошната дискусија се истакнува дека со намалувањето на болката и 
подобрувањето на функционалноста на пациентите по примената терапија со 
високоинтензивен ласер и ултразвук се намалил степенот на депресија кај пациентите. 
Затоа, се нагласува дека треба да се сврти внимание на раното откривање и елиминирање 
на присуството на оваа негативна психолошка состојба која неповолно влијае на 
присутната болка. Оваа студија е прва студија која ја применила оваа скала во евалуација 
на ефектите од високоинтензивен ласер кај пациентите со хронична лумбална болка. 
Досега во ниедна објавена студија низ медицинските бази на податоци кои го 
применуваат високоинтензивниот ласер како модалитет за намалување на лумбалната 
болка, таа не се применувала, што е  несомнено е голема предност на студијата.  

Кандидатката д-р Марија Гоцевска, дискусијата ја завршува со осврт кон идните 
насоки и перспективи како во однос на развојот на научната мисла, така и во делот на 
клиничка пракса. Дискутирајќи ја потребата за развој на нови модалитети за третман на 
болка, кандидатката поттикнува и интерес за изнаоѓање на протоколи за примена и 
проширување на индикационото подрачје на високоинтензивниот ласер. Во завршниот 
дел од поглавјето на дискусијата, докторантката истакнува дека моќниот аналгетски 
ефект на високоинтензивниот ласер го прави овој физикален агенс да биде прв можен 
избор за третман на хронична лумбална болка.  

 Деветтото поглавје ги содржи заклучните согледувања, кои се јасно 
формулирани и систематизирани во потточки, а претставуваат исцрпен одговор на 
поставените цели на истражувањето. Врз основа на анализата на добиените податоци, 
кандидатката коректно заклучува:  
 
 Високоинтензивниот ласер и ултразвукот овозможиле намалување на болката 

лумбалниот ̓ рбет кај пациенти со дијагностицирана хронична лумбална болка.  

 Интензитетот на болката мерен со Нумеричката скала за болка во испитуваната и 
контролната група значајно се намалил по две недели, по три и по шест месеци по 
спроведената терапија, односно во текот на сите времиња на следење. 

 Најголемото темпо на пад на интензитетот на болката во испитуваната и во 
контролната група било регистрирано три месеци по примената терапија. 

 Болката била сигнификантно помала кај пациентите третирани со високоинтензивен 
ласер и статички вежби споредено со пациентите третирани со ултразвук и статички 
вежби и тоа по две недели, по три и по шест месеци. 



 Високоинтензивен ласер не само што имал подобро аналгетско дејство од ултразвукот, 
туку аналгетското дејство траело и подолго време. 

 Високоинтензивниот ласер ја покажал својата ефикасност кај повозрасната 
популација  во текот на целиот период на следење на пациентите и оваа група на 
пациенти имале сигнификантно помал интензитет на болка споредено со пациентите 
третирани со ултразвук. 

 Високоинтензивен ласер и ултразвукот во комбинација со статички вежби за 
зајакнување на паравертбралната, абдоминалната и глутеалната мусклулатура 
резултирале со сигнификантно зголемување на обемот на подвижност во лумбалниот   
̓ рбет по три и по шест месеци од примената терапија.  

 Високоинтензивниот ласер и ултразвукот имале позитивен ефект врз 
функционирањето на пациентите мерено со Oswestry Disability Index, а најголемо 
подобрување на функционалноста било забележано непосредно по завршување со 
терапијата, односно по две недели. 

 По шест месеци од примената терапија, функционалната состојба била 
сигнификантно подобра кај пациентите третирани со високоинтензивен ласер и 
вежби, наспроти пациентите третирани со ултразвук и вежби. 

 Степенот на депресија кај сите испитаници значајно се намалил по три месеци од 
примената физикална терапија. Анализата по три, односно по шест месеци од 
третманот покажала дека испитаниците кои примиле високоинтензивен ласер и 
вежби имале значајно намалување на степеност на депресија во однос на 
испитаниците третирани со ултразвук и вежби. 

Последната глава од дисертацијата ја содржи приложената литература, која е 
обемна, содржи 217 референци, прегледна е и коректно е цитирана по прифатените 
стандарди. Кон докторскиот труд е приложен додаток, индивидуален формулар (тест 
листа), кој ги содржи сите суштински делови од истражувањето. 

 

ОЦЕНА НА ТРУДОТ 

Докторската дисертација со наслов Споредба на тераписките ефекти на 
високоинтензивен ласер и на ултразвукот кај пациенти со хронична лумбална болка, 
од кандидатката д-р Марија Гоцевска, претставува истражување во областа на физикалната 
медицина и рехабилитација. Дисертацијата е изработена по сите принципи на едно научно 
истражување. Истражувањето е спроведено во согласност со Хелсиншката декларација, што е 
потврдено со доставеното решение за согласност од Етичката комисија за истражување на луѓе на 
Медицинскиот факултет при УКИМ. Целите се прецизно дефинирани, научниот пристап е 
оригинален и внимателно избран, а методологијата е современа. Резултатите се прегледни, 
систематично прикажани и дискутирани, а од нив се изведени соодветни заклучоци.  



Докторската дисертација со наслов Споредба на тераписките ефекти на 
високоинтензивен ласер и на ултразвукот кај пациенти со хронична лумбална болка, 
од кандидатката д-р Марија Гоцевска, според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува 
основните услови и стандарди за подготовка на докторски труд.  

 
ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ 

Кандидатката д-р Марија Гоцевска, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавила како прв 
автор во меѓународни научни списанија, следниве рецензирани истражувачки трудови: 

1. Gocevska M, Nikolikj Dimitrova E, Gjerakaroska Savevska C. Comparison of immediate 
effects of high-intensity laser thrapy and ultrasound therapy in patients with chronic 
back pain-Pilot study. Physioacta. 2018;12(3):41-50. 

2. Gocevska M, Nikolikj Dimitrova E, Gjerakaroska Savevska C. Effects of High - Intensity 
Laser in Treatment of Patients with Chronic Low Back Pain. Open Access Maced J Med 
Sci. 2019 Mar 25;7(6):949-954 

 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Изработката на темата на оваа докторска дисертација претставува оригинален научен придонес 
и, воедно, ова е прва студија која на наша популација прави споредба на тераписките ефекти на 
високоинтензивен ласер и на ултразвукот кај пациенти со хронична лумбална болка. Изработката 
на темата на оваа докторска дисертација има за цел да ги унапреди и прошири знаењата од областа 
на третманот на хроничната лумбална болка и да придонесе за широка примена на 
високоинтензивниот ласер. Добиените резултати го збогатија знаењето во областа на физикалната 
медицина и рехабилитација. 

Комисијата смета дека темата е мошне актуелна и има научен и апликативен придонес. 

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на Медицинскиот 
факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на докторската дисертација на 
кандидатката д-р Марија Гоцевска со наслов Споредба на тераписките ефекти на 
високоинтензивен ласер и на ултразвукот кај пациенти со хронична лумбална болка. 
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РЕЦЕНЗИЈА 
 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ВЛИЈАНИЕ НА ПРИМЕНАТА НА 
ПОЗИТИВЕН ЕНД ЕКСПИРАТОРЕН ПРИТИСОК И ТРЕНДЕЛЕНБУРГ ПОЛОЖБА НА 
УСПЕШНОСТА И КОМПЛИКАЦИИТЕ ПРИ УЛТРАЗВУЧНО ВОДЕНА 
КАТЕТЕРИЗАЦИЈА НА АКСИЛАРНА ВЕНА КАЈ ПАЦИЕНТИ НА МЕХАНИЧКА 
ВЕНТИЛАЦИЈА” ОД Д-Р ДАРКО САЗДОВ, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
 
 Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на седницата 
одржана на 22.10.2019 година, формираше Комисија за оцена на докторската 
дисертација со наслов ВЛИЈАНИЕ НА ПРИМЕНАТА НА ПОЗИТИВЕН ЕНД 
ЕКСПИРАТОРЕН ПРИТИСОК И ТРЕНДЕЛЕНБУРГ ПОЛОЖБА НА УСПЕШНОСТА И 
КОМПЛИКАЦИИТЕ ПРИ УЛТРАЗВУЧНО ВОДЕНА КАТЕТЕРИЗАЦИЈА НА 
АКСИЛАРНА ВЕНА КАЈ ПАЦИЕНТИ НА МЕХАНИЧКА ВЕНТИЛАЦИЈА од 
кандидатот Дарко Саздов, во состав: проф. д-р Мирјана Шошолчева (претседател), 
проф. д-р Зорка Николова Тодорова (ментор), проф. д-р Билјана Кузмановска (член), 
проф. д-р Адријан Карталов (член) и проф. д-р Зоран Спировски (член). 
 
 Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени 
докторската дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет му 
го поднесува следниов  
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
Анализа на трудот 
 
 Докторската дисертација на кандидатот д-р Дарко Саздов, со наслов „Влијание 
на примената на позитивен енд ексираторен притисок и тренделенбург положба на 
успешноста и компликациите при ултразвучно водена катетеризација на аксиларната 
вена кај пациенти на механичка вентилација”, содржи 137 страници компјутерски 
обработен текст со фонт Times New Roman, 1,5 проред и големина на букви 12 и 258 
библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги, национални 
прописи и интернет-ресурси. 
 
 Трудот е структуриран во 7 глави, вовед, мотив за изработка на докторскиот 
труд, цели, методологија, резултати, дискусија, заклучок и библиографија. Деловите се 
систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува 
соодветно следење на материјата која е обработена во истражувањето. 
 
 Првата глава од докторската дисертација е Вовед, кој започнува со 
дефинирање на поимот централна вена и најчесто користените централни венски 
садови кои се користат во секојдневната анестезиолошка практика. Потоа продолжува 
со анатомијата и анатомските аномалии и варијации на аксиларната вена, 
индикациите и контраиндикациите за нејзина катетеризација, типовите на централни 
венски катетери и методите за нејзина катетеризација. Анатомската метода е 
проследена со значително помала успешност и поголем процент компликации. 
Посебен осврт е даден на ултразвучниот метод на катетеризација на централните вени,  
а потоа и на аксиларната вена.  Ултразвучната катетеризација на централните вени 
може да се примени како статична и динамична техника. Статичната техника се 
користи за лоцирање на крвниот сад за катетеризација, додека самата катетеризација 
се одвива „слепо”. Првпат катетеризација на аксиларната вена со оваа техника е 
изведена од Schregel во 1994 година. За разлика од тоа, при динамичната техника 
иглата се визуелизира постојано на нејзиниот пат до венскиот крвен сад се до 
добивањето на крв. Аксиларната вена за прв пат е катетеризирана со оваа техника од 



Sandhu на серија од 5 пациенти. Понатаму се укажува на  постоењето на попречен и 
надолжен ултразвучен пресек на централните вени и “in plane” и “out of plane” 
техниката, во зависност од соодносот меѓу оската на ултразвучната сонда и крвниот 
сад, односно иглата за катетеризација. Во понатамошниот дел од воведот се обрнува 
посебно внимание на успешноста на катетеризацијата на аксиларната вена и можните 
механички компликации пред се артериска пункција и артериска катетеризација, 
хематом на местото на катетеризација, појава на пневмоторакс и хематоторакс и 
малпозиција на катетерот. Се нагласува влијанието кое го има употребата на ултразвук 
во зголемувањето на процентот на успешност и во намалувањето на појавата на 
механички компликации при централна венска катетеризација на централните вени а 
посебно на аксиларната вена. Овој дел завршува со преглед на системските ефекти 
(хемодинамски и респираторни) од примената на тренделенбург положба и/или 
позитивен енд експираторен притисок и нивното влијание на големината на 
површината на попречниот пресек на аксиларната вена. 
 
 Втората глава го анализира мотивот на студијата, кој произлегува од 
потребата за зголемување на успешноста и намалување на компликаците при 
централна венска катетеризација. Главниот мотив докторандот го пронаоѓа во 
истражувањето на ефектот од примената на позитивен енд експираторен притисок на 
големината на површината на попречниот пресек на аксиларната вена, успешноста и 
појавата на механичките компликации, пред сѐ артериска пункција и пневмоторакс. 
 
 Третата глава ги прикажува целите на студијата, кои се поделени на 
примарни и дополнителни. Примарните цели се: да се измери и спореди големината 
на површината на попречниот пресек на аксиларната вена кај пациентите во 
тренделенбург положба од 15 степени со големината на површината на попречниот 
пресек на аксиларната вена кај пациенти во тренделенбург положба од 15 степени и 
позитивен енд експираторен притисок од 15 см воден столб, да се определи и спореди 
успешноста, потребното време и бројот на обиди за катетеризација на аксиларната 
вена меѓу пациентите кои се поставени во тренделенбург положба и оние кај кои е 
применет и позитивен енд експираторен притисок од 15 см воден столб и да се 
определи и спореди процентот на појава на механички компликации како артериска 
пункција, пневмоторакс, малпозиција на катетерот и хематом на местото на пункција 
на кожата меѓу пациентите кои се поставени во тренделенбург положба и оние кај кои 
е применет и позитивен енд експираторен притисок од 15 см воден столб. Во студијата, 
дополнителни цели се да се корелираат вредностите на големината попречниот пресек 
на крвниот сад и компресибилноста со успешноста, времето и бројот на обиди за 
катетеризација, како и појавата на механички компликации артериска пункција, 
пневмоторакс, малпозицја на катетерот и појавата на хематом и да се определи и 
спореди влијанието на тренделенбург положба и тренделенбург положба и позитивен 
енд експираторен притисок од 15 см воден столб на срцевата фреквенција, средниот 
артериски притисок и периферната кислородна сатурација. 
 

Во четвртата глава е елаборирана методологијата на студијата, и тоа 
нејзиниот дизајн како рандомизирана, контролирана, проспективна интервенциона, 
двојно слепа студија, критериумите за вклучување и невклучување во студијата и 
протоколот на студијата. По добиеното одобрение од стручниот колегиум на 
Клиничката болница Acibadem во Скопје, и од Етичката комисија на Медицинскиот 
факултет, во студијата се вклучени 200 пациенти на возраст над 18 години примени во 
единицата за интензивно лекување. Сите пациенти имале потпишано информирана 
согласност. Наведени се критериумите за вклучување и невклучување во студијата. По 
приемот на пациентот се започнало со поставување на континуиран мониторинг, ЕКГ 
и периферна пулс оксиметрија. Потоа бил направен ултразвучен скриниг кој 
вклучувал лоцирање на аксиларната вена, длабочината од кожата до средината на 
аксиларната вена, проверка на нејзината компресибилност, мерење на големината на 



површината на попречниот пресек. По скринингот пациентите биле рандомизирани 
во една од двете групи контролна и испитувана. Во двете групи пациенти, воведот во 
анестезија е изведен стандардно во положба на супинација по претходна 
преоксигенација, со fentanil (1-3мg/kg) и propofol (1- 2mg/kg). Ларингоскопијата и 
интубацијата се олеснети со rocuronium bromid 0.5mg/kg. Анестезијата е одржувана со 
континуирана инфузија на propofol 6mg/kg/h. Пациентите биле на контролирана 
механичка вентилација со дишна фракција на мешавина од 50% O2 и 50 % воздух, со 
дишен волумен и фреквенција на дишење за да се одржува end -tidal СO2 меѓу 35- 40 
mm Hg. По воведот во анестезија и поставувањето на механичка вентилација, 
пациентите од контролната група биле поставени во тренделенбург положба од 15 
степени со главата во неутрална позиција, без примена на позитивен енд 
експираторен притисок додека раката на страната на канулација била поставена во 
положба на абдукција од 90 степени со цел да се обезбеди најоптимална позиција на 
аксиларната вена. По 5 минути од поставувањето на пациентот во соодветна  положба  
е измерена површината на попречниот пресек на аксиларната вена и длабочината од 
средината на попречниот пресек на вената до кожата со употреба на 2Д ултразвук во 
попречен пресек. Исто така е одреден и степенот на препокривање меѓу аксиларната 
вена и аксиларната артерија. Можни биле 4 степени на препокривање и тоа: крвните 
садови воопшто не се препокриваат, крвните садови се препокриваат до една третина 
од дијаметарот на попречниот пресек, крвните садови се препокриваат меѓу една и две 
третини од дијаметарот на попречниот пресек и крвните садови комплетно се 
препокриваат меѓу себе.  
 

Пациентите од испитуваната група по воведот во анестезија и поставувањето на 
механичка вентилација се поставени во тренделенбург положба од 15 степени, со 
главата во неутрална положба и раката во положба на абдукција од 90 степени и на 
апаратот за механичка вентилација бил зададен позитивен енд експираторен 
притисок од 15 см воден столб, со зголемување на вредноста за 5 см воден столб на 
интервали од по една минута. По пет минути од поставувањето на пациентот во 
соодветна положба се измерени површината на попречниот пресек на аксиларната 
вена, длабочината од средината на попречниот пресек на вената до кожата. И во 
испитуваната група е направено мерење на степенот на препокривање на аксиларната 
вена и аксиларната артерија како и во контролната група. Сите катетеризации се 
снимани за да може да се процени и степенот на вдлабнување на предниот ѕид на 
аксиларната вена при напредувањето со иглата. Во студијата е следено и забележано 
вдлабнувањето на предниот ѕид кое е поголемо или помало од половина на 
дијаметарот на крвниот сад. Биле следени и забележани и вредностите на крвниот 
притисок, срцевата фреквенција, кислородната сатурација, врвниот и средниот 
притисок во дишните патишта на секои 3 минути во текот на катетеризацијата. 
 
По поставувањето на пациентите во посакуваната позиција и задавањето на 
потребните параметри во зависност од нивната рандомизација, спроведено е боцкање 
и пласирање на централниот венски катетер подеднакво во двете групи пациенти, под 
директно водство на ултразвук, со линерната ултразвучна сонда со фреквенција од 5-
10 мегахерци поставена во стерилна покривка за таа намена прикачена на портабилен 
ултразвучен апарат General Electric e-Logic. Аксиларната вена и артерија се добиени 
транспекторално под клавикулата во попречен пресек. Кететеризација е направена во 
попречен пресек со “out of plane” техника. За неуспешен обид било сметано секое 
извлекување на иглата од кожата. При три неуспешни обиди постапката била 
означена за неуспешна. По добивањето венска крв жицата водич била пласирана под 
ултразвучна контрола и преку неа бил поставен централен венски катетер со 
стандардна техника по Селдингер.  За секој пациент било мерено времето од контакт 
на иглата со кожа до успешно пласирање на катетерот. Времето за сетирање на 
ултразвучниот апарат не било земено предвид. Биле следени и бројот на обиди до 



успешно завршување на постапката, појавата на артериска пункција и хематом на 
страната на канулација, како и појавата на пневмоторакс и малпозиција на катетерот. 
Според протоколот, два часа по катетеризацијата е направена контролна 
рентдгенграфија на бели дробови за да се утврди позицијата на врвот на катетрот, 
малпозиција на катетерот и евентуалното присуство на пневмоторакс или 
хематоторакс. Исто така е измерена со сантиметар и големината на хематомот на 
кожата на местото на пункција. 

Статистичката анализа е изработена во статистички програм: STATISTICA 7.1; 
SPSS 17.0; За обработка на собраните податоци се формирани бази со примена на 
специфични компјутерски програми за таа намена. Нивната обработка е извршена со 
помош на стандардни дескриптивни и аналитички методи. 

Атрибутивните статистички серии се анализирани со одредување на 
коефициент на односи, пропорции, стапки и со утврдување на статистичката 
значајност меѓу откриените разлики- Тест на разлики-Difference тест. 

Нумеричките серии се анализирани со мерки на централна тенденција и со 
мерки на дисперзија на податоците (просек и стандардна девијација).  Кај 
нумеричките серии сигнификантноста на разликата е тестирана со  Student-ов  t- тест,  
или со Mann-Whitney U тест и Wilcoxon Matched Pairs тест, со Analysis of Variance –
ANOVA со Post hoc Tukey HSD тест. 

Корелативните-асоцијациони односи ќе се реализираат со помош на Pearson 
Chi square. 

Со Shapiro-Wilk`s тест  е испитувана нормалната расподелба на варијаблите. 
За CI (confindence интервал 95% CI) е дефинирана статистичката значајност за 

ниво на грешка помало од 0,05 (p). 
Резултатите се прикажни табеларно и графички. 

 
Резултатите се прикажани во петтата глава. Според демографските 
карактеристики, групите се хомогени во однос на полот, тежината, висината односно 
BMI и APACHE II скорот. Според клиничките карактеристики, најчеста индикација за 
прием е респираторната слабост. И во двете групи пациенти, почесто е земена десната 
аксиларна вена за катетеризација, и тоа кај 60% во контролната, односно 65% во 
испитуваната група. Резултатите од ултразвучните мерења покажале дека не постои 
статистички сигнификантна разлика во големината на попречниот пресек на 
аксиларната вена, длабочината и степенот на препокривање меѓу аксиларната 
артерија и вена кај пациентите во контролната и испитуваната група. Поставувањето 
на пациентот во тренделенбург положба довело до статистички несигнификантно 
зголемување на површината на попречниот пресек на аксиларната вена од 0.89 см2 на 
0.95 см2. За разлика од тоа, резултатите покажуваат статистички сигнификантно 
зголемување на површината на попречниот пресек на аксиларната вена со 
поставување на пациентот во тренделенбург положба и примена на позитивен енд 
експираторен притисок од 15 см воден столб, и тоа од 0.9 см2 на 1.2 см2. Примената на 
позитивен енд експираторен притисок доведува и до намалување на 
компресибилноста на аксиларната вена при напредување со иглата за катетеризација. 
Во понатамошниот дел се анализирани податоците за успешноста и компликациите. 
Успешноста во контролната група изнесувала 95%, додека во испитуваната група 
зголемувањето на површината на попречниот пресек на аксиларната вена резултирал 
со успешност на постапката кај сите пациенти. Во најголем процент постапката била 
завршена со еден убод на кожата, особено во групата со  примена на позитивен енд 
експираторен притисок (84% наспроти 63%) што претставува сигнификантна разлика 
за p<0.00001. При тоа, во групата со позитивен енд експираторен притисок било 
потребно помалку време за успешна катетеризација. Па така во контролната група 
било потребно 157.7 ± 49.7 секунди, додека во испитуваната група тоа изнесувало 
117.3±31.1 секунди. Тоа претставува статистички сигнификантна разлика за p< 
0.00001. Во однос на следените компликации, примената на позитивен енд 
експираторен притисок во испитуваната група пациенти резултирала со помал 



процент на компликации. Не е забележан ниту еден случај на артериска пункција во 
испитуваната група пациенти, додека во контролната група се забележани три. Ниту 
во контролната, ниту во испитуваната група не е забележан случај на појава на 
пневмоторакс, што сугерира заклучок дека примената на позитивен енд експираторен 
притисок не го зголемува ризикот од негово јавување при катетеризација на 
аксиларната вена со динамичен ултразвук. Во испитуваната група се среќава и 
статистички несигнификантно помал процент на хематом (8% наспроти 4%; p=.4795) 
и помал процент на малпозиција на катетерот (4% наспроти 2%; p=0.1489). Во 
понатамошниот дел од оваа глава се прикажани резултатите за системските ефекти од 
примената на тренделенбург положба и позитивен енд експираторен притисок преку 
следење на срцевата фреквенција, средниот артериски притисок, периферната 
кислородна сатурација и средниот притисок во дишните патишта. Примената на 
тренделенбург положба не довела до статистички сигнификантна промена на срцевата 
фреквенција (75±16.5 vs 75.0±16.6; p=0.962747) и средниот артериски притисок 
(80.5±12.3 vs 81.4±12.0; p=0.304975), но доведува до статистички сигнификантно но 
клинички незначителен пад на периферната кислородна сатурација (97.1±3.1 vs 
96.3±3.4; p=0.008840) и зголемување на средниот притисок во дишните патишта 
(15.5±2.0 vs 17.2±2.5; p=0.000001). Примената на позитивен енд експираторен 
притисок од 15 см воден столб довела до статистички несигнификантно намалување на 
срцевата фреквенција (74.7±15.7 vs 73.5±15.9 p=0.5934) и средниот артериски притисок 
(78.4±11.0 vs 76.1±10.8; p=0.098840), статистички несигнификантно зголемување на 
периферната кислородна сатурација (98.4±2.1 vs 98.9±1.8; p=0.325380) и статистички 
сигнификантно зголемување на средниот притисок во дишните патишта (15.0±1.9 vs 
31.0±2.45; p=0.000000). На крајот е потврдена корелација меѓу големината на 
попречниот пресек на аксиларната вена и нејзината компресибилност со успешноста 
на постапката, бројот на обиди и времето потребно за завршување на постапката како 
и со компликацииет, појавата на артериска пункција и хематом. Не постои поврзаност 
меѓу големината на аксиларната вена и појавата на малпозиција. 
 
 

Шестата глава ја содржи обемната дискусија, во која докторандот ги 
коментира резултатите од истражувањето и ги споредува со веќе објавените резултати 
од оваа област. На почетокот од дискусијата се наведуваат основните демографски и 
клинички карактеристики на пациентите вклучени во студијата. Поголемата 
длабочина на поставеност на аксиларната вена се објаснува со начинот на мерење на 
длабочината од кожата до средината на попречниот пресек на вената. Во 
понатамошниот дел од дискусијата се задржува на влијанието на тренделенбург 
положбата и механизмите кои доведуваат до хемодинамските и респираторни ефекти 
кои се во согласност со претходно објавени трудови од таа област. Во делот за ефектите 
од примената на механичка вентилација со позитивен енд експираторен притисок е 
даден детален опис на механизмите преку кои позитивниот енд експираторен 
притисок може да влијае на ударниот волумен на левата комора и на периферната 
кислородна сатурација. Понатаму е прикажан преглед на различни студии во кои се 
анализирани хемодинамските ефекти од примената на позитивен енд експираторен 
притисок, и различни рекрутман маневри. Резултатите од оваа студија се во согласност 
со резултатите од претходно објавени студии каде како последица на примена на 
позитивен енд експираторен притисок се јавува најчесто транзиторно и минимално 
намалување на крвниот притисок кое најчесто не е проследено со промени во срцевата 
фреквенција.  Во студиите во кои е забележана промена во срцевата фреквенција и 
крвниот притисок, тие се обично без поголемо клиничко значење и не побаруваат 
интервенција со инотропни лекови. Како последица на зголемениот интраторакален 
притисок и настанатите хемодинамски промени при поставување на пациентот во 
тренделенбург положба, а особено при задавање на позитивен енд експираторен 
притисок е забележано зголемување на површината на попречниот пресек на 
аксиларната вена. Ова зголемување е помало во споредба со зголемувањето 



забележано во други студии за влијанието на тренделенбург положба и/или позитивен 
енд експираторен притисок на големината на внатрешната југуларна и потклучната 
вена. 
Крајна цел на постапката е успешно пласирање на катетерот во посакуваниот крвен 
сад. Во однос на успешноста на постапката дискусијата докторандот ја започнува со 
различните дефиниции за неуспешност користени во различни студии и објаснува 
дека за неуспешна ќе се оцени постапката по неможност да се пласира катетерот по 
три обиди. Споредена со резултатите за успешноста од други студии резултатите се 
слични или подобри. При тоа се прикажани резултати од студии за катетеризација на 
пациенти под водство на ултразвук како со “short axis out of plane” така и со “long axis 
in plane” техника кај пациенти на сопствено дишење но и пациенти на механичка 
вентилација. Во групата со примена на позитивен енд ексираторен притисок, 
централниот венски катетер е успешно пласиран кај сите 100 пациенти. При тоа, 
постапката се завршува најчесто со еден убод и за многу пократко време и тоа многу 
почесто во групата со примена на позитивен енд експираторен притисок. Во однос на 
бројот на обиди резултатите се во согласност со резултатите од другите студии за 
ултразвучно воена катетеризација на скиларната вена, додека во однос на времето 
портебно за катетеризација во литературата се среќаваат студии и со пократко но и со 
значително подолго време. Со стекнувањето искуство, времето за успешна 
катетеризација значително се скратува. Во однос на појавата на артериска пункција и 
катетеризација се објаснува дека примената на ултразвук допринела за значително 
намалување на оваа компликација но дека таа и понатаму се јавува. Се објаснува дека 
во различни студии, авторите пријавуваат различни фактори за нејзино настанување, 
како лошата визуелизација на иглата, искуството на операторот, техниката која се 
користи, пробивањето на задниот ѕид на крвниот сад и препокривањето на артеријата 
и вената, како и големината на вената. Кога станува збор за пневмотораксот се 
нагласува дека како компликација најчесто се среќава при катетеризација на 
потклучната вена, додека при катетеризација на аксиларната вена се среќава поретко 
заради поголемото растојание од плеврата. Докторандот наведува студии кои 
покажуваат зголемен ризик за негово јавување при вентилација со високи дишни 
волумени и позитивн енд експираторен притисок особено при катетеризација на 
поклучната вена, како и студии во кои операторите го намалуваат, исклучуваат 
позитивниот енд експираторен притисок или го деконектираат пациентот од 
вентилаторот при самата катетеризација. Повеќето студии за катетеризација на 
аксиларната вена рапортираат отсуство на појава на пневмоторакс како што е случај и 
во оваа студија дури и во испитуваната група при примена на позитивен енд 
експираторен притисок од 15 см воден столб. 
И на крајот се дискутирани резултатите за малпозицијата на катетерот. На почетокот 
се дефинира дека се работи за интраваскуларна малпозиција, се наведува инциденцата 
на јавување, различните фактори кои може да придонесат за појавата на малпозиција, 
како и фактот дека сеуште постои дебата за идеалната позиција на врвот на катетерот 
која зависи и од неговата намена. Процентот на малпозиција кој се јавува во оваа 
студија е сличен на претходно рапортираниот процент во референтни студи и за 
катетеризација на аксиларната вена и при тоа примената на позитивен енд 
експираторен притисок нема значително влијание на појавата на оваа компликација. 
 
Во последиот дел од дискусијата се дискутира корелацијата помеѓу површината на 
попречниот пресек на аксиларната вена и нејзината компресибилност со успешноста, 
на постапката, времето и бројот на обиди, и појавата на механички компликации. Се 
наведува дека големината на крвниот сад како фактор кој влијае не само на неговата 
успешна катетеризација туку и на бројот на обиди, потребното време и појавата на 
компликации досега е покажан кај внатрешната југуларна вена. Оттаму се реферираат 
студии во кои е испитувано влијанието на различни маневри и положби на пациентот 
на големината и компресибилноста на централните вени пред се внатрешната 
југуларна и потклучната вена. Исто така се истакнува и фактот дека не сите студии 



покажуваат зависност на појавата на компликации од големината на крвниот сад. Се 
оценува дека резултатите од оваа студија покажуваат умерена поврзаност меѓу 
успешноста на постапката, времето и бројот на обиди потребни за нејзино завршување 
и појавата на артериска пункција, но не и со појавата на малпозиција на врвот на 
катетерот. 
 

Седмата глава ги содржи заклучоците на дисертацијата. Употребата на 
позитивен енд експираторен притисок од 15 см воден столб во тек на ултразвучно 
водена катетеризација на аксиларната вена со попречен пресек резултира со 
зголемување на површината на попречниот пресек на аксиларната вена, што  доведува 
до зголемување на вкупната успешност на централната венска катетеризација како и 
успешноста при прв обид, го намалува потребниот број на обиди и го скратува 
потребното време за катетеризација. Употребата на позитивен енд експираторен 
притисок од 15 см воден столб во тек на ултразвучно водена катетеризација на 
аксиларната вена со попречен пресек доведува и до намалување на механичките 
компликации како артериска пункција и хематом, при тоа не зголемувајќи го ризикот 
од појава на пневмоторакс. При тоа не доведува до клинички значајна хемодинамска 
дестабилизација на пациентот. 
 
Последната глава на дисертацијата ја содржи приложената литература, која е обемна, 
содржи 258 референци, икоректно е цитирана по прифатените стандарди. 
 
Оцена на трудот 
  

Докторската дисертација со наслов „Вилјание на примената позитивен енд 
експираторен притисок и тренделенбург положба на успешноста и компликациите 
при ултразвучно водена катетеризација на аксиларна вена кај пациенти на механичка 
вентилација’’ од кандидатот д-р Дарко Саздов, претставува  истражување од областа на 
анестезиологијата и интензивното лекување. Изработката на  темата на оваа 
докторската дисертација има за цел да ги унапреди знаењата за централната венска 
катетеризација под водство на ултразвук и нивната примена во секојдневната 
анестезиолошка пракса. Безбедното поставување на централните венски катетри е 
важен сегмент во лекувањето на многу пациенти особено оние во единиците за 
интензивно лекување. Потврдените наоди за ефектите од примената на ултразвук и 
менаџирањето на позитивниот енд експираторен притисок при централна венска 
катетеризација се главните научни придонеси на оваа дисертација. Употребата на 
ултразвук во последните децении придонесе за значително унапредување на 
постапката на централна венска катетеризација. Понатамошните истражувања можат 
да се прошират кон употреба на различни техники и места за катетеризација на 
централните вени со цел да се унапреди безбедноста и третманот на пациентите. 

 
Докторската дисертација со наслов „Вилјание на примената позитивен енд 

експираторен притисок и тренделенбург положба на успешноста и компликациите 
при ултразвучно водена катетеризација на аксиларна вена кај пациенти на механичка 
вентилација’’ од кандидатот д-р Дарко Саздов, според мислењето на Комисијата за 
оцена ги исполнува основните услови и стандарди за подготовка на докторски труд. 

 
 
Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот 

 
   Кандидатот, пред одбраната, ги објавил (како прв автор во меѓународни 
научни списанија), следниве рецензирани истражувачки трудови: 
 
 
1.  Sazdov D, Srceva MJ, Todorova ZN. Comparative analysis of ultrasound guided central 



venous catheterization compared to blind catheterization. Prilozi 2017; 38(2):107-14. 
 2.  Sazdov D, Srceva MJ, Todorova ZN. Landmark versus ultrasound-guided subclavian 

central venous with combined ahort and long axis aproach in an intensive care. Mac 
Med Rev 2017;71(1):44–9.  

 
 
 Заклучок и предлог 
  
  Главен научен придонес на оваа докторска дисертација е утврдување на 

значењето на позитивниот енд експираторен притисок при ултразвучно водена 
централна венска катетеризација на аксиларната вена. Комисијата оценува дека 
докторскиот труд претставува оригинална и самостојна научна работа, со јасно 
дефинирани цели, релевантни резултати и апликативен клинички придонес. 
Овој докторски труд може да претставува појдовна основа за понатамошни 
истражувања во областа на централната венска катетеризација. 

  Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана 
на докторската дисертација со наслов Влијание на примената позитивен 
енд експираторен притисок и тренделенбург положба на успешноста и 
компликациите при ултразвучно водена катетеризација на аксиларна 
вена кај пациенти на механичка вентилација’ од кандидатот д-р Дарко 
Саздов. 

 
            
                                                                                
 
 

КОМИСИЈА 
 
 
                                                1.    Проф. д-р Мирјана Шошолчева, претседател, с.р. 

                                                       
                                          2.    Проф. д-р Зорка Николова Тодорова, ментор, с.р. 

 
                            3.    Проф. д-р Билјана Кузмановска, член, с.р. 

 
                        4.    Проф. д-р Адријан Карталов, член, с.р. 

 
                        5.    Проф. д-р Заран Спировски, член, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 



ИЗВЕШТАЈ ОД КАДРОВСКИОТ ОДБОР 
 
 
 Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од 
Скопје одржа состанок на 5.12.2019 година во 13 часот. На состанокот присуствуваа 
мнозинство од членовите на Одборот. По однос на предложените точки од дневниот 
ред и спроведеното гласање, Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет го 
предлага следното: 

 
1. Предлагање на рецензентски комисии по распишаниот конкурс од 

факултетот за избор на лица во сите наставно-научни и научни звања, а по 
предлог од катедрите. 

 
Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ги усвои следните рецензентски 

комисии: 
 За Конкурс објавен на 11.11.2019 година во дневните весници „Вечер  и  „Коха“ 

од Медицински факултет во Скопје за избор на лица во сите наставно-научни и научни 
звања во следниве наставно-научни области: 

 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

 офталмологија   
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Весна Димовска Јорданова 
 2. Проф.д-р Милица Ивановска 
 3. Проф.д-р Магдалена Антова Велевска 
 4. Проф.д-р Марина Давчева Чакар 
 5. Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 
 
- 2 наставника во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 интерна медицина 
 хепато-гастроентерологија  
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р  Викторија Чалоска Иванова 
 2. Проф.д-р Мери Трајковска 
 3. Проф.д-р Магдалена Генадиева Димитрова 
 4. Проф.д-р Марија Вавлукис 
 5. Проф.д-р Весна Герасимовска 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната 
област 

 медицинска физика    
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Христина Спасевска 
 2. Проф.д-р Даниела Миладинова 
 3. Проф.д-р Ласко Баснарков 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 



 микробиологија    
 бактериологија    
 вирусологија   
 паразитологија    
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Гордана Јанкоска 
 2. Проф.д-р Никола Пановски 
 3. Проф.д-р Жаклина Цековска 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 педијатрија    
 детски болести со нега на болно и здраво дете    
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Емилија Влашки 
 2. Проф.д-р Розана Кацарска 
 3. Проф.д-р Ката Мартинова 
 4. Проф.д-р Лидија Карева 
 5. Проф.д-р Костандина Кузевска Манева 
 
- 1 наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните 
области: 

 хигиена    
 здравствена екологија 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Драган Ѓорѓев 
 2. Проф.д-р Михаил Кочубовски 
 3. Проф.д-р Гордана Ристовска 
 
- 2 лица во сите научни звања по предметите од научните области: 

 фармакологија 
 токсикологија 
 клиничка фармакологија 
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Никола Лабачевски 
 2. Проф.д-р Маја Сланинка Мицеска 
 3. Проф.д-р Димче Зафиров 
 
- 3 лица во сите научни звања (од сродни научни подрачја)  по предметите од 
научните области: 

 фармакологија   
 токсикологија   
 клиничка фармакологија   
Се предлага комисија во состав: 

 1. Проф.д-р Димче Зафиров 
 2. Проф.д-р  Јасмина Тројачанец 
 3. Проф.д-р Круме Јаќовски 

 



2.  Донесување на Одлука за распишување на конкурс за нови места за избор 
во наставно-научни, научни и соработнички звања (асистент) и насловни звања, 
по барање од катедрите. 

Катедрата за гинекологија и акушерство достави барање за распишување на 
конкурс за нови места за избор на 2 наставника во сите наставно-научни звања по 
предметите од  наставно-научните области: гинекологија и акушерство и гинекологија 
и акушерство со нега кое Кадровскиот одбор го разгледа и му предлага на Наставно-
научниот совет да донесе Одлука за распишување на Конкурс за избор на 2 наставника 
во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научните области: 
гинекологија и акушерство и гинекологија и акушерство со нега. 

 
 3. Донесување на Одлуки за давање согласност за вршење на 

високообразовна дејност на факултети при УКИМ во Скопје, по дадена 
согласност од катедрите. 
   
 Машинскиот факултет во Скопје и Институтот за социолошки и политичко 
правни истражувања - Скопје  при УКИМ во Скопје доставија барања за ангажирање 
на лица избрани во звања од Нашиот факултет да обавуваат високообразовна дејност 
на нивниот факултет. 
 По изјаснувањето на катедрата за овие барања и дадената согласност од 
катедрата се утврди следнава листа и тоа:  

Табела 1  
 

АНГАЖИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА  
НА ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ ВО РАМКИТЕ НА УКИМ 

 
За вршење на високообразовна дејност на факултетите во рамките на УКИМ, 

ННС донесува одлука. 
 

Ред.
бр. Предмет  

Ангажман на 
факултетите во 

рамките на УКИМ 
Наставник 

1. 

 Медицина на трудот со 6 
ЕКТС (задолжителен предмет) 
во зимски и летен семестар, за 
втор циклус студии на 
студиската програма 
Управување со системи за 
безбедност и здравје при работа 

Машински факултет  
Скопје 

 
 
 
проф.д-р Јованка 
Караџинска Бислимовска 
 

2. 

Професионална токсикологија 
со 6 ЕКТС изборен предмет во 
зимски и летен семестар и 
Психофизиологија на работата 
со 6 ЕКТС изборен предмет, во 
зимски и летен семестар за втор 
циклус студии на студиската 
програма 
Управување со системи за 
безбедност и здравје при работа. 

Машински факултет  
Скопје 

 
 
 
 
проф.д-р Јордан Минов 

3. Здравствена политика (изборен Институт за социолошки  



предмет) на студиската 
програма од втор циклус студии 
по Општествен развој-
едногодишни и двегодишни 
студии. 

и политичко-правни 
истражувања-Скопје 

 
проф.д-р Моме 
Спасовски 

 
 
4. Разгледување на барања за одобрување на отсуства за наставници и 

соработници врз основа на дадена согласност од институциите каде што се 
вработени и катедрите. 
 

- асистент докторанд д-р Наташа Илиева, вработена во ЈЗУ Универзитетска 
клиника за гинекологија и акушерство - Скопје, поднесе барање за одобрување на 
неплатено отсуство во траење од три месеци сметано од 2.12.2019 година, поради 
неодложни лични причини. 

За ова барање има согласност од раководителот на Катедрата по гинекологија и 
акушерство и ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство во Скопје. 

Кадровскиот одбор му предлага на ННС да даде согласност за ова 
неплатено отсуство. 
 

- ас.д-р Светлана Павлеска Кузмановска, вработена во ЈЗУ Универзитетска 
клиника за нефрологија - Скопје, поднесено е барање за одобрување на неплатено 
отсуство во траење од два месеци сметано од 1.11.2019 година, поради неодложни 
лични работи. 

За ова барање има согласност од раководителот на Катедрата по интерна 
медицина, координаторот за настава на Клиниката за нефрологија и ЈЗУ 
Универзитетска клиника за нефрологија Скопје. 

 Кадровскиот одбор му предлага на ННС да даде согласност за ова 
неплатено отсуство. 
 

5. Разно. 
        

 
       Декан 

       Проф.д-р Соња Топузовска, с.р.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ   ОД НАУЧНИОТ ОДБОР 
 
 
 Научниот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од Скопје, 
одржа седница на ден  28.11.2019  година во 13:30 часот. На седницата присуствуваа 
мнозинство од членовите на Одборот. По однос на предложените точки од дневниот ред и 
спроведеното гласање, Научниот одбор зазеде став: 
 

1. Формирање на комисија за одбрана на докторска дисертација од: 
Д-р Фродита Јакимовска на тема: „Клиничка евалуација на назалната проодност со акустична 
ринометрија и цефалометриска анализа кај функционалната и естетска хирургија на носот“, 
се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф.д-р Јане Нетковски 
2. Проф.д-р Михаел Груневски 
3. Проф.д-р Дејан Докиќ 
4. Проф.д-р Марина Давчева Чакар 
5. Проф.д-р Никола Николовски 

 
 
 
 
 

                  Продекан за наука 
                                                                                  Проф. д-р  Розалинда Попова Јовановска,с.р.  

                            
 

 



ИЗВЕШТАJ ОД СОВЕТОТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 
ТРЕТИОТ ЦИКЛУС-ДОКТОРСКИ СТУДИИ 

 
 

Советот на студиската програма за трет циклус-докторски студии по 
медицина на Медицинскиот факултет во Скопје, одржа седница на ден 
29.11.2019 година и по предложените точки на дневниот ред зазеде став: 
 
 
1. Формирање на комисии за оцена на докторска дисертација од: 
 
- Наташа Петковиќ  на тема: „Епидемиолошко клиничка проценка на 
вистинскиот хоспитален морталитет од миокарден инфаркт“, се 
предлага комисија во состав:  
 

1. Проф. д-р Силвана Јованова, претседател 
2. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, ментор 
3. Проф. д-р Розалинда Исјановска, член 
4. Проф. д-р Марјан Бошевски, член 
5. Проф. д-р Сашко Јовев, член. 

 
- д-р Валентина Цвејоска Чолакова на тема: „Астма и натхранетост во 
детска возраст“, се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Мирјана Кочова, претседател 
2. Проф. д-р Емилија Влашки, ментор 
3. Проф. д-р Јордан Минов, член 
4. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член 
5. Проф. д-р Александар Петличковски, член. 

 
- д-р Планинка Зафировска на тема: „Ехокардиографска процена на 
левокоморна функција и левокоморна деформација (strain) кај 
пациенти со изразена аортна стеноза пред и по аортна 
валвуларна хуриргија“,се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска, претседател 
2. Проф. д-р Ники Матвеева, ментор 
3. Проф. д-р Силвана Јованова, член 
4. Проф. д-р Сашко Јовев, член 
5. Проф. д-р Марија Вавлукис, член. 

 
2. Формирање на комисии за оцена на подобност на пријавената 
тема за изработка на докторска дисертација од: 
 
- д-р Жанита Јовановска Спасова на тема: "Презервација VS елективна 
дисекција на илиоингвиналниот нерв кај ингвинална 



херниопластика по методата на Lichtenstein со употреба на 
полипропилен меш", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Маја Сланинка Мицеска, ментор  
2. Проф. д-р Владо Јаневски, член 
3. Доц. д-р Боро Џонов, член 

 
- д-р Димитар Вељановски на тема: "Ефективноста на 
перирадикуларната терапија водена со компјутеризирана 
томографија кај пациенти со хронична лумбална болка и 
радикулопатија", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Дијана Никодијевиќ, ментор  
2. Проф. д-р Светлана Антовска Грујоска, член 
3. Проф. д-р Виолета Василевска Никодиновска, член 

 
- дипл. биолог Гордана Илиева на тема: "Флуоресцентна in situ 
хибридизација во дијагностика на малигни заболувања", се 
предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Мирјана Кочова, ментор, 
2. Проф. д-р Александар Стојановиќ, член 
3. Проф. д-р Елена Шукарова-Ангеловска, член 

 
- д-р Анжелика Караџова-Стојаноска на тема: "Можни предиктори за 
одговор на терапија и токсичност при третман со метотрексат кај 
ревматоиден артритис", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Соња Генадиева Ставриќ, ментор  
2. Проф. д-р Ирена Кафеџиска, член 
3. Доц. д-р Љубинка Дамјановска, член 

 
- м-р Катерина Маркоска на тема: "Уринарни протеомски биомаркери 
асоцирани со подобрување на проценетата гломеруларна 
филтрациска рата (пГФР) кај пациенти со хронична бубрежна 
болест (ХББ)", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Харалд Мишак, ментор 
2. Проф. д-р Гоце Спасовски, член 
3. Проф. д-р Ѓулшен Селим. член 

 
3. Извештај од комисија за оцена на докторска дисертација од:  
 
- д-р Марко Костовски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1202 од 
01.11.2019) на тема: "Влијанието на прекумерната акумулација на 
белото адипозно ткиво на метаболичкиот профил кај деца и 
адолесценти со адипозитет", 



 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 

дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- д-р Мимоза Исмаили (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1202 од 
01.11.2019) на тема: "Корелација помеѓу мерењата на корнеалната 
дебелина и рефрактивните аномалии", 
 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- д-р Танер Хасан (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1202 од 
01.11.2019) на тема: "Асоцијација на полиморфизмите во гените ACE 
и APOE со дијабетичната нефропатија", 
 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- д-р Марија Гоцевска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1203 од 
15.11.2019) на тема: "Споредба на тераписките ефекти на 
високоинтензивен ласер и на ултразвукот кај пациенти со 
хронична лумбална болка", 
 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
- д-р Дарко Саздов (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1203 од 
15.11.2019) на тема: "Влијание на примената на позитивен енд 
експираторен притисок и тренделенбург положба на успешноста 
и компликациите при ултразвучно водена катетеризација на 
аксиларна вена кај пациенти на механичка вентилација", 
 

Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
4. Извештаи од комисии за оценка на подобност на пријавената 
тема за изработка на докторска дисертација од:  
 
- д-р Ленче Костадинова на тема: "Дефинитивна акцелерирана 
интензитет модулирана радиотерапија со симултано интегриран 
буст наспроти тридимензионална конформална радиотерапија 
кај планоцелуларен орофаренгеален канцер", 



 
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската 

дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја 
прифати. 
 
5. Формирање на комисија за одбрана на докторска дисертација 
од: 
 
- д-р Марко Костовски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1202 од 
01.11.2019) на тема: "Влијанието на прекумерната акумулација на 
белото адипозно ткиво на метаболичкиот профил кај деца и 
адолесценти со адипозитет", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Лилјана Миленкова, претседател 
2. Проф. д-р Зоран Гучев, ментор 
3. Проф. д-р Елида Митевска, член 
4. Проф. д-р Соња Топузовска, член 
5. Проф. д-р Сунчица Петровска, член 

 
- д-р Мимоза Исмаили (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1202 од 
01.11.2019) на тема: "Корелација помеѓу мерењата на корнеалната 
дебелина и рефрактивните аномалии", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Весна Димовска Јорданова, претседател 
2. Проф. д-р Наташа Наќева Јаневска, ментор 
3. Проф. д-р Ники Матвеева, член 
4. Проф. д-р Магдалена Антова, член 
5. Проф. д-р Газменд Качанику, член 

 
- д-р Танер Хасан (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1202 од 
01.11.2019) на тема: "Асоцијација на полиморфизмите во гените ACE 
и APOE со дијабетичната нефропатија", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Мирјана Кочова, претседател 
2. Проф. д-р Сашо Панов, ментор 
3. Проф. д-р Соња Топузовска, член 
4. Проф. д-р Оливера Стојчева-Танева, член 
5. Проф. д-р Гордана Пемовска, член 
 

- д-р Марија Гоцевска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1203 од 
15.11.2019) на тема: "Споредба на тераписките ефекти на 
високоинтензивен ласер и на ултразвукот кај пациенти со 
хронична лумбална болка", се предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Ѓорѓи Божиновски, претседател 
2. Проф. д-р Ериета Николиќ-Димитрова, ментор 
3. Проф. д-р Снежана Мишевска Перчинкова, член 



4. Проф. д-р Слободан Николиќ, член 
5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член 

 
- д-р Дарко Саздов (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1203 од 
15.11.2019) на тема: "Влијание на примената на позитивен енд 
експираторен притисок и тренделенбург положба на успешноста 
и компликациите при ултразвучно водена катетеризација на 
аксиларна вена кај пациенти на механичка вентилација", се 
предлага комисија во состав: 
 

1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева, претседател 
2. Проф. д-р Зорка Николова Тодорова, ментор 
3. Проф. д-р Зоран Спировски, член  
4. Проф. д-р Билјана Кузмановска, член 
5. Проф. д-р Андријан Карталов, член 

 
 
 
 
          Претседател на  
                                  Советот на студиската програма за  

            трет циклус студии-докторски студии по медицина 
 

      Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска   с.р. 



ИЗВЕШТАЈ ОД ОДБОРОТ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ И 
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ 

 
  
 Одборот за специјализации и супспецијализации  на Наставно-научниот 
совет на Медицинскиот факултет од Скопје одржа состанок на 04.12.2019 
година во 13,oo часот. На состанокот присуствуваа мнозинство од членовите 
на Одборот.  

По однос на предложените точки од дневниот ред, Одборот за 
специјализации и супспецијализации зазеде став: 

1. Предлагање на комисии за полагање на специјалистички испит. 
Одборот за специјализации и супспецијализации му предлага на ННС да 

ги усвои следните комисии за полагање на специјалистички испит во следните 
гранки на медицината: 

Гинекологија и акушерство 
           1. проф.д-р Весна Антовска  
           2. проф.д-р Марјан Стојовски    
           3. доц.д-р Горан Димитров                                      
  
           1.проф.д-р Марјан Стојовски 
           2.доц.д-р Горан Димитров 
           3.Доц.д-р  Глигор Тофоски 
 
           1.доц.д-р Горан Димитров 
           2.доц.д-р Глигор Тофоски 
           3.доц.д-р Јадранка Георгиевска 
 
           1.доц.д-р Глигор Тофоски 
           2.доц д-р Јадранка Георгиевска 
           3.доц.д-р  Ана Данева Маркова 
 
           1.доц.д-р Јадранка Георгиевска 
           2.доц д-р Ана Данева Маркова 
           3.доц.д-р  Сашо Стојчевски 
 
           1.доц.д-р Ана Данева Маркова 
           2.доц д-р Сашо Стојчевски 
           3.доц.д-р  Елена Џикова 
  
           1.доц.д-р Сашо Стојчевски 
           2.доц д-р Елена Џикова 
           3.доц.д-р  Викторија Јовановска 
 
           1.доц.д-р Елена Џикова 
           2.доц д-р Викторија Јовановска 
           3.доц.д-р  Игор Алулоски 
 
           1.доц.д-р Викторија Јовановска 
           2.доц д-р Игор Алулоски 
           3.доц.д-р  Драге Дабески 



           1.доц.д-р Игор Алулоски 
           2.доц д-р Драге Дабески 
           3.доц.д-р  Ирена Алексиоска Папестиев 
 
           1.доц.д-р Драге Дабески 
           2.доц д-р Ирена Алексиоска Папестиев 
           3.доц.д-р  Иво Ќаев 
 
           1.доц.д-р Ирена Алексиоска Папестиев 
           2.доц д-р Иво Ќаев 
           3.проф.д-р  Весна Антовска 
 
           1.доц.д-р Иво Ќаев 
           2.проф.д-р Весна Антовска 
           3.проф.д-р Марјан Стојовски 
 
- педијатрија    

1. проф.д-р Зоран Гучев  
2. проф.д-р Аспазија Софијанова   
3. науч.сор.д-р Николина Здравевска 
 
1. проф.д-р Розана Кацарска     
2. проф.д-р Лидија Карева    
3. науч.сор.д-р Силвана Наунова      
       
1.проф.д-р Стојка Нацева Фуштиќ 
2.проф.д-р Марина К.Константинова 
3.науч.сор.д-р  Христина Б. Манџуковска 
         
1. проф.д-р Велибор Тасиќ     
2. проф.д-р Светлана Кочева    
3. доц.д-р Татјана Јаќовска      
            
1. проф д-р Ацо Костовски 
 2.доц.д-р Кристина Миронска 
3.науч.сов.д-р Снежана Јанчевска 
                 
1.проф. д-р Емилија Влашки     
2.доц. д-р  Соња Бојаџиева    
3.доц.д-р  Александра Јанчевска 
    
1.проф.д-р Ката Мартинова 
2.доц.д-р Наташа Алуловска 
3.в.н.сор.д-р Емилија Шахпазова 
      
1.проф.д-р  Филип Дума    
2.проф.д-р  Констандина К. Манева   
3.н.сор.д-р Илија Кировски 
                 



1.проф.д-р Стојка Нацева Фуштиќ 
2.проф.д-р Зоран Гучев 
3.проф.д-р Констандина К. Манева 
                       
1.проф.д-р  Розана Кацарска    
2.проф.д-р Велибор Тасиќ      
3.проф.д-р Аспазија Софијанова 
                  
1. проф.д-р Ацо Костовски 
2. проф.д-р Ката Мартинова 
3. проф.д-р Лидија Карева 
      
1.проф.д-р Емилија Влашки    
2.проф.д-р Филип Дума  
3.проф.д-р Светлана Кочева 
       
1.проф.д-р Ката Мартинова 
2.проф.д-р Стојка Нацева Фуштиќ 
3.проф.д-р Марина К.Константинова 
                
1.проф.д-р Велибор Тасиќ     
2.проф.д-р Емилија Влашки    
3.доц.д-р    Соња Бојаџиева  
                      
1.проф.д-р Зоран Гучев 
2.проф.д-р Ацо Костовски 
3. доц.д-р. Татјана Јаќовска 
                       
1. проф.д-р  Филип Дума 
2. проф.д-р Розана Кацарска 
3. доц.д-р   Кристина Миронска 
             
 Замени за: 
  проф.д-р Зоран Гучев - проф.д-р Розана Кацарска 
 проф.д-р Розана Кацарска –проф.д-р Зоран Гучев 
 
 проф.д-р Стојка Нацева Фуштиќ- проф.д-р Велибор Тасиќ 
 проф.д-р Велибор Тасиќ - проф.д-р Стојка Нацева Фуштиќ 
 
 проф.д-р Ацо Костовски- проф.д-р Емилија Влашки 
 проф.д-р Емилија Влашки - проф.д-р Ацо Костовски 
 
 проф.д-р Ката Мартинова - проф.д-р Филип Дума 
 проф.д-р Филип Дума -проф.д-р Ката Мартинова 
 
 проф.д-р Светлана Кочева- проф.д-р Констандина Кузевска Манева 
 проф.д-р Констандина Кузевска Манева –проф.д-р Светлана Кочева 
 
 проф.д-р Лидија Карева - проф.д-р Марина Крстевска Константинова 
 проф.д-р Марина Крстевска Константинова - проф.д-р Лидија Карева 



 
 проф.д-р Аспазија Софијанова- доц.д-р Соња Бојаџиева 
 доц.д-р Соња Бојаџиева- проф.д-р Аспазија Софијанова 
 
 доц.д-р Татјана Јаќовска - доц.д-р Кристина Миронска 
 доц.д-р Кристина Миронска  – доц.д-р Татјана Јаќовска 
 
 доц.д-р Наташа Алуловска– доц.д-р Александра Јанчевска 
 доц.д-р Александра Јанчевска – доц.д-р Наташа Алуловска 
 
 науч сов.д-р Снежана Јанчевска- виш.нау.сор.Емилија Шахпазова 
 виш.нау.сор.Емилија Шахпазова- науч сов.д-р Снежана Јанчевска 
 
науч.сор.д-р Силвана Наунова- науч.сор.д-р Илија Кировски 
науч.сор.д-р Илија Кировски - науч.сор.д-р Силвана Наунова 
 
науч.сор.д-р Николина Здравевска - науч.сор.д-р Христина Б. Манџуковска 
науч.сор.д-р Христина Б. Манџуковска - науч.сор.д-р Николина Здравевска 
 
  - Психијатрија 
 
1. проф.д-р  Марија Ралева    
2. проф.д-р  Димитар Боневски 
3. проф.д-р  Ненси Манушева 
Замена: 
1. проф.д-р  Бранислав Стефановски 
2. проф.д-р Викторија Вујовиќ 
3. проф.д-р  Славица Арсова 
 
1. проф.д-р  Бранислав Стефановски 
2. проф.д-р  Викторија Вујовиќ 
3. проф.д-р  Лилјана Игњатова 
Замена; 
1. проф.д-р  Марија Ралева    
2. проф.д-р  Антони Новотни 
3. доц.д-р    Стојан Бајрактаров 
 
1. проф.д-р  Антони Новотни 
2. проф.д-р  Бранислав Стефановски 
3. проф.д-р  Славица Арсова 
Замена: 
1. проф.д-р Димитар Боневски 
2. проф.д-р  Ненси Манушева 
3. н.сор.д-р  Виктор Исјановски 
 
1. проф.д-р  Антони Новотни 
2. проф.д-р  Марија Ралева  
3. проф.д-р  Димитар Боневски 
Замена: 
 



1. проф.д-р  Бранислав Стефановски 
2. проф.д-р  Лилјана Игњатова 
3. н.сор.д-р  Кадри Хаџихамза 
 
- детска и адолесцентна психијатрија 
 
1. проф.д-р  Марија Ралева    
2. проф.д-р  Димитар Боневски 
3. проф.д-р  Лилјана Игњатова 
Замена: 
1. проф.д-р  Ненси Манушева    
2. проф.д-р  Марија Ралева    
3. проф.д-р  Антони Новотни 
 
- медицинска психологија 
 
1. н.сор. Андромахи Наумовска 
2. проф.д-р  Ненси Манушева 
3. проф.д-р  Викторија Вујовиќ 
 
1. н.сор. Андромахи Наумовска 
2. проф.д-р  Марија Ралева 
3. проф.д-р Димитар Боневски 
 
- ургентна медицина 
 
1. проф.д-р Мирјана Шошолчева 
2. проф.д-р Игор Кафтанџиев 
3. проф.д-р Горан Кондов 
 
1. проф.д-р Андријан Карталов 
2. проф.д-р Мери Трајкова 
3. доц.д-р  Атанас Сивевски 
 
1. проф.д-р Владимир Мирчевски 
2. проф.д-р Марија Вавлукис 
3. н.сов.д-р Јасминка Нанчева 
 
1. проф.д-р Слободан Ристовски 
2. проф.д-р Мирјана Шошолчева 
3. н.сов.д-р Билјана Ширговска 
 
1. проф.д-р Билјана Кузмановска 
2. проф.д-р Ѓорѓи Јота 
3. проф.д-р Соња Ставриќ    
 
- патологија 
1. проф.д-р Гордана Петрушевска 
2. проф.д-р Лилјана Спасевска 
3. доц.д-р  Рубенс Јовановиќ 



1. проф.д-р Лилјана Спасевска 
2. проф.д-р Весна Јаневска 
3. доц.д-р  Магдалена Тодоровска 
 
1. проф.д-р Весна Јаневска 
2. проф.д-р Нели Башевска 
3. проф.д-р  Славица К. Куновска 
 
1. проф.д-р Нели Башевска 
2. проф.д-р Гордана Петрушевска 
3. доц.д-р  Рубенс Јовановиќ 
 
1. проф.д-р Гордана Петрушевска 
2. проф.д-р Весна Јаневска 
3. проф.д-р  Славица К. Куновска 
 
1. проф.д-р Лилјана Спасевска 
2. проф.д-р Нели Башевска 
3. доц.д-р  Магдалена Тодоровска 
 
1. проф.д-р Весна Јаневска 
2. проф.д-р Лилјана Спасевска 
3. доц.д-р  Рубенс Јовановиќ 
 
1. проф.д-р Гордана Петрушевска 
2. проф.д-р Нели Башевска 
3. проф.д-р  Славица К. Куновска 
 
1. проф.д-р Лилјана Спасевска 
2. проф.д-р Гордана Петрушевска 
3. доц.д-р  Магдалена Тодоровска 
 
1. проф.д-р Нели Башевска 
2. проф.д-р Весна Јаневска 
3. доц.д-р  Рубенс Јовановиќ 
 
1. проф.д-р Весна Јаневска 
2. проф.д-р Гордана Петрушевска 
3. проф.д-р Славица К. Куновска 
 
1. проф.д-р Нели Башевска 
2. проф.д-р Лилјана Спасевска 
3. доц.д-р  Магдалена Тодоровска 
 
- Во постоечките комисии за полагање специјалистички испит по 
неврохирургија, за заменик член се предлага  доц.д-р Владимир Рендевски. 
- Во постоечките комисии за полагање специјалистички испит по урологија, за 
заменик член  се предлага  доц.д-р Скендер Саиди. 



- Во постоечките комисии за полагање специјалистички испит по детска 
хирургија, за заменик член  се предлага  доц.д-р Марјан Камиловски и доц.д-р 
Шабан Мемети 
   - Во постоечките комисии за полагање специјалистички испит по 
трауматологија членот во комисија бр.1,  проф.д-р Илија Панговски се заменува 
со доц.д-р Боро Џонов. 
 
2 Предлагање на комисии за полагање на супспецијалистички испит. 
 
- детска и младинска психијатрија 
 1. проф.д-р  Марија Ралева    
2. проф.д-р  Димитар Боневски 
3. проф.д-р  Лилјана Игњатова 
 
- психотерапија 
 1. проф.д-р  Викторија Вујовиќ 
2. проф.д-р  Марија Ралева  
3. доц.д-р   Стојан Бајрактаров 
 
- судска психијатрија 
1. проф.д-р  Антони Новотни 
2. проф.д-р  Бранислав Стефановски 
3. проф.д-р  Ненси Манушева 
 
 - социјална психијатрија 
1. проф.д-р Димитар Боневски 
2. проф.д-р  Славица Арсова 
3. н.сор.д-р  Виктор Исјановски  
 
-  болести на зависност 
1. проф.д-р  Лилјана Игњатова 
2. проф.д-р  Бранислав Стефановски 
3. проф.д-р  Ненси Манушева 

 
 

 
 
                                                                                   Продекан, 
                                                                      Проф.д-р Игор Кафтанџиев,с.р. 



ИЗВЕШТАЈ ОД ОДБОРОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
 

Одборот за меѓународна соработка на Медицинскиот факултет во Скопје одржа состанок 
на ден 02.12.2019 година. Откако едногласно се усвои дневниот ред, членовите на Одборот 
дискутираа по предложените точки: 
 

Ад-1. Извештај за активностите на Одборот за меѓународна соработка во  
периодот од последниот состанок 

Во изминатиов период од последниот состанок на одборот, беа реализирани неколку  
меѓународни активности.  

На 16. и 17.11. се одржа традиционалното 6то интеруниверзитетско школо за ултразвук во 
гинекологија и акушерство  Ian Donald со голем број слушатели и предавачи од сите јавни и 
приватни здравствени институции. Според доајенот на акушерскиот ултразвук проф. д-р Асим 
Курјак  оценето е како едно од најуспешните од 142те организирани школи до сега.  

Од 26-28.11. во Деканатот на медицинскиот факултет во организација на Лекарската 
комора на Македонија се одржа работилница " Вештини на комуникација на доктори со пациенти 
и нивните семејства ". Презентацијата на комуникациските вештини беше од страна на д-р Уве 
Гелер, во изминатиот период визитинг професор на Медицинскиот факултет по дерматовенеро 
логија. За работилницата членовите на одборот ги извести д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ од 
која произлезе заклучок за поголемо вклучување на комуникациските вештини во додипломската 
настава.   

На универзитетската клиника за ревматологија во текот на месец ноември престојуваше 
проф. д-р Влатко Огненовски, професор по ревматологија на Универзитетот во Мичиген, Ен 
Арбор, визитинг професор на факултетот во изминатиот период.Доц.Дамјановска Крстиќ 
реферираше за содржината на посетата, на која акцентот беше ставен на едукацијата за 
предоперативната припрема на болните со ревматоиден артрит. 

  
Ад-2. Извештај за реализација на последниот ЕРАЗМУС ПЛУС повикот за мобилност 
Членовите на Одборот беа информирани за состанокот на Комисијата за соработка со 

универзитетите во странство, одржана во ректoратот на Универзитетот Св.Кирил и Методиј на 
29.11.2019. На останокот се сумираа резултетите од последниот повик на ЕРАЗМУС ПЛУС 
програматаа мобилност. И оваа година најголем број студенти за мобилност се од Медицинскиот 
факултет (од вкупно 87/ 24 се од нашиот факултет), што се должи на големиот интерес и бројните 
склучени договори со медицинските факултети на странските универзитети. За академската 
мобилност вообичаено се избира по еден наставник од секоја единица, оваа година на 
Универзитетот во Љубљана ќе престојува доц.д-р Глигор Тофоски. 

Со голем задоволство е констатирано дека година расте бројот на студенти заинтересирани 
да поминат дел од наставата/праксата на нашиот факултет. Оваа година на нашиот факултет 
следат настава 4 студента од Фоѓа и Л`Аквила, и со петте студента кои минатата година 
престојуваа тоа се вкупно 9 студенти кои во текот на 2019 година ја следеа наставата на нашиот 
факултет. Забелешките се за недоволното познавање на англиски јазик на последната група 
студенти, што ја отежнува комуникацијата, но се прават напори да се ангажираат колеги кои го 
зборуваат италијанскиот јазик, а исто така е понудена помош од професорките по италијанистика 
на Филолошкиот факултет.  

 
Ад-3. Предлог за избор во визитинг професор од Катедрата по хирургија за проф. д-р 
Оскар Азман 
Членовите на Одборот беа информирани со барањето од Катедрата по хирургија, за 

повторен избор на професор д-р Оскар Азман во визитинг професор. Професор Азман е пластичен 
и реконструктивен хирург на Клиниката за пластична и реконструктивна хирургија AKH Vienna, 
кој своето образование главно го стекнува на Медицинскиот универзитет во Виена и Џон Хопкинс 



универзитетот во Мериленд, САД. Последниве десетина години тесно соработува со компанијата 
Otto Bock за можностите на бионичната реконструкција што доведе до формирање на  Центар за 
екстремитети, реконструкција и рехабилитација во 2012 година. Овој центар е предводен од д-р 
Азман со основен интерес за реконструкција и рехабилитација на пациенти со нарушена функција 
на екстремитети, со изведување на широк спектар хируршки техники на невромускуларна 
реконструкција  во комбинација со комплексни мехатронични уреди. Д-р Азман во неколку 
наврати престојуваше на Клиниката за пластична хирургија, активно учествувајќи во едукацијата 
на специјализантите преку теоретски предавања и оперативни интервенции. Исто така овозможи 
едукација на клиниката во Виена за неколку специјализанти од нашиот факултет. Одборот со 
задоволство ќе го проследи предлогот за продолжување на соработката со проф.д-р Азман до 
Наставно научниот совет. 
  

Ад-4. Предлог за избор во визитинг професор од Катедрата по интерна медицина за 
професор д-р Раџу Кубчандани 
Предлогот од катедрата по интерна медицина и унивезитетската клиника за ревматологија 

го образложи доц.д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ. Професор д-р Кубчандани е основоположник 
на педијатриската ревматологија во Индија и пошироко, коавтор на ЕУЛАР ПРеС онлајн курсот 
по педијатриска ревматологија, член на Интернационалната лига за ревматологија и студиските 
групи за номенклатура и класификација на јувенилен идиопатски артритиис, макрофаген 
активационен синдром и васкулитисни синдроми. Со изборот на проф.Кубчандани во визитинг 
професор, ќе се олесни пристапот до онлајн курсевите за колегите, а исто така и ќе се овозможи во 
соработка со колегите од Детска клиника,  поинтензивен развој на педијатриската ревматологија 
во нашата средина.  Одборот со задоволство ќе го проследи предлогот за ангажирање на проф.д-р 
Кубчандани во визитинг професор на нашиот универзитет.  
 

Ад-5. Планирани активности на Одборот за меѓународна соработка во наредниот 
период 

 Во наредниот период се планирани повеќе активности со студентите. За двајца студенти е 
овозможено од страна на Катедрата по семејна медицина при Медицинскиот факултет на 
Универзитетот во Загреб, да го следат крусот по семејна медицина на англиски јазик. Во тек е 
пријавувањето на студенти.  

Исто така распишан е конкурсот за клиничка ротација на Универзитетот во Мичиген, Ен 
Арбор, на кој исто така можат да учествуваат двајца студенти од 6та година. 

Во фебруаи 2020 година се очекува распишување на конкурсот за клиничка пракса од 
ЕРАЗМУС ПЛУС програмата за мобилност. 

На 16.12.2019 во ректоратот на УКИМ ќе се организира информативен настан за 
студнетите кои оваа година треба да заминат за реализирање на ЕРАЗМУС ПЛУС мобилноста. 

Инаку циклусот на ЕРАЗМУС ПЛУС договори завршува учебната 2020/21 година и се 
очекува во наредниот период повеќе да се применува он лајн апликацијата и секако да се воведат 
нови програми и нови можности, како би имало услови што поголем број студенти да ја 
реализираат својата мобилност во текот на студиите. 
 
 

Со тоа дневниот ред на состанокот беше исцрпен. 
 
 

      Координатор за меѓународна соработка, 
 
проф.др.Даниела  Миладинова с.р.     

  



 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД НАСТАВНО НАУЧЕН КОЛЕГИУМ ЗА ПОСДИПЛОМСКИ 
СТУДИИ ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО 

 
 

            Наставно – научен  колегиум  за посдипломски студии  по Јавно здравство 
одржа состанок на ден 02.12.2019 година, произнесувајќи се по дневниот ред , ги 
донесе следните заклучоци: 
           

1.  Се формира комисија за оценка на магистерскии труд по пријава од 
кандидат:  
 
            a) Даријан Трајанов на тема : "Проценка на влијанието на физичката 
активност на младите во промоција на здравјето и импликациите врз 
социоекономскиот развој на една земја", се предлага комисија  во состав:  
 
             1. Проф д-р Драган Ѓорѓев  
             2. Проф д-р Весна Велиќ Стефановска 
             3. Проф д-р Моме Спасовски 
 
             Ментор: Проф. Д-р  Елена Ќосевска 
 

2. Да се одпочне со активности и собирање информации за состојбата со број на 
редовни студенти на студиите, нивна редовност во исплата на обврските но и за 
критериумите при оформување на бодот за настава и финансискиот надомест на 
позицијата Претседатедл на НН Колегиум за јавно здравје во склад со сличните 
позиции во факултетот. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Претседател, 
                                                                                                    Проф.д-р Драган Ѓорѓев с.р. 
 



 
ИЗВЕШТАЈ ОД ОДБОРОТ ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 
 

Членовите на Одборот за издавачка дејност на Медицинскиот факултет на ден 03.12.2019 
година, произнесувајќи се по точките од дневниот ред го донесе следниов извештај кој го 
доставува до членовите на ННС: 

 
1.  Формирање на рецензентскa комисиja за:  
а)  Учебнo помагало со наслов: „Естетска хирургија на глава и врат“ за студентите од 

Медицински факултет од авторот: проф.д-р Смиља Туџарова Ѓоргова и соработници од 
Катедрата за хирургија се предлагаат следниве членови за Рецензентска комисија: 

 
1. Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 
2. Проф.д-р Александар Чапароски 

 
б)  Монографија со наслов: „Јодот во урина како биохемиски маркер: индикации, 

методологија и сопствени искуства“ од авторот: в.н.сор.д-р Соња Кузмановска од Катедрата 
за патолошка физиологија, се предлагаат следниве членови за Рецензентска комисија: 

 
1. Проф.д-р Оливија Васкова 
2. Проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева 
 

в)  Учебнo помагало со наслов: „Базични принципи и постапки во хирургијата“ од 
група автори - уредник проф.д-р Игор Кафтанџиев од Катедрата за хирургија се предлагаат 
следниве членови за Рецензентска комисија: 

 
1. Проф.д-р Горан Кондов 
2. Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ 

 
2. Донесување на Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала: 

   1. Учебник: „Анатомија 2“за студентите од Медицински факултет од авторите:   
проф.д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска, проф.д-р Ники Матвеева, проф.д-р Марија 
Папазова,  проф.д-р Биљана Зафирова, доц.д-р Елизабета Чадиковска, од Катедрата за 
анатомија  во тираж од 600 примероци. 

2. Учебник: „Анатомија 2“за студентите од Стоматолошки фкултет од авторите: 
проф.д-р Јулија Живадиновиќ  Богдановска, проф.д-р Марија Папазова, проф.д-р Ники 
Матвеева, проф.д-р Биљана Зафирова, доц.д-р Елизабета Чадиковска, од Катедрата за анатомија  
во тираж од 300 примероци. 

 
 
 
    Претседател на  

      Одборот за издавачка дејност 
            

Проф. д-р Људмила Ефремовска, с.р. 


